
 
 
 
 

 انوار القرآن تفسیر
 
 

 (جلد سوم)

 
 
 
 
 

 نوشته:
 ؤوف مخلصعبدالر

 
 
 



 )تفسیر انوار القرآن (جلد سوم :کتاب عنوان

 عبدالرؤوف مخلص هروی نویسنده: 

 تفسیر موضوع:

 اول (دیجیتال)  نوبت انتشار: 

 هجری ۱۴۳۷شمسی جمادی االول  ۱۳۹۴اسفند (حوت)  تاریخ انتشار: 

 عقیدهسایت  منبع: 

 شده است.دانلود  دهیعق ۀکتابخاناز سایت کتاب  نای
www.aqeedeh.com 

 
 

 
 

 book@aqeedeh.com ایمیل:

 نیموحد ۀمجموع یها تیسا

www.mowahedin.com 
www.videofarsi.com 
www.zekr.tv 
www.mowahed.com 

 www.aqeedeh.com 
www.islamtxt.com 
www.shabnam.cc 
www.sadaislam.com 

  

 
contact@mowahedin.com 

http://www.shabnam.cc/
http://www.shabnam.cc/


 
 
 
 

 ��م اهللا ا����ن ا����م

 فهرست مطالب

 أ  ................................................................ مطالب فهرست

 ١ ................................................................. قصص  سوره

 ٤٣ .............................................................. عنکبوت  سوره

 ٧٧ ...................................................................روم  سوره

 ١٠٥ ................................................................ لقمان  سوره

 ١٢٥................................................................ سجده  سوره

 ١٣٩ ............................................................... احزاب  سوره

 ١٩٩ ................................................................ سباء  سوره

 ٢٢٩ ................................................................ فاطر  سوره

 ٢٥٥ .................................................................. سی  سوره

 ٢٨٥ .............................................................. صافات  سوره

 ٣٢٣ .................................................................. ص  سوره

 ٣٥٣ ................................................................. زمر  سوره

 ٣٩٥ ................................................................ غافر  سوره

 ٤٣٣ ............................................................... فصلت  سوره

 ٤٦٥ .............................................................. یشور  سوره



 تفسیر انوار القرآن    ب 

 ٥٠١ ................................................................ زخرف  سوره

 ٥٣٣ ................................................................ دخان  سوره

 ٥٤٩ ............................................................... هیجاث  سوره

 ٥٦٧ .............................................................. احقاف  سوره

 ٥٩١................................................................ محمد  سوره

 ٦١٣ ................................................................. فتح  سوره

 ٦٣٧ .............................................................. حجرات  سوره

 ٦٦١ .................................................................... ق  سوره

 ٦٧٩ .............................................................. اتیذار  سوره

 ٦٩٧ ................................................................. طور  سوره

 ٧١١ .................................................................. نجم  سوره

 ٧٣٥ ................................................................. قمر  سوره

 ٧٥٣ ............................................................... رحمن  سوره

 ٧٧٥ ................................................................ واقعه  سوره

 ٧٩٥ ................................................................ دیحد  سوره

 ٨١٩ .............................................................. مجادله  سوره

 ٨٤١ ................................................................ حشر  سوره

 ٨٦٣ ............................................................. ممتحنه  سوره

 ٨٧٩ ................................................................. صف  سوره



 ج   فهرست مطالب

 ٨٨٩ ............................................................... جمعه  سوره

 ٩٠٣ ............................................................ منافقون  سوره

 ٩١١ ................................................................. تغابن  سوره

 ٩٢١ ................................................................ طالق  سوره

 ٩٣١ ............................................................... میتحر  سوره

 ٩٤١ .................................................................. ملک  سوره

 ٩٥٧ .................................................................. قلم  سوره

 ٩٧٣ ...............................................................الحاقه  سوره

 ٩٨٥ .............................................................. معارج  سوره

 ٩٩٥ ................................................................. نوح  سوره

 ١٠٠٥ .................................................................. جن  سوره

 ١٠١٩ ................................................................ مزمل  سوره

 ١٠٢٩ ................................................................مدثر  سوره

 ١٠٤٣ .............................................................. امتیق  سوره

 ١٠٥٥ .............................................................. انسان  سوره

 ١٠٦٧ ............................................................ مرسالت  سوره

 ١٠٧٧ .................................................................. نبأ  سوره

 ١٠٨٧ ............................................................. نازعات  سوره

 ١٠٩٧ ............................................................... عبس  سوره



 تفسیر انوار القرآن    د 

 ١١٠٧ .............................................................. ریتکو  سوره

 ١١١٥ .............................................................. انفطار  سوره

 ١١٢١ ............................................................ نیمطفف  سوره

 ١١٣١............................................................. انشقاق  سوره

 ١١٣٧ ............................................................... بروج  سوره

 ١١٤٥ .............................................................. طارق  سوره

 ١١٥١ ................................................................. یاعل  سوره

 ١١٥٧ ............................................................. هیغاش  سوره

 ١١٦٣ ................................................................ فجر  سوره

 ١١٧١ .................................................................. بلد  سوره

 ١١٧٧ .............................................................. شمس  سوره

 ١١٨١ ................................................................. لیل  سوره

 ١١٨٧ .............................................................. یضح  سوره

 ١١٩٣ .................................................... انشراح ای شرح  سوره

 ١١٩٧ ................................................................. نیت  سوره

 ١٢٠٣ ................................................................ علق  سوره

 ١٢١١ .................................................................. قدر  سوره

 ١٢١٥ ................................................................ نهیب  سوره

 ١٢٢١ ............................................................... زلزله  سوره



 ه   فهرست مطالب

 ١٢٢٧ ............................................................. اتیعاد  سوره

 ١٢٣١ .............................................................. قارعه  سوره

 ١٢٣٥ ............................................................... تکاثر  سوره

 ١٢٤١ ............................................................... عصر  سوره

 ١٢٤٥ ............................................................... ُهَمزه  سوره

 ١٢٤٩ ................................................................. لیف  سوره

 ١٢٥٣ .............................................................. شیقر  سوره

 ١٢٥٧ ............................................................. ماعون  سوره

 ١٢٦١ ................................................................کوثر  سوره

 ١٢٦٥ ............................................................ کافرون  سوره

 ١٢٦٩ ................................................................ نصر  سوره

 ١٢٧٣ ................................................................ مسد  سوره

 ١٢٧٧ ............................................................. اخالص  سوره

 ١٢٨١ ................................................................. فلق  سوره

 ١٢٨٧ ................................................................ ناس  سوره

 ١٢٩٠ ....................................................................... تتمه

 
  





 
 
 
 

 قصص   سوره

 . است  هی) آ۸۸(  یو دارا  است  کیم
 

در   سبحان  یخدا  چون«د: یگو یم  مهیرک  سوره  نیا  در مقدمه  یوطیس  نیالد جالل
  سوره  نیرد، در اکر کذ  اجمال  را به ÷ یموس  ) داستان (شعراء) و (طس  یھا سوره

 ».ندک یم  انیب  لیتفص  را به  اجمال  آن
 در  سوره  نیا«د: یگو یم  سوره  نیا  ز در مقدمهین»  القرآن  ظالل  یف«ر یتفس  صاحب

و   در قدرت  انکبودند و مشر  مستضعف  یتیاقل  هکدر م  مسلمانان  هکشد   نازل  یحال
 روھا وین  یقیحق  یارھایو مع  نیشد تا مواز  نازل  سوره  نیا  قرار داشتند پس  وهکش

  یپھنا در  هکدار گرداند یپا  را در باور مسلمانان  قتیحق  نیو ا  ردهک  نییھا را تب ارزش
است،   سبحان  یخدا  قهمطل  قدرت  ھم  وجود دارد و آن  قدرت  کیبزرگ، فقط   یھست  نیا
با او بود،  أ خدا  قدرت  هک یسکلذا   است  مانیا  ارزش  ھم  وجود دارد و آن  ارزش  کی

روھا یگر نیاز دھرچند  باشد،  داشته  و ھراس  ترس  یگرید  یروین  چید از ھیگر نباید
 ،یآرامش  و نه دارد  یتیامن  او نه بود،  یو  هیعل أ خدا  قدرت  هک  یسکباشد و   بھره یب

 ».باشند  یو  بانیپشت  ینیزم  یھا قوت  تمام  هکھرچند 

 .﴾١مٓ طسٓ ﴿
 در  نون  و ادغام  میو م  نیمد در س  دنیشکبا »  مین، میطا، س«شود:  یم  خوانده

 . گذشت»  بقره«ھا، در سوره  آغاز سوره  مقطعه  حروف  رامونیپ  . سخن میم

 .﴾٢ٱلُۡمبِ�ِ  ٱلِۡكَ�ٰبِ  َءاَ�ُٰت  َك تِلۡ ﴿
 ایاست،   روشن  آن  تکر و بریخ  هک  یتابک: یعنی»  نیمب  تابک  اتیآ  است  نیا«

 . د استیو توح  د و اخالصیو وع  و حرام، وعده  روشنگر حالل

ْ َ�تۡ ﴿ َبإِ  ِمن َعلَۡيَك  لُوا  .﴾٣يُۡؤِمُنونَ  �ٖ لَِقوۡ  بِٱۡ�َقِّ  َوفِرَۡعۡونَ  ُموَ�ٰ  �َّ
»  میخوان یم تو بر  یدرست  به  مانیا  اھل  یرا برا  و فرعون  یاز خبر موس  یبخش«

و  ÷ یموس  حال  از گزارش  یبخش  مهیرک  سوره  نیدر ا !ص محمد  ی: ایعنی
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  از وصف  اخبار، مشحون  نیا  هک  میخوان یبر تو م  یرا درحال ھا آن  و داستان  فرعون
 اند تا شده  فیتحر  ھمه  نیشیپ  یآسمان  تبک  هک آن  است، حال  یو درست  یراست
  آن  به  هک  یسانک باشد اما  مؤمنان  و عبرت  تیھدا  هیم، مایخوان یتو م را بر  آنچه

از   گرفتن  درس  ضرورت  را به  مؤمنان  هیآ  نیبرند. ا ینم  یا بھره  چیھ  افرند، از آنک
 سازد. یم  متوجه  سوره  نیا  اتیآ

�ِض  ِ�  َعَ�  َعۡونَ إِنَّ فِرۡ ﴿
َ
هۡ  ٱۡ�

َ
 يَُذبِّحُ  ّمِۡنُهمۡ  َطآ�َِفةٗ  �َۡسَتۡضعُِف  ِشَيٗعا لََهاوََجَعَل أ

ۡ�َنآَءُهمۡ 
َ
ۦ � ٓ  َو�َۡستَۡ�ِ  .﴾٤ٱلُۡمۡفِسِدينَ َ�َن ِمَن  إِنَُّهۥ َءُهمۚۡ �َِسا

و  برکداشت، ت  هک  یو قدرت  : با سلطهیعنی» ردک  یشکسر  نیدر زم  فرعون  گمان یب«
  مردم :یعنی» ردک  گروه را گروه  و مردمانش«شد   تیربوب  یرد و مدعک  شهیپ  یشکگردن

  مختلف  ییھا ھا و گروه فرقه  به  شیخو  را در خدمت ھا آند و یشک  یبردگ  مصر را به
  لهیوس را به  از آنان  یو برخ  نموده  ر اختالفیرا درگ  آنان  هکمنظور   رد، بدانک  میتقس
  اخالل  به  یو  ار سلطهک  جهینشوند و در نت  دستکی  ند تا باھمک  وبکگر سرید یبرخ

  را به  از آنان  یا فهیطا« باشند  عیر و مطیپذ فرمان  طور دلخواھش  روبرو نشود و از او به
و   مظاھر استضعاف اند و لیاسرائ یبن  فه: قومیطا  نیمراد از ا» دیشک یم  استضعاف

و   شتک یرا م  شان پسران« ه:ک  نیبود از ا  عبارت  فرعون  یاز سو  شان دنیشک  یزبون  به
  به  منجمان  هک  است  نقل»  داشت یم  نگه  زنده«  یخدمتگزار  یبرا» را  شان دختران
ا یدن  به  هک  لیاسرائ یاز بن  یمرد  دست به  و سلطنتش  قدرت  هکبودند   خبر داده  فرعون

  . زجاج شتک یرا م  لیاسرائ یور بنکذ  فرزندان او  یرو  نیرود، از ا یم  نیخواھد آمد از ب
  او داده  خبر را به  نیا  هک  یاھنکرا یز  است  تعجب درخور  فرعون  حماقت«د: یگو یم

ور کذ  فرزندان  شتنکو   افتی یم  خبر تحقق  البد آن بود،  صادق  بود، اگر در خبرش
 ھا آن  شتنک  بود، باز ھم  اذبک  اھنک  و اگر آن  نداشت  یسود  یو  حال  ل، بهیاسرائ یبن
از   یزیچ  را منجمانیدارد ز  تأمل  یجا  تیروا  نیا  قیتصد  البته».  نداشت  ییمعنا  چیھ

  شتک یم  زهیانگ  نیرا فقط بد  لیاسرائ یبن  د او فرزندانیشا  دانند پس یرا نم  بیغ  علم
  هک بود  یعمل، اخبار  نیاز ا  فرعون  زهیا انگیشاند. کب  و استضعاف  یبردگ را به  شانیا  هک
 للهردند و اک یم  نقل ÷  یظھور موس  درباره  شیخو  امبرانیرا از پ  آن  لیاسرائ یبن

  هک است، چنان  ار مفسدانکستم،  به  شتنکرا یز» بود  ارانکاو از فساد  گمان یب. « اعلم
 بود.  انینما  ز در فرعونیفساد ن  قیگر از مظاھر و مصادید  یاریبس
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 داد،  ادامه  لیاسرائ یپسر بن  شتار فرزندانک  به  فرعون  چون«د: یگو یر میثک  ابن
  ر مردانیرا پیشود ز  منقرض  لیاسرائ یبن  نسل  هکدند یترس  ھا از آن یقبط

  هکرا   یا شاقه  شد تا اعمال یم  خود سبب  نیبودند و ا  ینابود  در شرف  ھم  لیاسرائ یبن
  به  میب  نیاز ا ھا آن  فتد. پسیب  انیقبط  دادند، بر دوش یم  انجام  لیاسرائ یبن

 نماند و ما  یباق  گر از آنانید  یسک  لیاسرائ یبن  جز زنان  هک  است  کیگفتند: نزد  فرعون
لذا  ! میریبگ  دھند، برعھده یم  انجام ھا آن  مردان  هکرا   یا شاقه  یارھاک  میتوان ینم

شند. کگر بید  دارند و در سال نگه   زنده  سال  کیرا در  ھا آن  پسران  هکدستور داد   فرعون
گذاشتند اما  یم  یباق  زنده  را در آن  پسران  هکتولد شد   یدر سال ÷  ھارون  هک  است  نقل
  هک  داشت  یمأموران  متولد شد. فرعون  پسران  قتل  یھا سال از  یدر سال ÷  یموس

  هکبود   ز بر گماردهیرا ن  یزن  پرستاران بودند و  برنامه  نیا  یو اجرا  ، نظارتیدار بازرس عھده
  را در جدول  شد، نامش یم  حامله  از آنان  یکی  داشتند و چون  مراقبت  لیاسرائ یبن  بر زنان

  یو  مانیزا  در ھنگام  مأمورانردند لذا ک یم  شد، ثبت یم  هیمنظور تھ  نیھم  به  هک  یآمار
گذاشتند اما اگر پسر  یخود وا م  حال  را به  بود، آن ینوزاد دختر م دند و اگریرس یسر م

 ÷  یمادر موس  رفتند. چون یگرفتند و م یم  شیخود را در پ  و راه  دهیبر بود، او را سر یم
  حامله  گر زنانید  ـ بسان  أل  یخدا  مکح  ـ به  یھا و مظاھر باردار شد، نشانه  حامله  یو  به

 ».نبردند  یپ  یو  یباردار  به  مأمور فرعون  یھا هید و داینگرد  انینما  یبر و

ن �َُّمنَّ َ�َ ﴿
َ
ِينَ َونُرِ�ُد أ ْ  ٱ�َّ �ِض ِ�  ٱۡستُۡضعُِفوا

َ
ةٗ  َعلَُهمۡ َوَ�ۡ  ٱۡ� �ِمَّ

َ
 َوَ�َۡعلَُهمُ  أ

 .﴾٥ٱۡلَ�ٰرِ�ِ�َ 
در   ییجو ی: برتریعنی  شان کگردن  گانه  پنج  زشت  صفات أ خداوند  هک بعد از آن

دختر   فرزندان  گذاشتن یپسر و باق  فرزندان  شتنکمردم،   دنیشک  استضعاف  ن، بهیزم
از   وصف  پنج  آن  در مقابل  کنیرد، اک  انیرا ب  نیدر زم  شانیافروز و فساد  لیاسرائ یبن

 ند:ک یم  انیرا ب  مستضعفان  اوصاف
  به  نیدر زم  هک  یسانکبر «  شیخو  مانهیکر حیبا تدب»  میخواھ یو ما م«

اند.  شده  دهیشک  استضعاف  به  هک  بعد از آن»  میگذار  منتاند،  شده  دهیشک  استضعاف
  به  یو معجزات  ختیبرانگ  رسالت  را به ÷  یموس  أل  یخدا  هکبود   جھت  نیھم  به
و   رد و فرعونک  رونیب  سالمت  را از مصر به  لیاسرائ یبن  سرانجامداد و   یو

  تکھال  د ـ بهیآ یم  اجمال  نیبعد از ا  آن  لیو تفص  شرح  هک  یتیفیک  را ـ به  انشیرکلش
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  ر، دعوتگرانیخ  را رھبران  : مستضعفانیعنی»  میگردان  انیشوایرا پ  و آنان« دیرسان
  را وارث  شانیو ا«  میگردان یم  مردم  انیدر م  یانیو فرمانروا  انیو متول  حق  یسو به
قرار دارد   در آن  المقدس تیب  هک  مقدس  نیسرزم  : وارثانیعنی»  میگردان  نیزم

ۡوَرۡ�َنا ﴿ د:یفرما یم أ خداوند  هک چنان
َ
ِينَ  ٱلَۡقۡومَ َوأ �ِض َ�نُواْ �ُۡسَتۡضَعُفوَن َمَ�ٰرَِق  ٱ�َّ

َ
 ٱۡ�

ۖ  ٱلَِّ� رَِ�َها َوَمَ�ٰ    در آن  هکرا   آن  و مغارب  نیزم  و مشارق« .]۱۳۷[األعراف:  ﴾َ�َٰرۡ�َنا �ِيَها

 .» میداد  ارث شدند، به یم  شمرده  و مستضعف  ناتوان  هک  یقوم  م، بهیا نھاده  تکبر

َن لَُهمۡ ﴿ �ِض  ِ�  َوُ�َمّ�ِ
َ
ا ِمۡنُهم وَُجُنوَدُهَما َوَ�َٰ�ٰنَ  َعۡونَ َونُرَِي فِرۡ  ٱۡ� ْ  مَّ  َ�نُوا

 .﴾٦َ�َۡذُرونَ 
  صاحب  نیزم  یرا در رو  : مستضعفانیعنی»  میبخش یم  نکتم  نیدر زم  آنان  و به«

 نند.ک  تصرف  خواھند در آن یم  هک  تا ھرگونه  میگردان یاقتدار م
ز ین و مصر  شام  نیسرزم  ا شاملیاست،   نیفلسط  نیفقط سرزم»  نیزم«ا مراد از یآ

  به ÷  مانیسل  در زمان  لیاسرائ یخ، نفوذ بنیتار  یگواھ به  هک  است  نیا  شود؟ پاسخ یم
  آن  تمام  هک  است  برآن  لیدل  نید و ایز رسین ھا آنفراتر از   یو حت  مناطق  نیا  ھمه

دو   آن  انیرکولش«ر او یوز»  و ھامان  فرعون  و به«ھستند   مقوله  نیا  ھا شامل نیسرزم
  مستضعفان  نیا  ی: از سویعنی»  آنان  از جانب  هکرا   آنچه«  میدھ  و نشان»  میانیبنما

خطر از   احساس م،یب  نیدند. ایوشک یم  آن  در دفع  توان  و با تمام» بودند  کمنایب«
 ! یبود. آر  مستضعف  لیاسرائ یاز بن  ینوزاد  دست  به  شان یو برانداز  یپادشاھ  ینابود
  ینابود  هک  گاه اجرا درآورد؛ آن  آسا به  معجزه  یا گونه  را به  شیخو  مکح  أل  یخدا

و   او را در قصر خود و بر فرش  فرعون  هکزد   رقم  یسک  دست  را به  و قومش  فرعون
 بود.  داده  خود پرورش  یغذا

وۡ ﴿
َ
ٓ َوأ مِّ  إَِ�ٰٓ  َحۡيَنا

ُ
نۡ  ُموَ�ٰٓ  أ

َ
�ِضعِيهِ�  أ

َ
ۡلقِيهِ  َعلَۡيهِ  ِخۡفِت  فَإَِذا أ

َ
َوَ� َ�َاِ� َوَ�  ٱۡ�َمِّ  ِ�  فَ�

 ۡ�َ �  .﴾٧ٱلُۡمۡرَسلِ�َ  ِمنَ  وََجاِعلُوهُ  إَِ�ۡكِ  َرآدُّوهُ  إِنَّا َزِ�ٓ
 ÷  یمادر موس  : بهیعنی»  ر دهیاو را ش  هک  میردک  یوح  یمادر موس  و به«
  ، آنیوح  نیمراد از ا  . پس میدرافگندرا   یمعن  نیا  یو  و در قلب  میردک  الھام

  از مردان  ھمه  یالھ  امبرانیرا پیشود ز یالقا م † امبرانیبر پ  هک  ستین  ییوح
 ÷  ی: بر موسیعنی» بر او  چون«  هک  میردک  یوح  یمادر موس  به» و« اند بوده
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د، مثال یرس  فرعون  به  خبر تولدش  هک  نیا  از خطر فرعون، به»  یشد  کمنایب«
را از   ، فرعونینیچ  سخن  یاز رو  یسکدند و یرا شن  یو داد و  غیج  گانیھمسا

گاه   تیفیک  انی. ب است  لین  مراد رودخانه» ندازیا بیدر  او را به« ردک  ماجرا آ
و «  گذشت »۳۹/  طه«  در سوره  مادرش  یاز سو  لین در ÷  یموس  انداختن

ما   هکچرا«  یو  ییو جدا  بر فراق» مخور  و غم«  شدن  عیوضا  از غرق  یبر و»  نترس
در   یو  نجات  هک  یا وهیش  ، بهکینزد  یدر زمان»  میگردان یبازم تو  او را به  نیقی به
  یسو را به  آنان  هک  یامبرانیپ»  میدھ یم قرار  امبرانشیپ  از زمره و«باشد   وهیش  آن

 . میفرست یم  شیخو  بندگان

ۥٓ فَ ﴿ � لَُهمۡ  ِ�َُكونَ  َعۡونَ َءاُل فِرۡ  ٱۡ�ََقَطُه ۗ  َعُدّوٗ ْ  وَُجنُوَدُهَما َوَ�َٰ�ٰنَ  فِرَۡعۡونَ  إِنَّ  وََحَزنًا  َ�نُوا
 �ِٰ�َِٔ  َ�٨﴾. 
  آن در ÷  یموس  هکرا   یا : صندوقچهیعنی» او را برگرفتند  فرعون  خانواده  گاه آن«
  اندوھشان  هیو ما  آنان  دشمن  تا سرانجام«برگرفتند را   افتند و آنی  بود، از آب  شده  نھاده
  دشمن  هک  نیا  نه باشد،  شانیبرا  یگرفتند تا فرزند و نورچشم  آنقصد  او را به ھا آن» باشد
  شانیرا برا ÷  یموس  هک بود  ردهک  اراده  نیچن  أل  یگردد اما خدا  شان یبرانداز  هیو ما

  یو  میعظ  متکو ح  أل  یر خدایتدب  نیدر ا ! مردم  یا  پس گرداند  اندوه  هیو ما  دشمن
دھد و از  یم  پرورش  فرعون  را در آغوش ÷  یسو موس  کیاز   هکد ینک  د و تأملیبنگر
و   و ھامان  فرعون  هکچرا«ند ک یمقدر م  یو  دست بر  را سرانجام  تشکگر ھالید  یسو
  و مجرم  نافرمان  شیردار و گفتار خوکرفتار،  : دریعنی» ار بودندکخطا ھا آن  انیرکلش

خودشان   دست  را به  شان دشمن  هکـ   بیعج  وهیش  نیا  را به  آنان  أل  یبودند لذا خدا
 رد.ک  داد ـ مجازات  پرورش

ُت َوقَالَِت ﴿
َ
ن َعَ�ٰٓ  َ�ۡقُتلُوهُ  َ�  َولََكۖ  ّ�ِ  َ�ۡ�ٖ  قُرَُّت  َعۡونَ فِرۡ  ٱۡمَرأ

َ
ٓ  أ وۡ  يَنَفَعَنا

َ
 َ�تَِّخَذهُۥ أ

 .﴾٩�َۡشُعُرونَ  َ�  َوُهمۡ  اَوَ�ٗ 
: یعنی» بود و تو خواھد  من  گفت: او نور چشم  فرعون  زن«  دختر مزاحم  هیآس» و«

ما   ید براید، شایشکن او را«و تو خواھد بود   من  یبرا  یمنشاء سرور و شادمان  طفل  نیا
  مانیرا او ایشد ز  ھم  نیچن هیدر مورد آس  البته.  میبرس  یریخ  و از او به» سودمند باشد

از   نازا بود پس  فرعون  زن  هیآس»  میریبگ  یفرزند  ا او را بهی«شد   آورد و از رستگاران
خبر  ھا آن  یول«رد ک  نیچن  ھم  ببخشد و فرعون او  را به  طفل  نیتا ا  خواست  فرعون
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را   یمیعظ  متکح  چه  شان در خانه ÷  یموس  انداختن از  أل  یخدا  هک» نداشتند
 خواھد بود.  یو  بر دست  شان تکھال  هکدانستند  ینم  یو  سانکو  ا فرعونیدارد.   اراده

ۡص ﴿
َ
مِّ  فَُؤادُ  َبحَ َوأ

ُ
ۖ  ُموَ�ٰ  أ ن َ�ٓ لَوۡ  بِهِۦ َ�ُۡبِدي َ�َدۡت  إِن َ�ٰرًِ�

َ
َ�ۡطَنا أ ٰ  رَّ  ِ�َُكونَ  بَِها قَلۡ َ�َ

 .﴾١٠ٱلُۡمۡؤمِنِ�َ  ِمنَ 
 ،÷  یموس  ر فرزندشکز، جز از فیچ  از ھمه» شد  یتھ  یلک به  یمادر موس  و دل«

  در دست ÷  یموس  هکد یرا شنیز  نداشت ÷  یجز موس  یغم و  ھم  چیاو ھ  ییگو
از   هکبود   کی: نزدیعنی» ندکار کبود راز او را آش  کینزد  هک چنان«  است  افتاده  فرعون

  رودخانه از  هکرا   ید: طفلیبود، بگو  آورده  بر او ھجوم  هک  یو اندوھ  میو ب  دھشت فرط
و   را قرص  : اگر دلشیعنی»  میساخت یرا استوار نم  اگر دلش»  است  اند، پسر من  گرفته

در   شیخو  وعده و اعتماد به  و آرامش  صبر و تحمل  ؛ با افگندن میدیگردان یرومند نمین
: تا یعنی» باشد  مؤمنان تا از«  میدیبرخواھد گردان  شیسو را به  پسرش  یزود به  هک  یو

  به  فرزندش  مادر بازگرداندن  وعده  به  نندگانک قیو تصد  از باورمندان ÷  یمادر موس
و دھشت،   یپاچگ  از فرط دست ÷  یا مادر موسنبود، قطع  نیاگر چن ! یباشد. آر  یو

 رد.ک یار مکرا آش  راز طفلش

ۡختِهِۦ َوقَالَۡت ﴿
ُ
يهِ�  ِ�  .﴾١١�َۡشُعُرونَ  َ�  َوُهمۡ  َعن ُجُنبٖ  بِهِۦ َ�بَُ�َۡت  قُّصِ

ر یرا بگ ÷  یموس  یپ» او برو  دنبال  گفت: به  یخواھر و  به« ÷  یمادر موس» و«
گاھ  سبک  یو  حال  یاز چگونگ و  خواھر» دیدورادور او را د  خواھرش  پس«  نک  یآ

را  او  حال  نید و در اییپا یرا م ÷  یموس  ینارکاز   ارانهک دورادور و پنھان ÷  یموس
 و  د و در جستیپا یرا م ÷  یاو موس  هک» دانستند ینم  آنان  هک یحال در«د ید

 . است  یاو خواھر و  هکدانستند  ینم  نی. ھمچن است  یو از  یخبر  سبک  یجو

مۡ ﴿ ُدلُُّ�مۡ  َهۡل  َ�َقالَۡت  ُل ِمن َ�بۡ  ٱلَۡمَراِضعَ  هِ ا َعلَيۡ نَ وََحرَّ
َ
ٰٓ  أ ۡهلِ  َ�َ

َ
 يَۡ�ُفلُونَُهۥ َ�ۡيٖت  أ

 .﴾١٢َ�ِٰصُحونَ  َ�ُۥ َوُهمۡ  لَُ�مۡ 
بر  را  گانیدا  ر ھمهیش«؛  میبازگردان  مادرش  او را به  هک از آن  : قبلیعنی»  و از قبل«

 م،یباز داشت  گانیدا  یھا آنپست  رفتنیرا از پذ ÷  ی: موسیعنی»  میساخت  او حرام
  را به  یو  پستان ÷  یآوردند، موس یرا م  یردھیش  ھر زن  هک  یطور به

 بود اما  خواسته  یو  دادن ریش  یرا برا  ردهیش  زنان  فرعون  زن ! ی. آر گرفت ینم  دھان
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 ÷  یموس خواھر  ھنگام  نیدر ا»  پس»  رفتیرا نپذ  از آنان  کی  چیھ  پستان ÷  یموس
  یا خانواده  به ا شما رایگفت: آ«د ید  گانیدا  پستان  را از گرفتن  یو  امتناع  آمد و چون

  و پرداختن  دادن ریش :یعنی» رندیگ  عھده او را بر  یشما سرپرست  یبرا  هک  نمک  ییراھنما
  : بر او مشفقیعنی» باشند؟ او  رخواهیخ  هک یدرحال«نند ک  نیشما تضم  یرا برا  یو  حال  به

 نورزند؟.  یوتاھک  چیھ  یو  دادن  و پرورش  دادن ریو در ش  بوده  و مھربان

ّمِهِۦ إَِ�ٰٓ  َ�ٰهُ فََرَددۡ ﴿
ُ
نَّ  َوِ�َۡعلَمَ  َ�َۡزنَ  َوَ�  َ�ۡيُنَها َ�َقرَّ  َ�ۡ  أ

َ
ِ  وَۡعدَ  أ  َوَ�ِٰ�نَّ  َحقّٞ  ٱ�َّ

ۡ�َ�َُهمۡ 
َ
 .﴾١٣َ�ۡعلَُمونَ  َ�  أ

 خانواده ÷  یخواھر موس  : سرانجامیعنی»  میدیبازگردان  مادرش  او را به  پس«
 سپردند و  مادرش  را به ÷  یموس ھا آنرد، ک  ییراھنما  را نزد مادرش  فرعون 

 روشن  تا چشمش«را خورد   یر ویو ش  رفتیرا پذ  پستانش  درنگ یب ÷  یموس
 شده  نقل س  عباس  . از ابن یو  فراق بر» نخورد  و اندوه«  دار فرزندشید  به» شود 
ا شما را یگفت: (آ  آنان  به ÷  یخواھر موس  هک  یھنگام«فرمود:   هک  است 

  هک یرند درحالیگ  او را برعھده  یشما سرپرست  یبرا  هک  نمک  ییراھنما  یا خانواده به
جا کز ردند و گفتند: تو اک  کش  یو  به  فرعون  سانکاو باشند)،   رخواهیخ
دارند؟ گفت: از   ھستند و بر او شفقت  طفل  نیا  رخواهیخ  خانواده  آن  هک یدان یم

». برداشتند  از او دست  گاه آن دارند!  رغبت  پادشاه  ردنک خوشحال  به ھا آن  هکآنجا 
شده   شادمان  فرعون  رفت، زنیرا پذ  مادرش  پستان ÷  یموس  چون  هک  است نقل 

 مقرر  شیرا برا  یو  اجاتیو احت  کو پوشا  قرار داد و نفقه  مورد نوازشرا   مادرش 
 از  آن  در قبال  داد و ھم یر میفرزند خود را ش  ھم ÷  ی: مادر موسیعنی.  داشت

 و تا. « میو عل  میکح  یر خدایتدب  نیا د دری. بنگر گرفت یم  مزد و پاداش  دشمنش
 مادر  به  اش وعده  نیا  او؛ از جمله  یھا وعده  تمام: یعنی» خداوند  وعده  هکبداند 

وهُ إَِ�ِۡك ﴿ ه:ک ÷  یموس تو   یسو نا او را بهیقیما « .]۷[القصص:  ﴾إِنَّا َرآدُّ

  ناخواه  خواه  وعده  نیا  پس  ستین  در آن  یخالف  چیو ھ»  است  حق« .» میگردان یبرم
.  یدر غفلتند از راز قضا و قدر الھ  هکبل» دانند ینم  شتر آنانیب  یول«ابد ی یم  تحقق

 دانند. یاست، نم  حق  یالھ  وعده  هکرا   قتیحق  نیا  ثر مردمکا ای
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هُ ﴿ ُشدَّ
َ
ا بَلََغ أ ۚ  ُحۡكٗما َ�ٰهُ َءاَ�يۡ  ٱۡسَتَوىٰٓ وَ  ۥَولَمَّ  .﴾١٤ٱلُۡمۡحِسنِ�َ  َ�ۡزِي َوَ�َ�ٰلَِك  وَِعۡلٗما

.  است  یسالگ یتا س  ھجده  نیماب  یقول  اشد: به» دیاشد خود رس  به  یموس  و چون«
استوا: » شد یو مستو«د یرس  شیخو  یعقل  و بلوغ  یرشد جسم  تینھا  او به  چون  یعنی

  مالک  به ÷  یموس  چون  یعنی.  است  دنیرس  شیخو  خلقت  مالک  و به  افتنی  سامان
و   طور عام به  است  متکح م:کح » میدیبخش  و علم  مکاو ح  به«د یرس  شیخو  خلقت

گاھ  پدرانش خود و  نید  . مراد از علم: شناخت است  نبوت  یقول  به ا و یدن  از منافع  یو آ
  به  هک  یپاداش  نی: مانند ایعنی»  میدھ یم  پاداش  گونه نیرا ا  ارانکوکیو ن»  است  آخرت

 . میدھ یم  پاداش  شانیارکوکین  ز در قبالین را  ارانکوکیم، نیداد  و مادرش ÷  یموس

ٰ ِحِ� َ�فۡ  ٱلَۡمِديَنةَ َوَدَخَل ﴿ ۡهلَِها ّمِنۡ  لَةٖ َ�َ
َ
 ِمن َ�َٰذا َ�ۡقَتتَِ�نِ  رَُجلَۡ�ِ  �ِيَها فَوََجدَ  أ

ِي ٱۡسَتَ�َٰثهُ فَ  َعُدّوِهۦِۖ  َوَ�َٰذا ِمنۡ  ِشيَعتِهِۦ ِيَ�َ  ۦِمن ِشيَعتِهِ  ٱ�َّ  ۥفََوَ�َزهُ  َعُدّوِهِۦ ِمنۡ  ٱ�َّ
ۡيَ�ِٰن�  َ�َملِ  ِمنۡ  َ�َٰذا قَاَل  هِ� ُموَ�ٰ َ�َقَ�ٰ َعلَيۡ  ِضّلٞ  َعُدوّٞ  ۥإِنَّهُ  ٱلشَّ بِ�ٞ  مُّ  .﴾١٥مُّ

بود   فرعون  تختیپا  هک  شھر مصر بزرگ  به ÷  ی: موسیعنی» شھر شد  و او داخل«
شھر   به  یپنھان ÷  ی: موسیعنی» بودند  شھر غافل  مردم  هک  یدر ھنگام«شد   داخل
برد،  یخود پ  نید  بودن  برحق  به ÷  یموس  است: چون  آمده  یتیشد. در روا  داخل

  باطل  شیکبرابر  در  یو  حق  شهیو اند  گرفت  باد سرزنش  را به  فرعون  قوم  نییو آ  نید
  رداشتب  ھراس  از آنان  ساختند و او ھم  او را مرعوب  انیفرعون  برمال شد پس  آنان

  وقت  ا بهیشھر   به  شد و وارد شدنش ینم  ـ داخل  یطور پنھان شھر ـ جز به  ن، بهیبنابرا
در آنجا دو   پس«وعشاء   مغرب  انیا در میمروز بودند، ین  در خواب  مردم  هکبود   چاشت

  لیاسرائ یبناز   از آنان  یکی :یعنی»  اش عهیاز ش  یکینند، ک یزدوخورد م  باھم  هکد یرا دمرد 
: یعنی» بود  از دشمنانش  یگرید و«ردند ک یم  یھمراھ  نشیرا بر د ÷  یموس  هکبود 

بود، از   یو  دشمن  هک  یسک  هیعل بود،  اش عهیاز ش  هک  یسک  گاه آن«بود   فرعون  از قوم
 ÷  یدھد و موس  یاریاو را   هک ردک  درخواست ÷  ی: از موسیعنی»  خواست  یاریاو 

  حمل  زور وادار به را به  یلیتا اسرائ  خواست یم  یقبط  هک  است  رد. نقلک  یاریز او را ین
از   حال  نیو در ا  رفت یر بار نمیز  یلیاسرائ  د اما آنینما  فرعون  آشپزخانه  به  زمیھ

  دست  فک  با تمام  ز: زدنکو» زد او  به  یمشت  یموس  پس«  خواست  یاری ÷  یموس
ا یامروز،   اصطالح  به  ضربه  آن«د: یگو یم » االساس«ر یدر تفس  ید حویسع  خیش . است



 ٩  سوره قصص

 

  شیخو  یاو را با عصا ÷  ی: موسیقول  به». بود  اراتهک  ضربات  ا از نوعیو   سکبو  ضربه
قصد  ÷  یه: موسک  است  . نقل شتکرا   یقبط  آن :یعنی»  را ساخت  ارشک  پس«زد 

  د لذا از قتلینما  دفع  یلیاسرائ  او را از شخص  خواست یم  هکبل  نداشترا   یقبط  شتنک
: از یعنی »است  طانیار شکاز   نیگفت: ا«  جھت  نیبد  گرفت قرار در فشار  سخت  یو

مأمور نبود   یقبط  شتنک  به ÷  یرا موسیز  است  یو  و روش  ا از راهیوسوسه، 
  ار انسانکآش  دشمن  طانی: شیعنی»  ار استکآش و  نندهک گمراه  یاو دشمن  گمان یب«

  شتنک  : ھرچند در اصلیقول  ند. بهک یم  تالش  یو  یساز  گمراه  ا در جھتو علن  است
  هکبزند چرا   یو  قتل  به  دست ÷  یموس  هکنبود   یحالت، حالت  نیروا بود اما ا  یقبط
  قتل  را به  یاو مستأمن  هکز نبود یجا  بود پس  شده  داده  امان  آنان  یاز سو  یقبط

خطا بود   را قتلیزند ز ینم  یا لطمه ÷  یموس  عصمت  به  قتل  نیا حال، ھر  برساند. به
د ینام  را ستم  شیخو  عمل  نیا ÷  ید، موسیآ یم  یبعد  هیدر آ  هک چنان عمد. و  قتل  نه

 شمرد. ینم  کوچکباشد ـ   رهیصغھرچند  را ـ  او گناه  هکچرا  خواست  آمرزش  و از آن

 .﴾١٦ٱلرَِّحيمُ  ٱۡلَغُفورُ ُهَو  ۥإِنَّهُ  ۥٓۚ ِ� َ�َغَفَر َ�ُ  فَٱۡغفِرۡ  َ�ۡفِ�  ُت قَاَل َرّبِ إِّ�ِ َظلَمۡ ﴿
  پس« قتل   عمل  ابکبا ارت»  ردمک  بر خود ستم  من پروردگارا!« ÷  یموس»  گفت«

  هکحقا «را  لغزش  نیا» او  یبرا« أ خداوند» دیآمرز  پس«را   لغزشم  نیا» امرزیب  میبرا
  چیھ  یبرا  هک  خواست  آمرزش  لیدل  نیا  به ÷  یموس»  است  مھربان  او آمرزنده

 گردد.  آن  بکقتل، مرت  به  شدن از مأمور  تا قبل  ستیسزاوار ن  یامبریپ

﴿ ٓ ۡ�َعۡمَت  قَاَل َرّبِ بَِما
َ
�  َّ ُ�ونَ  فَلَنۡ  َ�َ

َ
 .﴾١٧ّلِۡلُمۡجرِِم�َ  َظهِٗ�� أ

از »  یداشت  یارزان  بر من  هک  ینعمت  پاس به پروردگارا!« ÷  یموس»  گفت«
» شد نخواھم   مجرمان  بانیھرگز پشت  پس  نیاز ا«  و مغفرت  متکعلم، ح  دنیبخش

 رد.ک  نخواھم  یاری  را بر جرمش  یمجرم: ھرگز یعنی
  مظلمته، ثبت  یعل  نهیعیف  مظلوم  مع  یمش  من«است:   آمده  فیشر  ثیدر حد

را  شود تا او  ھمراه  یبا مظلوم  ھرکس ...: االقدام  هیف  تدحض  ومیالصراط   یعل  هیقدم  الله
دارد  یم  را بر صراط پابرجا و استوار نگه  شیھا قدم أ ند، خداوندک  یاری  یو  بر مظلمه

  یاری  ظلمش شود تا او را بر  ھمراه  یبا ظالم  ھرکس لغزد و یم  آن گامھا در  هک  یدر روز
». لغزاند یرا برصراط م  شیلغزد، قدمھا یم  گامھا درآن  هک  یدر روز أ ند، خداوندک

از   یکیاز   یاطیخ  هک  است  نقل«د: یگو یم»  یالمعان  روح«ر یدر تفس  یألوس  عالمه
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  شانا از اعوانینم، آک یم یاطیخ  ستمگران  یبرا  هک  ھستم  یسانکاز   د: منیپرس  بزرگان
  یسک  یول  یھست  ستمگران  تو از خود آن ! گفت: نه  یو  به  بزرگ  ؟ آن روم یشمار م  به

 . العظيم باهللا اال  قوة وال  الحول .» ستھا آن  فروشد، از اعوان یتو م  را به  سوزن  هک

ۡص ﴿
َ
ٓ  ٱلَۡمِديَنةِ  ِ�  َبحَ فَأ ِي فَإَِذا َ�َ�َقَُّب  �ِٗفاَخا هُۥ ٱ�َّ ِ  ٱۡستَنَ�َ ۡمِس ب

َ
ۥۚ �َسۡ  ٱۡ� قَاَل  َتۡ�ُِخُه

بِ�ٞ  لََغوِيّٞ  إِنََّك  ُموَ�ٰٓ  ۥَ�ُ   .﴾١٨مُّ
 ÷  ی: موسیعنی»  گشت یم  و نگران  در شھر، ترسان  صبحگاه  پس«

  و چشم  نگران  هک  یبود در حال  شتهک  را در آن  یقبط  هکشد   یوارد شھر  صبحگاھان
 در  هک  است  بر آن  لیدل  هیآ  نیا«د: یگو یم  یخود بود. نسف  هیعل  یرخداد بد انتظار

 ».ندیگو یم  از مردم  یبرخ  هک  آنچه  ست، بر خالفین  یکبا أ خدا ریاز غ  دنیترس
» خواند یاد میفر  را بهبود، او   خواسته  یاریروز از او ید  هک  یسک  د، ھمانید  ناگاه«
بود، با   خواسته  یادرسیروز از او فرید  هکاو   یلیاسرائ  قیرف  هکد ید  ناگاه :یعنی

  یو بر و  ردهکخود   خواھد تا او را رام یو م  است  شکشمک  حال در  یگرید  یقبط
بر  ÷  ی: موسیعنی»  یارا گمراھکتو آش  هک  یراست  او گفت: به  به  یموس«ند ک  غلبه

  جھت  بدان  یو شرور ھست  گمراه  یارا فردکو گفت: تو آش  برآشفت  یلیاسرائ  آن
  قتل  سبب  هک  یخواھ یم  و امروز ھم  یدیگرد  یشخص  شتنک  روز سببید  هک

 . یگرد  یگرید  شخص

﴿ ٓ ا نۡ  فَلَمَّ
َ
َرادَ  أ

َ
ن أ

َ
ِي َ�ۡبِطَش  أ َُّهَما ُهَو َعُدوّٞ  بِٱ�َّ تُرِ�دُ  َ�ُٰموَ�ٰٓ  قَاَل  ل

َ
ن �

َ
 َكَما َ�ۡقُتلَِ�  أ

� َ�َتۡلَت  ۡمِس�  َ�ۡفَسۢ
َ
ٓ  بِٱۡ� ن إِن تُرِ�ُد إِ�َّ

َ
�ِض  ِ�  َجبَّاٗر� تَُ�ونَ  أ

َ
ن تَُ�وَن مَِن  ٱۡ�

َ
َوَما تُرِ�ُد أ

 .﴾١٩ٱلُۡمۡصلِِح�َ 
: بر یعنی» بود ھا آن  یدو ھر  دشمن  هک  یشخص  به  خواست  یموس  و چون«

  هک  پنداشت  یلیاسرائ  آن» برد  حمله«بود   لیاسرائ یبن  قوم  دشمن  هک  یبطق  شخص
مرا   یخواھ یا میآ ! یموس  یگفت: ا»  پس  یقبط  شخص  نه  اوست ÷  یموس  ھدف

  از داستان  یقبط  شخص  آن  هکبود   نیچن» ؟ یشتکرا   یروز شخصید  هک چنان  یشکب
گاه  قتل  ÷  یجز موس  یسکقبال   هک  یداد در حال  انتقال  فرعون  بهخبر را   نیشد و ا  آ

گاه  قتل  هیاز قض  یلیاسرائ  شخص  آن و  افزود:  سخنش  در ادامه  یلیاسرائ  نبود. آن  آ
  است  یسکجبار: »  یباش  یجبار ستمگر  نیسرزم  نیدر ا  هک  نیمگر ا  یخواھ ینم«



 ١١  سوره قصص

 

  یبد ده،یشیندیامور ن  عواقب  دھد و به یم  ـ انجام  شتنکو   را بخواھد ـ از زدن  آنچه  هک
در »  یباش  از مصلحان  هک  یخواھ یو نم«ند ک ینم  وتر است، دفعکین  هک  یرا با روش

 . شیخو  خشم  با فروخوردن  مردم  انیم

﴿ ٓ ۡقَصا ّمِنۡ  رَُجلٞ  ءَ وََجا
َ
  ٱلَۡمَ�َ  إِنَّ  َ�ُٰموَ�ٰٓ  قَاَل  َ�ٰ �َسۡ  ٱلَۡمِديَنةِ  أ

ۡ
 ِ�َۡقُتلُوكَ  بَِك  تَِمُرونَ يَ�

ِٰصِح�َ إِّ�ِ لََك مَِن  فَٱۡخُرجۡ   .﴾٢٠ٱل�َّ
 دور  یعنینه: یالمد  یأقص» آمد  دوان  شھر دوان  نقطه  نیاز دورتر  یو مرد«

نند تا تو ک یم  یزنیرا  ات درباره  سران  هک  بدان ! یموس  یگفت: ا«شھر   نقطه  نیتر افتاده
امر   شتنتک  گر را بهید کیا ینند، ک یم  رهمشاو  شتنتک  درباره  باھم :یعنی» شندکرا ب

خبر   دنیاز شن  را فرعونیز»  توام  خواھان ریخاز   من  هکشو،   از شھر خارج  پس«نند ک یم
 بود.  ردهکرا  ÷  یموس  شتنک  و عزم  شده  مهیسراس  ، سختیقبط  قتل

ٰلِِم�َ  ٱۡلَقۡومِ  ِمنَ  َ�ِِّ�  َرّبِ  قَاَل  َ�َ�َقَُّبۖ  َخآ�ِٗفا َهافََخَرَج ِمنۡ ﴿  .﴾٢١ٱل�َّ
  رونیب از آنجا«ند؛ ینما  رشیاو برسند و دستگ  به  هک  نیاز ا»  و نگران  ترسان  یموس«

: از یعنی»  بخش  ار نجاتکستم  مرا از قوم گفت: پروردگارا! یم  هک  یرفت، در حال
 . یو  سانکو   فرعون

َه تِلۡ ﴿ ا تَوَجَّ ٓ  َعَ�ٰ  قَاَل  َمۡدَ�نَ  َقآءَ َولَمَّ ن َرّ�ِ
َ
بِيلِ  َسَوآءَ  َ�ۡهِديَِ�  أ  .﴾٢٢ٱلسَّ

  نیمد  به  هکشد   روان  یراھ  به  : چونیعنی» رو نھاد  نیمد  یسو به  و چون«
مرا   هک  دوارمیام  از پروردگارم«خود:  با ÷  یموس»  گفت«د؛ یگرد یم  یمنتھ

 . نروم  راھهیب  و به  نمکن  را گم  راه  پس» ندک  تیھدا«  نیمد  یسو : بهیعنی»  راست  راه به
  نیمد رد.ک  تیھدا  راست  راه  به  ا و آخرتیاو را در دن  شد و خداوند متعال  ھم  نیچن

شھر   نیا  هک  میشو یادآور می.  نداشت قرار  فرعون  ر سلطهیبود و در ز ÷  بیشھر شع
 دارد.  فاصله  روز راه  ھشت  ادهیر پیس  و از مصر به  قرار داشته  عقبه  جیخل  در شمال

﴿ ٓ ا َوَرَد َما ةٗ  َعلَۡيهِ  وََجدَ  َمۡدَ�نَ  ءَ َولَمَّ مَّ
ُ
ِ  ِمن َووََجدَ  ُقونَ �َسۡ  ٱ�َّاِس  ّمِنَ  أ َ�ۡ�ِ ِهُم ُدون

َ
 ٱۡمَر�

ۖ  َما قَاَل  تَُذوَداِن�  ٰ  �َۡسِ�  َ�  قَاَ�َا َخۡطبُُكَما ۖ  يُۡصِدرَ  َح�َّ بُونَا َشيۡ  ٱلرَِّ�ُٓء
َ
 .﴾٢٣َكبِ�ٞ  خٞ َو�

 خود و  یدنیآشام  آب  مردم  هک  یآب  چاه  : بهیعنی» دیرس  نیمد  آب  به  و چون«
  هک  افتی  را بر آن  از مردم  یگروھ«گرفتند  یبرم  را از آن  شیخو  انیچھارپا

خود را دور   واناتیح  هک  افتیرا   تر از آن، دو زن نییدادند و پا یم  خود را آب  واناتیح
 بتوانند  گاه شوند آن  فارغ  شیخو  انیچھارپا  دادن  از آب  تا مردم  آب  کینزد از» ردندک یم
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  به  خطاب ÷  یموس»  گفت«خود بپردازند   انیچھارپا  دادن  آب  به  یو مانع  مزاحمت یب
خود   گوسفندان  هک  ستیار چک  نیاز ا  : منظورتانیعنی» ؟ ستیار شما چک«  دو زن  آن

تا   میدھ ینم  آب خود  انیچھارپا  گفتند: ما به«د؟ یدھ ینم  گر آبید  با مردم  را ھمراه
  درنگ  هک  است  نیما ا  عادت» گردانند خود را از آبشخور باز  واناتیح  یھمگ  شبانان

م، یزیدرآم  نامحرم  با مردم  هک  نیرا از ایبازگردند ز  از آب  تا مردم  میشکو انتظار ب  مینک
  عاجز و ناتوان  آنان  یھمپا  شیخو  واناتیح  دادن  از آب  هک  لیدل  نیا  ا بهی.  میزیپرھ یم

تواند  ینم  یو ناتوان  یسالخوردگ خاطر به  هک»  است  سال کھن  یریو پدر ما پ»  میھست
 . میبدھ  آب  گوسفندانمان  خود به  هک  میناچار شد  یرو نیا دھد، از  را آب  انیچھارپا

﴿ ٰٓ ّلِ  إَِ�  فََسَ�ٰ لَُهَما ُ�مَّ تََو�َّ ٓ  ٱلّظِ نَزلَۡت  َ�َقاَل رَّبِ إِّ�ِ لَِما
َ
 .﴾٢٤فَقِ�ٞ  َخۡ�ٖ  ِمنۡ  إَِ�َّ  أ

» داد  آب  شانیرا برا  انشانیچھارپا«د؛ یدو را شن  آن  سخن ÷  یموس  چون»  پس«
 س  خطاب . از عمربن داشت  ناتوانان  دادن یاریو   ار معروفک  به  هک  یشیخاطر گرا  به

  یبا سنگ  هکداد   آب  یرا از چاھ  آنان  انیچھارپا ÷  یفرمود: موس  هک  است  شده  تیروا
  مجددا آن  بود، سپس  شده  دهینداشتند، پوشرا   آن  برداشتن  مرد توان  جز ده  هک  بزرگ
  دو فارغ آن  یبرا  دادن  از آب ÷  یموس  هک»  گاه آن«د. یبرگردان  چاه  را بر سر آن  سنگ
ھر   به  و گفت: پروردگارا! من»  نشست  ا در آنو مجدد»  برگشت  هیسا  یسو به«شد؛ 

از   ی. مراد و ازمندمی: نیعنی»  رمیفق«ار یبس ایباشد   کاند » یبفرست  بر من  هک  یریخ
  یو  بود و توشه  زده  راه  از مصر به  توشه یاو ب  هکبود چرا  یگرسنگ  رفع  یر، غذا برایخ

 . افتی یم  در راه  هکبود   یا یکھر خورا

﴿ ٓ ِ�  إِنَّ  قَالَۡت  ٱۡستِۡحَيآءٖ  َ�َ  َ�ۡمِ�  إِۡحَدٮُٰهَما َءتۡهُ فََجا
َ
ۡجرَ  ِ�َۡجزَِ�َك  يَۡدُعوكَ  أ

َ
 َما أ

ۚ  َسَقۡيَت  ا َ�َا  ٱلَۡقوۡمِ  ِمنَ  َ�َوَۡت  قَاَل َ� َ�َۡفۖ  ٱلَۡقَصَص  هِ َوقَصَّ َعلَيۡ  هُۥَجآءَ  فَلَمَّ
ٰلِِم�َ   .﴾٢٥ٱل�َّ

» آمد  یـ نزد و  داشت یبر م  گام  و آزرم  با شرم  هک یحال ـ در  دو زن از آن  یکی  پس«
  شده  تیروا بود.  یو  نتیو ط  سرشت  یکو پا  مانیا  مالک  لیرفتن، دل  راه  گونه  نیو ا

زود   پدر از آمدن نزد پدر رفتند،  شهیروز زودتر از ھم  در آن  دختران  آن  چون  هک  است
را   واناتشانیح  هکرا   یمرد  داستان ھا آند، یپرس  آن  رد و از علتک  تعجب  آنان  ھنگام

داد تا  دستور  دخترش دو  از آن  یکی  او به  گفتند. سپس  یو  بود به  داده  آب  شانیبرا
دستور پدر نزد   طبق دختر  د و آنینما  دعوت  یو  خانه  و او را به  مرد رفته  نزد آن
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بودند اما  ÷  بیشع  دو دختر، دختران  آن  هکبرآنند   ثر مفسرانکآمد. ا ÷  یموس
 ند، وجود ندارد.ک  امر داللت  نیبر ا  هک  یزیچ  ا سنتی  در قرآن

  یبرا  ات یطلبد تا مزد آبدھ یتو را م  پدرم« ÷  یموس  دختر به  آن»  گفت«
  پس«  است  نزد تو فرستاده  دعوت  نیا  منظور ابالغ  و مرا به» تو بدھد  ما را به  انیچھارپا
  چون :یعنی» ردک  تیاکخود را بر او ح  یھا آننزد او آمد و داست« ÷  یموس»  چون
تا   یقبط  شدن  شتهک  بود ـ از ھنگام  آمده  یسر و بر  هکرا   یسرگذشت  تمام ÷  یموس
دو دختر   آن پدر»  گفت«رد؛ ک  تیاکدو دختر ح  ـ بر پدر آن  نیمد  آب  به  یو  دنیرس

را یز  یافتی  نجات  سانشکو   : از فرعونیعنی»  یافتی  ار نجاتکستم  از قوم  هک  نترس«
 ندارد.  ی) تسلط نیما (مد  نیبر سرزم  فرعون
 با زن  خبر واحد، رفتن  به  عمل  ز بودنیبر جا  لیدل  هیآ  نیا«د: یگو یم  ینسف

  ھنگام  ار معروف، بهک  مزد در قبال  و گرفتن  یارکزیاط و پرھیبا احت  ھمراه  گانهیب 
 ». است  یازمندین

بَِت  إِۡحَدٮُٰهَما قَالَۡت ﴿
َ
ۖ  ٔۡ ٱۡسَ�  َ�ٰٓ� مِ�ُ  ٱۡلَقوِيُّ  َجۡرَت  ٔۡ ٱۡسَ�  َمنِ  إِنَّ َخۡ�َ  ِجۡرهُ

َ
 .﴾٢٦ٱۡ�

چرا   را به  تا گوسفندانمان»  نک  او را استخدام ! دو دختر گفت: پدرجان  از آن  یکی«
  رومند و ھمین  ، ھمینک  استخدام  یتوان یم  هک  است  یسک  نیبھتر  هکچرا«ببرد 

را یز  یریگار ک  او را با دستمزد به  هک  است  آن  ستهیشا ÷  ی: موسیعنی»  است ن یام
در   چون  دو وصف  نیو ا  است  یو امانتدار  ییتوانا  یعنی  بزرگ  دو خصلت  نندهک  او جمع

از   اعم گردانند، یم  خدمت  انجام  به  مردم  نیرا سزاوارتر  انسان  شوند، آن  جمع  یانسان
  شغل  ا ھمیبازرس،  ا ناظر ویارمند و مأمور باشد کل، یکا ویر باشد یاج  انسان  آن  هک  نیا

  را شخصیز  است  یارکدرست و  یدو خصلت، امانتدار  نیا  نیباشد. اول  داشته  یگرید
  ند. در درجهک ینم  انتیشود، خ یم  سپرده  گرانید  از مال  یو  به  هک  امانتدار در آنچه

  خصلتھرسه   ملشا  ییتوانا  نیا  هکاراست، ک  آن  بر انجام  تیفاکو   ییتوانا  دوم، داشتن
گاھ  یاردانک   یبدن  و قدرت  ار استک  آن  انجام  کمحر  هک  یونشاط  ار، ھمتک  در آن  یو آ
 بود.  فراھم ÷  یموس درھا  این  ھمه  هکشود،  یم

توانا و  مرد  نیا  هک  یجا دانستک؛ از  گفت  یو  دختر به  پدر آن«ند: ک یم  ر نقلیثک ابن
جز   هک  برداشت را از جا  یا صخره  هک  دانستم  او را از آن  ییتوانا؟ گفت:  امانتدار است

  امر دانستم  نیاز ا او را  یارکو درست  یتوانا نبودند. و امانتدار  آن  برداشتن  مرد به  ده
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  من  اما او به  نمک  تکحر  یو  شیشاپیتا پ  آمدم، از او جلوتر رفتم یبا او م  در راه  چون  هک
  نداز، آنیب  من  یسو به  یا زهیسنگر ردم،ک  را اشتباه  ا و اگر راهیب  سرم  از پشت گفت: تو

 ». ام رفته  را اشتباه  راه  هک  دانم یم  وقت

﴿ ٓ رِ�دُ  قَاَل إِّ�ِ
ُ
نۡ  أ

َ
نِ�َحَك  أ

ُ
ٰٓ  َ�ٰتَۡ�ِ  ٱبۡنََ�َّ  إِۡحَدى أ ن َ�َ

َ
ُجَرِ�  أ

ۡ
 فَإِنۡ  ِحَجٖج�  ثََ�ِٰ�َ  تَأ

ۡ�َمۡمَت 
َ
� � ٓ  ِعنِدَكۖ  فَِمنۡ  َعۡ�ٗ رِ�دُ  َوَما

ُ
نۡ  أ

َ
ُشقَّ  أ

َ
ُ  َشآءَ  إِن َسَتِجُدِ�ٓ  َعلَۡيَكۚ  أ مَِن  ٱ�َّ

ٰلِِح�َ   .﴾٢٧ٱل�َّ
دو دختر خود   نیاز ا  یکی  خواھم یم  من« ÷  یموس  دو دختر به  پدر آن»  گفت«
ـ   : دخترمیعنی»  ینکار ک  من  یبرا  سال  ھشت  هک  نیا  در قبال  تو درآورم  احکن  رابه

  ھشت  یمھر و  هک  آورم یتو در م  ازدواج  شرط به  نیا  صفورا بود ـ را به  ند نامشیگو هک
را در   و اگرآن«  گوسفندانم  یاز شبان  است  ار، عبارتک  نیباشد و ا  ار تو نزد منک  سال

را   یشبان سال،  ھشت  یجا  به: اگر یعنی»  از نزد توست  نی، ایرساند  انیپا  به  سال  ده
از نزد   یفضل و  بخشش  ، ابنیافزود  من  به  را در خدمت  و دو سال  یدیرسان  سال  ده  به

  و ھمت  یمردانگ  را به  هیقض  نیسان، او ا نی. بد من  از جانب  یو اجبار  الزام  توست، نه
  به  و اجبارت  الزام با«  رمیگ  بر تو سخت  خواھم یو نم«رد ک  ولکمو ÷  یخود موس

صحبت،   حسن در»  افتی  یخواھ  از صالحان للهشاءا و مرا ان»  سال  ده  ردنک  تمام
برابر  خود را در ÷  یموس« است:  آمده  فیشر  ثیعھد. در حد  به  یو وفا  کین  معامله

 ».دیر گردانیاج  مشکش  ی) و غذا (شرمگاه  فرج  عفت
  هک  است  یاز مرد  دخترش  یبرا  یول  یخواستگار  تیمشروع  لیدل  مهیرک  هیآ  نیا

عمر   است  معروف  هک چنان  دار استیپا  یسنت  امر در اسالم  نیباشد و ا  ستهیفو و شاک
  نیا از  یگریار دیرد. و موارد بسکشنھاد یپ ب ر و عثمانکابوب  را به  حفصه  دخترش

  لیدل  هیآ  نیا  نی. ھمچن است  داده  یرو س  و عصر صحابه  نبوت  امیز در این  دست
دختر، بجز  خود  حق  نه  است  یول  دختر حق  دادن  احکن  هک  نیبر ا  جمھور فقھاء است

 داند. یار خود دختر میاخت  امر را در حوزه  نیا  هک / فهیابوحن  امام
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َما َوَ�ۡيَنَكۖ  ِ� قَاَل َ�ٰلَِك بَيۡ ﴿ َّ�
َ
َجلَۡ�ِ  �

َ
ۖ  ُعۡدَ�ٰنَ  فََ�  ُت قََضيۡ  ٱۡ� َّ َ�َ  ُ ٰ َما َ�ُقوُل  َوٱ�َّ َ�َ

 .﴾٢٨َو�ِيلٞ 
خود  و  و بر من  یردکرا بازگو   آن  هک  یقرارداد و عھد»  نیا« ÷  یموس»  گفت«

  مفاد آن د ازینبا  از ما دوطرف  کی  چیو ھ» و تو باشد  من  انیم»  یشرط نھاد  در آن
د بر ینبا«را  سال  ا دهی  ھشت»  دمیرسان  انجام  را به  دو مدت  نیا از  کی ھر«  مینک  تخلف

برود.   یستم و  یـ تعد  از آن  یخواھ ادهیـ با ز  د بر منی: نبایعنی» باشد  یعدوان  من
و «قرار دھد   تیاولو را در  اول  مدت  رد تا وفا بهک  جمع  را باھم  مدتھردو  ÷  یموس

»  است  لیکو«شد؛  ما منعقد  انیدر م  هک  ییھا شرط  نیا از«  مییگو یم  خدا بر آنچه
 . میشروط ندار  نیتجاوز از ا  یسو به  یاز ما راھ  کی  چیلذا ھ  است  و نگھبان  : گواهیعنی

ا قََ�ٰ ُموَ� ﴿ َجَل فَلَمَّ
َ
هۡ  ٱۡ�

َ
ورِ َءا�ََس ِمن َجانِِب  لِهِۦٓ وََساَر بِأ ۡهلِهِ  قَاَل  �ۖ نَارٗ  ٱلطُّ

َ
�ِ 

 ْ ٓ  ٱۡمُكُثٓوا ٓ  نَاٗر� َءا�َۡسُت  إِّ�ِ وۡ  ِ�ََ�ٍ  َهاَءا�ِيُ�م ّمِنۡ  لََّعّ�ِ
َ
 لََعلَُّ�مۡ  ٱ�َّارِ  ّمِنَ  َجۡذَو�ٖ  أ

 .﴾٢٩تَۡصَطلُونَ 
  یعنی دو مدت،  نیتر املک  و آن» دیرسان  انیپا  مقرر را به  مدت  آن  یموس  چون  پس«
  یموس  هک  دمیپرس  لیاز جبرئ«است:   آمده  فیشر  ثیدر حد  هک بود چنان  سال  ده  مدت

و ». «را دو  آن  نیتر املکو   نیتر د؟ گفت: تمامیسر رسان را به  از دو مدت  کی دامک
تواند  یم مرد  هک  است  بر آن  لیدل  نیمصر. ا  یسو به» برد  را ھمراه  اش خانواده
ر یتفس» دید را  یطور آتش  جانباز «با خود ببرد   خواست  هکرا در ھر جا   اش خانواده

نجا یگفت: ا  اش خانواده به«  گذشت  طور مفصل به»  طه«  ه، در سورهیاز آ  بخش  نیر اینظ
ر یتفس»  اورمیب  یخبر شما از آنجا  ید برایدم، شایاز دور د  یآتش  من  هکد ینک  درنگ

از   یا جذوه: پاره»  یا جذوه ای«  گذشت»  نمل«  و سوره»  طه«  ز در سورهین  بخش  نیا
ھوا در سفر   بر سرد بودن  هیآ  نی. ا آتش  با آن» دینک  خود را گرم  هکباشد «  است  آتش
 ند.ک یم  داللت ÷  یموس

﴿ ٓ ا تَٮَٰها فَلَمَّ
َ
ۡ�َمنِ  ٱلَۡوادِ  َ�ِٰطيِٕ  ِمن نُودِيَ  �

َ
َجَرةِ ِمَن  ٱلُۡمَ�َٰرَ�ةِ  ٱۡ�ُۡقَعةِ ِ�  ٱۡ� ن  ٱلشَّ

َ
أ

ٓ  َ�ُٰموَ�ٰٓ  نَا إِّ�ِ
َ
�  ُ  .﴾٣٠ٱلَۡ�ٰلَِم�َ رَبُّ  ٱ�َّ

 یواد  رانهکاز «بود   دهیرا د  از دور آن  هک  یآتش» دیرس  آتش  آن  به  چون  پس«
 ای، ÷  یموس  راست  از جانب  یعنیاست،   رانهک  صفت  منیا» شد  ندا داده  منیا 
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  آب  النیس  در معرض  یواد  هک یـ درصورت  یواد  غرب  هیاز ناح  آب  راست  جانب
خداوند   گفتن  سخن  سبب  به  هک»  کمبار  گاهیجا  در آن«شد   رد ـ ندا دادهیقرار گ
را   یواد  نیاز قرآن، ا  یگرید  یدر جا أ . خداوند است  افتهی  تک، بریو با  متعال

  یواد  رانهکبر   هک  یدرخت»  درخت  انیاز م«شد   ندا داده ! ی. آر است  دهینام  مقدس
تو   هک یسک: یعنی»  انیخداوندم، پروردگار عالم  من ! یموس  یا  هک«بود   دهییرو

 . است  انی، پروردگار جھانیاو ھست  مخاطب
اد ی  به«فرمود:   هکاند  ردهک  تیروا س مسعود  بن للهر از عبدایجر د و ابنیحم عبدبن

...  الله لمکو لقد   و از آنجا تاج(  گرفت  یمأو  آن  یسو  به ÷  یموس  هک  افتادم  یدرخت
تا   مودمیپ  روز راه شبانه  کی  درخت  دار آنید  شوق  به  پس )شد  نھاده  یعز و  کتار بر

و   درخت، سبز وخرم  آن  هک  دمید  دم، بناگاهیرس  درخت  بر سر آن  صبحگاھان
  اثنا شترم  نیا . در رستادمف  درود و سالم ص خدا  بر رسول  گاه آن  است  وجوش پرجنب

  د اما نتوانستیجو ند وکبر  برگ  دھن  کی  رد و از آنک  درخت  بود، قصد آن  گرسنه  هک
 .١» و بازگشتم  فرستادم  درود و سالم ص خدا  گر بر رسولیرا فرو برد، بار د  آن

نۡ ﴿
َ
ۡلقِ  َوأ

َ
ا َكۚ َعَصا � َها َ�ۡهَ�ُّ  رََءاَها فَلَمَّ َّ�

َ
ٰ  َجآنّٞ  َك� قۡبِۡل  َ�ُٰموَ�ٰٓ  ُ�َعّقِۡبۚ  َولَمۡ  ُمۡدبِٗر� َو�َّ

َ
 أ

 .﴾٣١ٱ�مِنِ�َ  ِمنَ  إِنََّك  َ�َۡفۖ  َوَ� 
 گفت: ÷  یموس  به  ھنگام  نیدر ا  : خداوند متعالیعنی»  فگنیخود را ب  یو عصا«
 و  جنب پر  ییاژدھا  را افگند و عصا به  شیعصا ÷  یموس  پس .٢ فگنیرا ب  تیعصا

د یسپ از مار  یجان: نوع» جنبد یم  یجان  مثل  د آنید  چون  پس«شد   لیتبد  جوش
مانند   جسامتش  یو بزرگ  تکحر  عصا در سرعت  هکد ید ÷  یموس  چون  یعنی.  است
»  گرداند و برنگشت  یرو  پشت  به«  نانکفرار  تیوضع  نیا  د، با مشاھدهیگرد  ییاژدھا

                                                           
  یافغانستان  ھموطن  انیاز دانشجو  یدر کشور مصر، با جمع  شیخو  یطلبگ  در دوران  مترجم -١

  است  سبز و خرم  آن  خیب  ھمچنان  را که  درخت  نیو ا  میرفت»  یطو«  مقدس  یدار طور و وادید  به
  محوطه  در داخل  اکنون  ھم  درخت  نی. ا میکرد  بودند، مشاھده  دهیچ  سنگ را  و دورادور آن

را در   آن  یبیصل  یھا جنگ  در دوران  انیحیمس  قرار دارد که » نیکاتر یسانت«  نام  به  ییسایکل
 شوند. یکشور مصر م  یراھ  دار آنیقصد د به  یاریبس  اند و جھانگردان طور بنا کرده  یواد  مدخل

 . گذشت»  نمل«و »  طه«  در دو سوره  و مابعد آن  هیآ  نیر ایر نظیتفس -٢
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و نترس،   نکسو رو  نیا  به ! یموس  یا«شد:   ندا داده  رد. پسکن  خود نگاه  عقب  : بهیعنی
 . گذشت»  نمل»  در سوره  طور مفصل به  جمله  نیر ایر نظیتفس»  یمنانیتو از ا  گمان یب

 ِمنَ  َجَناَحَك  َك إَِ�ۡ  ٱۡضُممۡ وَ  ُسوٓءٖ  َ�ۡ�ِ  ِمنۡ  َ�ۡيَضآءَ  َ�ُۡرجۡ  بَِك يََدَك ِ� َجيۡ  ٱۡسلُۡك ﴿
ّ�َِك  ِمن َ�َٰنانِ فََ�ٰنَِك بُرۡ  ٱلرَّۡهِب�  يْهِۦٓۚ  فِرَۡعۡونَ  إَِ�ٰ  رَّ ْ  إِ�َُّهمۡ  َوَمَ�ِ  .﴾٣٢َ�ِٰسقِ�َ  قَۡوٗما َ�نُوا
  به  راھنتیپ  یخود را از گشادگ  : دستیعنی» ببر  بانتیگر  خود را به  دست«  گاه آن

  هک یدرحال» دیآ  رونیب«  یسیمانند پ  یاز علل  علت یو ب»  بیع ید بیتا سف«ببر   ات نهیس
از [  ییرھا  یبرا» و« بود  ـ گندمگون  است  آمده  فیشر  ثیدر حد  هک ـ چنان ÷  یموس

  افتاده  تیپھلو  به  هکرا   دستت : دویعنی»  نک  خود جمع  یسو را به  تیبازو«مار  ] ترس
رود.  یم  رونیب  نھادت مار از  ، ترسینک  نیچن  یوقت  هکخود بچسبان،   است، به

ترسد،  یم  یزیاز چ  یوقت  هک ردکامر  ÷  یموس  به أ خداوند«د: یگو یر میثک ابن
رود.  یم  نیب از  یو  میو ب  ترس  آن صورت،  نیبچسباند و در ا  اش نهیس  خود را به  دست

ند کار را بک  نیا ÷  یموس  اقتدا به  لیبر سب  یسکبسا اگر   ند: چهک یم  ر اضافهیثک ابن
  ابن  هک برود چنان  نیب از  یو  وترس  میبگذارد، ب  اش نهیس  یخود را بر رو  و دست

  یاز سو  دو برھان«ضا ید بی:عصا و یعنی» دو نیپس، ا». « است  گفته س  عباس
  درخشان  ضا دو حجتید بی: عصا و یعنی» او  قوم  و اشراف  فرعون  یبرا  پروردگار توست

  نیا  هک  است  یسک  نبوت  یشاء و درستیما  پروردگار فعال  بر قدرت  واضح  لیدلو دو 
  فاسق  یقوم  آنان  هک«برو   آنان  یسو  به ! ی. آر است  داده  یرو  یو  دست  به  معجزات
 ھستند.  خارج أخدا   و فرمان  طاعت : ازیعنی» ھستند

َخاُف  َ�ۡفٗسا ِمۡنُهمۡ  ُت قَاَل َرّبِ إِّ�ِ َ�َتلۡ ﴿
َ
ن فَأ

َ
 .﴾٣٣َ�ۡقُتلُونِ  أ

فرد   آن  یمنظور و»  ام شتهکرا   از آنان  یکی  من پروردگارا!« ÷  یموس»  گفت«
مرا   ترسم یو م«د یرسان  قتل  زد و او را به  یو  به  یمشت ÷  یموس  هکبود   یا یقبط

 رند.یبگ  قصاص  و از من  یقبط  برابر آن در» شندکب

﴿ �ِ
َ
فۡ َوأ

َ
رِۡسۡلهُ  لَِساٗ�ا مِّ�ِ  َصحُ َ�ُٰروُن ُهَو أ

َ
�  رِۡدٗء� َمِ�َ  فَأ قُِ�ٓ ٓ  يَُصّدِ َخاُف  إِّ�ِ

َ
ن أ

َ
 أ

بُونِ   .﴾٣٤يَُ�ّذِ
 ÷  یموس  گذشت، در زبان  هک و چنان»  است آورتر  زبان  از من  ھارون  و برادرم«

» ندک  قیمرا تصد  هک«  اور استیار و کردء: مدد»  بفرست  او را ردء من  پس«بود   ینتکل
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  من با ÷  ھارون  چنانچه» مرا دروغگو بدانند  هک  ترسم یم  را منیز«  رسالت  نیدر ا
ار ک  نیا  از پس  ییتنھا  و به  ستین  روان  حجت  در آوردن  زبانم  هک  یرو  نباشد، از آن

 . میآ ینم بر  میعظ
  شفاعت  برادرش  در حق  پروردگار متعال  بارگاه  به ÷  یموس  هکبود   بیترت  نیا  به

  چیاند: ھ گفته  از سلف  یبرخ  جھت  نیند و بدیبرگز  رسالت  به  یرد تا او را مانند وک
  یانجیم ÷  یموس رایندارد ز  بر ھارون  یموس  بزرگتر از منت  یمنت  بر برادرش  یبرادر

 د.یگرد  و رسالت  نبوت  به  یو  نشیدر امر گز  برادرش  و واسطه

ِخيَك َوَ�ۡ ﴿
َ
ٓۚ � إَِ�ُۡكَما يَِصلُونَ  فََ�  ُسۡلَ�ٰٗنا لَُكَما َعُل قَاَل َسنَُشدُّ َعُضَدَك بِأ نُتَما َ�ٰتَِنا

َ
 أ

َبَعُكَما َوَمنِ   .﴾٣٥ٱۡلَ�ٰلُِبونَ  ٱ�َّ
  را به ÷ رد و ھارونک  را اجابت ÷  یموس  درخواست  خداوند متعال

رد ک  میرومند خواھین  برادرت  لهیوس  را به  تیبازو  یزود  فرمود: به«و   ختیبرانگ  رسالت
بر   یا تسلطی، یو برھان  : حجتیعنی» داد  میقرار خواھ  یا دو، سلطه شما ھر  یو برا

نند. ک  حاصل  و غلبه» ابندی  شما دست  توانند به یما نم  اتیبا آ  هک«  بر قومش و  فرعون
ا ید. یشو یم  بازداشته ھا آن  و غلبه  تیما، از آزار و اذ  معجزات  لهیسو  شما به :یعنی

 نندک  یرویاز شما پ  هک  یسانکشما و «د یببر  آنان  یسو ما را به  اتیاست: آ  نیا  یمعن
 . است  شانیھا دل  به  یبخش روین  امیو پ أ  و ھارون  یموس  به  یا مژده  نیا» دیروزیپ

﴿ ٓ ا َجا وَ�ٰ  َءُهمفَلَمَّ ْ  َ�ّيَِ�ٰٖت  َ�ٰتَِنا� مُّ ٓ  َما قَالُوا ى ِسۡحرٞ  إِ�َّ  َ�َٰذا ۡفَ�ٗ  بَِ�َٰذا َسِمۡعَنا َوَما مُّ
لِ�َ  َءابَآ�َِنا ِ�ٓ  وَّ

َ
 .﴾٣٦ٱۡ�

جز   نیآورد، گفتند: ا  آنان  یما را برا  روشن  معجزات  یموس  چون  پس«
  یا خود برساخته  شیرا از پ  آن  هک  است  ییجادو  نی: ایعنی»  ستین  برساخته  یجادو

خود   نینخست  انکاین  انیو ما در م«  خود توست  و پرداخته  امال ساختهکو
اجداد   ، در دورانیا آورده  نبوت  یبا خود از ادعا  : آنچهیعنی»  میا دهینشن  یزیچ  نیچن
و   را جز بر رسم  م، پدرانمانیا دهیرا نشن  ییسحر و جادو  نیا ما چنی.  است  نداده  یرو ما

  تمدن  اجداد ما اھل  هک م، با آنیندار  د را سراغیتوح  نییآ  و از آنان  میا دهیند  کشر  راه
 . ستین  شیب  یتو دروغ  نییآ  نیا  اند. پس بوده  ھم
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﴿ ٓ ۡعلَمُ  َوقَاَل ُموَ�ٰ َرّ�ِ
َ
� َ�ٰقَِبُة  ۥَوَمن تَُ�وُن َ�ُ  ِعنِدهِۦ ِمنۡ  بِٱلُۡهَدىٰ  َجآءَ  بَِمن أ ارِ  ٱ�َّ

ٰلُِمونَ  لِحُ َ� ُ�فۡ  ۥإِنَّهُ   .﴾٣٧ٱل�َّ
را   تیاو ھدا  یاز سو  هک  یسک  به  پروردگارم«  آنان  در پاسخ»  گفت  یو موس«
 بود.  یرا آورده، خود و  تیھدا  هک  یسکاز  ÷  یمنظور موس»  است، داناتر است  آورده

داناتر  ھستم،  یو  یاز سو  تیرھنمود و ھدا  آورنده  من  هک  قتیحق  نیا  به أ: خدایعنی
و » رادارد  یسرا  آن  کین  سرانجام  هک  یسک«  به  داناتر است  پروردگارم» و«  است

و   یحیطور تلو  به  یرو  از آن ÷  یاو خواھد بود. موس  از آن  و نصرت  یروزیآخراالمر پ
گرداند،  یار نمکآش  آنان  یرا برا  حجت  هک از آن  رد تا قبلک  اشاره  یمعن  نیا  به  ییناک

: یعنی»  ارانکستم  گمان یب«  اعلم للهباشد. وا  ردهکن  مطرح  آنان  را صراحتا به  ھدفش
 . یکین  خواسته  چیھ  به» شوند یرستگار نم»  انکمشر

َها َعۡونُ َوقَاَل فِرۡ ﴿ ُّ�
َ
ۡوقِدۡ  َ�ۡ�ِي إَِ�ٰهٍ  ّمِنۡ  لَُ�م ُت َما َعلِمۡ  ٱلَۡمَ�ُ  َ�ٰٓ�

َ
 َ�َ  َ�َٰ�َٰ�ٰنُ  ِ�  فَأ

ٓ  ٗحاّ�ِ َ�ۡ  ٱۡجَعلفَ  ٱلّطِ�ِ  لِعُ  لََّعّ�ِ طَّ
َ
ُظنُُّهۥ �ّ�ِ  ُموَ�ٰ  إَِ�ٰهِ  إَِ�ٰٓ  أ

َ
 .﴾٣٨ٱۡلَ�ِٰذ�ِ�َ ِمَن  َ�

»  شناسم ینم  ییشما خدا  یجز خود برا  من ! قوم  بزرگان  یگفت: ا  و فرعون«
  را به  تا قومش  جست  کاد خود تمسیبن یو ب  باطل  یادعا  به  ملعون  سان، آن نیبد

 أ الله  پروردگارش دانست  یم  یخوب او خود به  هک  یندازد در حالیب  یو سردرگم  مغالطه
  مالکاز   هک  نیدر ا  قومش  انداختن  واھمه  و به  یشکبر و گردنکت  راه  به  . سپس است

  آتش  بر گل  میبرا»  رمیوز»  ھامان  یا  پس«و گفت:   اقتدار برخوردار است، بازگشت
  من  یبرا  یبرج  گاه آن«شود   لیآجر تبد  تا به  نک  پخته  من  یرا برا  : گلیعنی» برافروز

: یعنی»  ابمی  اطالع  یموس  یاز خدا  د منیشا« بساز  من  یبلند برا  ی: برجیعنی» برآور
  انیا او را از دروغگوجد  و من»  نمیرا بب ÷  یموس  یو خدا  بلند فراز شوم  برج  بر آن

  کیاو صرفا   هکافگند   و گمان  وھم  نیرا در ا  قومش گونه  نیبد  فرعون»  پندارم یم
 باشد. یم  حق  یایجو  هک  ستا  یوجوگر شمند جستیاند

�ِض ِ�  ۥُهَو وَُجُنوُدهُ  ٱۡسَتۡكَ�َ وَ ﴿
َ
ْ َوَظنُّوٓ  ٱۡ�َقِّ  بَِغۡ�ِ  ٱۡ� �َُّهمۡ  ا

َ
 .﴾٣٩يُرَۡجُعونَ  َ�  إَِ�َۡنا �

مصر   نین، سرزمیمراد از زم» دندیبار ورزکاست  نیدر زم  ناحق به  انشیرکو او و لش«
از   هکبل  واستحقاق  یستگیشا  داشتن  بدون  یینما و بزرگ  یطلب یبار: برترک. است است

در   یلیو دل  حجت را نهیبر بود زکمست  فرعون ! ی. آر است  یشک دنتجاوز و گر  یرو
را در   آن  هک  داشت  یا شبھه  ند و نهک  دفع  را با آن ÷  یموس  امیپ  هک  تار داشیاخت
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  دهیبازگردان ما  یسو به  هکو پنداشتند «قرار دھد  ÷  یموس  معجزات  مقابل
 . ستیار نکدر   یو حشر و نشر و معاد» شوند ینم

َخذۡ ﴿
َ
ۖ  ِ�  َ�ُٰهمۡ َ�َنَبذۡ  وَُجنُوَدهُۥ َ�ٰهُ فَأ ٰلِِم�َ ُة َ�ٰقِبَ  َ�نَ  َف َكيۡ  ٱنُظرۡ فَ  ٱۡ�َّمِ  .﴾٤٠ٱل�َّ

از   و در آن  ردهک  یشکفر سرکدر   هک بعد از آن»  میرا فروگرفت  انشیرکاو و لش  پس«
بنگر   پس»  قبال گذشت  واقعه  نیا  انیب»  میا افگندیدر  را به  و آنان«حد گذشتند 

ـ   افرانکار کآخر   هکبنگر  !ص محمد  ی: ایعنی» بود  چگونه  ارانکار ستمک  فرجام  هک
 شدند.  در افگنده  کھال  یایدر  به  هک  گاه بود آن  ـ چگونه  از آخرت  ا قبلیدر دن

ةٗ  َ�ُٰهمۡ وََجَعلۡ ﴿ �ِمَّ
َ
ونَ  ٱۡلقَِ�َٰمةِ  مَ َوَ�وۡ  ٱ�َّارِ�  إَِ�  يَۡدُعونَ  أ  .﴾٤١َ� يُنَ�ُ

  سردمداران :یعنی» خواندند یفرام  آتش  یسو به  هک  میدیگردان  یانیشوایرا پ  و آنان«
را   شیخو  روانیپ  هک  میدیگردان  یفرمانروا و مطاع  یرؤسا  افرانک  انیفر را در مک

  وروش شان، راهیرؤسا  نید از ایتقل  به  روانیرا پیخواندند ز یفرام  دوزخ  آتش  یسو به
  یاریرا   آنان  سک چیھ :یعنی» ابندی ینم  یاری  امتیو روز ق«رند یگ یم  یرا پ ھا آن
  هک  است  سان نیدارد، بد یبازنم أ خداوند  را از عذاب  آنان  یمانع  چیدھد و ھ ینم

 شود. یم  گردنشان  آخرت، جمعا وبال  یوند با خواریا در پیدن  یخوار

﴿ ۡ�
َ
ِ  ِ�  َبۡعَ�ُٰهمۡ َو� ۡ�َيا َ�ِٰذه ۖ لَعۡ  ٱ�ُّ  .﴾٤٢ٱلَۡمۡقُبوِح�َ ُهم ّمَِن  ٱلۡقَِ�َٰمةِ  َوَ�ۡومَ  نَٗة

را   شیخو  از رحمت  یا ی: طرد و دوریعنی»  یا لعنتیدن  نیو در ھم«
ھر   ند پسیبگو  لعنت  آنان بر  هک  میداد  خود را فرمان  ا بندگانی»  میردک  راھشان  بدرقه«
  ھم، آنان  امتیو روز ق«فرستد  یم  لعنت  ند، بر آنانک یاد می  از آنان  هک  حق  از اھل  سک
 مقبوح:  یقول . به است  شده  نیو نفر  داشته مقبوح: مطرود، دور» ھستند  مقبوحان از
 . است  شده  و زشت  مسخ، مشوه  در خلقت  هک  است  یسک

ٓ  َ�ۡعدِ  ِمنۢ  ٱلِۡكَ�َٰب  ُموَ�  َءاتَۡيَنا َولََقدۡ ﴿ ۡهلَۡكَنا َما
َ
وَ�ٰ  ٱلُۡقُرونَ  أ

ُ
ٓ  ٱۡ� لِلنَّاِس  �ِرَ بََصا

ُرونَ  لََّعلَُّهمۡ  َورَۡ�َةٗ  ىَوُهدٗ   .﴾٤٣َ�َتَذكَّ
از   : پسیعنی»  میساخت  کرا ھال  نینخست  یھا نسل  هک از آن  پس  یراست  و به«

است: بعد از   نیا  یا معنی.  میساخت  کرا ھال  رهینوح، عاد، ثمود و غ  اقوام  هک آن
  یموس  به«؛  میفروبرد  نیرا در زم  و قارون  ردهک  کرا ھال  و قومش  فرعون  هک آن
  : توراتیعنی» بود  مردم  یبرا  ییھا یروشنگر  عنوان به  هک  میداد«را   تورات»  تابک

ابند و خود را ی  راه  و بدان  دهیرا د  حق  آن  لهیوس به  تا مردم  میداد ÷  یموس  را به
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  یاز سو»  یو رحمت  تیھدا«  تورات» و«دھند   نجات  یاز گمراھ  آن  لهیوس به
را   أل  یخدا ھا را لذا نعمت  نیا» اد آورندی  به  هکباشد «  است  مردم  یبرا أ خداوند

  در آن  رشانیخ  هک  آنچه  یسو را به  آورند و دعوتش  مانیاو ا  به  گزارده  ر و سپاسکش
 ند.یگو  است، اجابت

ِ َوَما ُكنَت ِ�َانِِب ﴿ ٓ َضيۡ قَ  إِذۡ  ٱۡلَغۡرِ�ّ ۡمرَ  ُموَ�  إَِ�ٰ  َنا
َ
ِٰهِدينَ َوَما ُكنَت ِمَن  ٱۡ�  .﴾٤٤ٱل�َّ

 با  هک  گاه : آنیعنی»  میدیرسان  انجام به  یموس  را به  یامبریامر پ  هک  گاه و آن«
»  ینبود  یغرب  تو در جانب«؛  میاو سپرد  را به  یامبریپار کو   گفته  سخن ÷  یموس

 ÷  یموس  هک، آنجا ینا نبودیطور س  یواد  یغرب  تو در جانب !ص محمد  ی: ایعنی
  آن  قتیحق داد تا بهیرو  نیدر ا»  ینبود  و تو از حاضران«رد ک  مناجات  با پروردگارش

گاه   هک  است  آن  برھان امر خود  نیلذا ا  ییبازگو  شانیرا از نزد خود بد  آن  و سپس  بوده  آ
  نیا  انین، بیبنابرا  است  آمده  تیبرا  پروردگار سبحان  یوح  قیاخبار از طر  نیا

 . توست  رسالت  روشن  لی، دلیا ھا نبوده صحنه  خود حاضر آن  هکتو   یاز سو ھا آنداست

﴿ ٓ نَا َوَ�ِٰكنَّا
ۡ
�َش�

َ
ۚ  َعلَۡيِهمُ  َ�َتَطاَوَل  قُُروٗنا أ ۡهلِ  ِ�ٓ  اَوَما ُكنَت ثَاوِ�ٗ  ٱۡلُعُمُر

َ
ْ  َمۡدَ�نَ  أ  َ�ۡتلُوا

 .﴾٤٥ُمرِۡسلِ�َ  ُكنَّا َوَ�ِٰكنَّا َءاَ�ٰتَِنا َعلَۡيِهمۡ 
تا  ÷  یموس  ما از زمان !ص محمد  ی: ایعنی»  مید آوردیپد  ییھا ما نسل  نکیول«
د یشکدرازا  به   شان: مھلتیعنی» شد  یطوالن  عمرشانو »  میدیرا آفر  ییھا تو امت  زمان

  یالھ  امکھا و اح عتیشر  هکدراز بود   زمانه  نیشد و در گذار ا  یطوالن  و روزگار بر آنان
جه، یدرنت شدند و  سپرده  یفراموش به  حق  انیو اد  ر گشتهییو تغ  فیتحر  دستخوش

 !ص محمد  یا  گاه نمودند آن  را فراموش  یو عھد و  ردهک  کرا تر أ امتھا امر خداوند
 . ینکایو قواعد را مجددا اح  اصول  نیو ا  یافگن  یپ  اد را دوبارهیبن  نیتا ا  میتو را فرستاد

 ص محمد  در ارتباط با رسالت  سبحان  یخدا  هک  نیبر ا  است شده  استدالل  هیآ  نیبا ا
  یروزگار  هک  گاه اما آن  است  تعھد گرفته  و امتش ÷  یاز موس  شانیا  به  مانیو ا

 و وفا  ردهک  فراموش عھد را  نیگر گذشت، امتھا اید کی  یشد و قرنھا از پ  یسپر  یطوالن
 ÷  یموس  هک چنان»  ینبود  میمق  نیمد  اھل  انیو تو در م«را فروگذاشتند   آن  به  ردنک

  اخبارشان  و از آنان»  یبخوان«  نیمد  : بر اھلیعنی»  ما را برآنان  اتیتا آ«  داشت  اقامت
  نی: ایقول . به ینک  تیاکح  هکم  مردم اخبار را از نزد خود بر  جه، آنینت و در  یریرا فراگ

ما را بر   اتیخود آ  شد: تو از جانب  گفته  ییاست، گو  یو ابتدائ  مستأنفه  جمله، جمله
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  هکم  مردم  یسو : ما تو را بهیعنی»  میبود  فرستنده ما  نکیل«  یخوان ینم  شیخو  امت
  چیاخبار ھ  نینبود، تو از ا  نیو اگر چن  میردک  اخبار را بر تو نازل  نیو ا  فرستاده

گاھ  . ینداشت  یا یآ

ورِ َوَما ُكنَت ِ�َانِِب ﴿ ّ�َِك  ّمِن رَّۡ�َةٗ  َوَ�ِٰ�ن نَاَدۡ�َنا إِذۡ  ٱلطُّ ٓ  قَۡوٗما ِ�ُنِذرَ  رَّ ا تَٮُٰهم ّمِن  مَّ
َ
�

ُرونَ  لََعلَُّهمۡ  َ�ۡبلَِك  ّمِن نَِّذيرٖ   .﴾٤٦َ�َتَذكَّ
 تو در«؛  میختیبرانگ  رسالت  و او را به ÷  یموس  به»  میندا درداد  هک  گاه و آن«

ما   نکی: لیعنی»  پروردگار توست  یاز سو  یرحمت  یول  یطور نبود«  وهک»  جانب
از   یرحمت  عنوان به  یرا با و  شیخو  گفتن و سخن ÷  یو اخبار موس  قرآن  نیا

گاه  نیو تو را از ا  میردک  تیاکرا بر تو ح  و آن  ردهک  یتو وح  یسو خود به  جانب   اخبار آ
  میبود، ب  امدهین  شانیسو به  یا دھنده ھشدار  چیاز تو ھ  شیپ  هکرا   یتا قوم«  میدیگردان

  یعنیـ   فترت  در زمان ص خدا  از رسول  قبل  هکاند  هکم  قوم: مردم  نیمراد از ا»  یدھ
  بعثت  انیم در عھد  یعنیفترت،   بردند و در زمان یسر م ـ به  رسالت  انقطاع  دوران

دھد   میب را  آنان  هکبود   امدهین  شان انیم  به  یا دھنده تو، ھشدار  تا بعثت ÷  یسیع
 تو.  یبا ھشدارھا» رندیپند پذ  نانآ  هکباشد «

 . است  شانیا  بعثت  متکح  انیو ب ص محمد  بر نبوت  یالھ  یبرھان  اتیآ  نیا

ن َ�ٓ َولَوۡ ﴿
َ
ِصيَب� تُِصيَبُهم أ َمۡت  مُّ يِۡديِهمۡ  بَِما قَدَّ

َ
�  ْ رَۡسۡلَت  لَۡوَ�ٓ  َر�َّنَا َ�يَُقولُوا

َ
 رَُسوٗ�  إَِ�َۡنا أ

 .﴾٤٧ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ  ِمنَ  َونَُ�ونَ  َءاَ�ٰتَِك  َ�َنتَّبِعَ 
»  یبتیمص«  فر و ظلمکاز »  نشانیشیردار پکار و ک  یسزا به  چون  هکو اگر نبود «

ما   یسو چرا به پروردگارا!«  عذاب  نزول  در ھنگام» ندیبرسد، بگو  آنان  به«  ی: عذابیعنی
  یرویتو پ»  و روشن  واضح  شده  نازل»  اتیآتا از «  شیخو  از جانب»  ینفرستاد  یامبریپ
  یسو نبود (ما تو را به  نیاگر چن ! ی؛ آر اتیآ  نیا به ١» میبود یم  و از مؤمنان  میردک یم

  محذوف  مهیرک  هیدر آ  هک  است» لوال«  جواب  جمله  نی). ا میفرستاد ینم  رسالت  به  مردم
نا یقیم، یردک یم  را عذاب  آنان  از بعثتت  ما قبلاست: اگر   نیچن  هیآ  یمعنا  . پس است

                                                           
  نیا  یخرمشاھ  نیبھاءالد  یآقا  اند. مثال ترجمه کرده  ترجمه  را اشتباه  هیآ  نیاکثرا ا  مترجمان -١

  شانیبرا  ید (و عذابیرس ینم  آنان  به  یبتیمص  نشانیشیخاطر کار و کردار پ  و اگر به« است:
  میکن  یرویتو پ  اتیاز آ  که  یما نفرستاد  یسو به  یامبریپروردگارا چرا پ گفتند ی) م میفرستاد ینم

 ». میباش  و از مؤمنان
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 أ خداوند  انیم  نید و در ایشکدرازا  به  مرسل  امبرانیما با پ  یزمان  گفتند: فاصله یم
  نیا ھا آن  گونه نی. بد میا معذور بوده  شیخو  کرا نفرستاد لذا ما در شر  یرسول ما  یسو به

و   ردهک  تمام  را بر آنان  ما حجت  یپنداشتند. ول یم  یخود عذر  یرا برا  رسالت  فترت
  اتمام  را به  قتیو حق  حق  انیآنان، ب  یسو به  و با فرستادنت  میساخت  را برطرف  علت
 باشند.  را نداشته  یعذر  گونه  چیھ  طرح  مجال  گر آنانیتا د  میدیرسان

﴿ ٓ ا َجا ْ  ِعنِدنَا ِمنۡ  ٱۡ�َقُّ  َءُهمُ فَلَمَّ وِ�َ  لَۡوَ�ٓ  قَالُوا
ُ
ٓ  ِمۡثَل  أ وِ�َ  َما

ُ
ۚ  أ وَ  ُموَ�ٰٓ

َ
ْ  لَمۡ  أ ٓ  يَۡ�ُفُروا  بَِما

وِ�َ 
ُ
ۖ  ِمن ُموَ�ٰ  أ ْ  َ�ۡبُل ْ  تََ�َٰهَرا ِسۡحَرانِ  قَالُوا  .﴾٤٨َ�ٰفُِرونَ  بُِ�ّلٖ  إِنَّا َوقَالُٓوا

  یموس  به  ر آنچهیآمد، گفتند: چرا نظ شانیسو ما به  از جانب  حق  چون  پس«
  ه، حقکم  مردم  به أ خداوند  از جانب  : چونیعنی» ؟ است  نشده  او داده  به شد،  داده

عناد  و  یسرسخت  یـ آمد، از رو  است  شده  نازل  یبر و  هک  یو قرآن ص محمد  یعنیـ 
  ـ از جمله  و معجزات  اتیاز آ  یموس  به  هک  ر آنچهیامبر نظیپ  نیا  گفتند: چرا به  و جھل

  پاسخ  نیرا چن  شان سؤال أ ؟ خداوند است  نشده  شد، داده  ـ داده  تورات  بارهکی  نزول
  شیفار قرک: یعنی» دند؟ینورز فرکشد،   داده  یموس  به  نیاز ا  شیپ  آنچه  ا بهیآ«دھد:  یم

دند و یفر ورزک ص محمد  اتیآ  به  هک دند چنانیفر ورزکز ین ÷  یموس  اتیآ  به
دو « ÷  یموس  و نبوت ص محمد  ا نبوتیو قرآن،   : توراتیعنی» دو نیگفتند: ا«

و ناروا   گر بر دروغید کی: با یعنی» اند ردهک  یبانیگر پشتید کیاز   هکھستند   ییجادو
را   و گفتند: ما ھمه«اند  داده  یگواھ  یگرید  نفع  به ھا آناز   یکی  ردهک  یاریھم
. مجاھد  میرکرا منھردو   و قرآن  ا توراتی ص و محمد ÷  ی: موسیعنی»  میرکمن
 ».ندیبگو  نیچن ص محمد  به  هکدادند   مشورت  شیقر  به  انیھودی«د: یگو یم

  بودن  مک، †یالھ  امبرانیپ  فر بهک  است: سبب  نیا  یمعن  حاصل  پس
 . است  عنادشان بر وکت  یقیحق  سبب  هکبل  ستیو ن  نبوده  معجزات

ْ  قُۡل ﴿ تُوا
ۡ
ِ  ِعندِ  ّمِنۡ  بِِ�َ�ٰبٖ  فَ� هۡ  ٱ�َّ

َ
ٓ  َدىٰ ُهَو أ تَّبِۡعهُ  ِمۡنُهَما

َ
 .﴾٤٩َ�ِٰد�ِ�َ  ُكنُتمۡ  إِن �

  هک  آنچه در» دییگو یم  اگر راست  بگو: پس«است:   نیور اکمذ  شبھه  به  پاسخ  نیدوم
د یاوریخداوند ب  یاز سو  یتابک«د؛ یا ردهک  وصف  آن  امبر را بهیدو پ  نیا ایتاب، کدو   نیا
را یز»  نمک  یرویپ  تر باشد تا از آن نندهک تیھدا»  و قرآن  : از توراتیعنی» دو  نیا از  هک

  هکز ین  لیم: انجیشو یم ادآوری.  ورزم یبر نمکت  وجه  چیھ  به  تیھدا  یرویاز پ  من
 شود.  یابیارز  یتورات  عتیجدا از شرتواند  یشد، نم  نازل  تورات  متمم  عنوان به
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ْ  فَإِن لَّمۡ ﴿ هۡ  فَٱۡعلَمۡ  لََك  �َۡستَِجيُبوا
َ
َما يَتَّبُِعوَن أ َّ�

َ
َضلُّ  َوَمنۡ  َوآَءُهمۚۡ �

َ
نِ  أ َهَوٮُٰه  ٱ�ََّبعَ  ِممَّ

ِۚ  ّمِنَ  ُهٗدى بَِغۡ�ِ  َ إِنَّ  ٱ�َّ ٰلِِم�َ  ٱلَۡقۡومَ  ِديَ� َ�هۡ  ٱ�َّ  .﴾٥٠ٱل�َّ
  تابک  در مورد آوردن  تو از آنان  هکرا   : اگر آنچهیعنی» تو را ندادند  اگر پاسخ  پس«

  نیا  یمعن ایاوردند. ین  یا باشد، خواسته  تابکدو   نیتر از ا نندهک تیھدا  هک  یا یالھ
  مانینگفتند و ا  اجابت ،یا آورده  و رسالت  تابکو   یاز وح  هک  است: اگر تو را در آنچه

  یھا شهیاز آرا و اند :یعنی»  شانیھا س و ھو  یفقط از ھو  آنان  هک  بدان«اوردند؛ ین
  یرویپ»  شیخو  برھان و  حجت  پشتوانه  و بدون  ارزش یو ب  پوچ  یشھایمنحرف، گرا

  ند، بدونک  یرویپ  شیخو  نفس  یاز ھوا  هک  یسکتر از  گمراه  ستیکنند و ک یم
  نیاز چن تر گمراه  سک چی: ھیعنی» خداوند  یاز سو»  یحجت  : بدونیعنی»  یتیھدا

  تیرا ھدا«  و ھوس  یھو  روانی: پیعنی» ارکستم  خداوند قوم  گمان یب»  ستین  یسک
 را ندارند.  یتیھدا  نیخود سر چن  هک چرا» ندک ینم

ۡلَنا َولََقدۡ ﴿ ُرونَ  لََعلَُّهمۡ  ٱۡلَقۡوَل  لَُهمُ  َوصَّ  .﴾٥١َ�َتَذكَّ
  شانیبرا را  حق  امیو پ  المک: یعنی»  میوستیپ  در سخن  سخن  شانیبرا  قتیدر حقو «

از   کیھر   هک  میفرستاد  شانیسو گر را بهیامبر دیبعد از پ  یامبریو پ  میردک  نازل  یاپیپ
  بر آنان  هک آن  میاز ب»  آنان  هکباشد «ردند ک یم  قیاز خود را تصد  قبل  امبرانیپ  آنان

 ند.یخود آ و به» رندیپند پذ«شد   نازل  شان انینیشیبر پ  هکشود   نازل  یعذاب  ھمان

ِينَ ﴿  .﴾٥٢ِمُنونَ يُؤۡ  ۦُهم بِهِ  لِهِۦِمن َ�بۡ  ٱلِۡكَ�َٰب  َ�ُٰهمُ َءاَ�يۡ  ٱ�َّ
»  آن به  م، آنانیا داده  تابک  آنان  به»  از قرآن  شی: پیعنی»  نیاز ا  شیپ  هک  یسانک«

  یراست  را به أللها  یآسمان  تابک  هک  یتابک  اھل ! یآر» آورند یم  مانیا«  قرآن  : بهیعنی
  از اھل  یسانک ریو سا  سالم  بن للهعبدا  اند ـ چون ردهک  قیرا تماما تصد  و آن  رفتهیپذ
  کاشتراوجود   شانیا رایآورند ز یم  مانیز این  قرآن  به  اند ـ آنان آورده  اسالم  هک  تابک
  هکرد کتوانند  ینم  نیا جز گرید  یھیرا توج  نیشیپ  یآسمانھای  کتاب و  قرآن  امیپ  انیم
 . است  یالھ  از بارگاه  ھا ھمه تابک  نیا

از   ھفتاد تن  درباره  هیآ  نید: ایگو یم  نزول  سبب  انیر در بیجب دبنیسع
  به  فرستاد و چون ص  رمکا ینبمحضر   را به  شانیا  ینجاش  هکشد   نازل  یشانیشک

آخر   را تا به»  سی«  سوره ص  حضرت  شدند، آن  مشرف ص  حضرت  آن  خدمت
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  ردهک  ر نقلیثک ابن  هک ستند. و چنانیگر یم  حال  نیدر ا  شانیردند و اک  تالوت  شانیبرا
 آوردند.  اسالم ھا آن  ھمه است،

ْ  َعلَۡيِهمۡ  َ�ٰ �َذا ُ�تۡ ﴿ ٓ  ٱۡ�َقُّ إِنَُّه  بِهِۦٓ  َءاَمنَّا قَالُٓوا ّ�َِنا  َ�ۡبلِهِۦ ِمن ُكنَّا إِنَّا ِمن رَّ
 .﴾٥٣لِِم�َ ُمسۡ 

  آن  گمان یم، بیآورد  مانیا  ند: بدانیگو یشود، م  خوانده  شانیبرا»  قرآن»  و چون«
 و از  میشناس یرا م  ما آن  هک  است  ی: حقیعنی»  پروردگار ماست  و از جانب  است  حق

ز ین  قرآن  از نزول  شی: پیعنی»  از آن  شیما پ«  است  شده  پروردگار ما فروفرستاده  جانب
  معترف او مقر و  یگانگی  و به  مخلص أخداوند  ی: برایعنی»  میا بوده  مسلمان«

  است، مؤمن  آورده  و رسالت  تابکبا خود از   هک  آنچه  و به ص محمد  ا بهی.  میا بوده
را   لیو انج  درتورات  یو  بعثت  به  و بشارت  ل، اوصافیشما  هک  جھت  ؛ بدان میا بوده

  مبعوث  در آخرالزمان  یزود او به  هک  میدانست یو م  میباور داشت  قیحقا  نیا  و به  خوانده
 گردد. یم  بر او نازل  شود و قرآن یم

ْوَ�ٰٓ ﴿
ُ
ۡجرَُهم يُۡؤتَۡونَ  �َِك أ

َ
َ�ۡ�ِ  أ رَّ ْ  بَِما مَّ وا ّيِئَةَ  بِٱۡ�ََسنَةِ  َو�َۡدرَُءونَ  َصَ�ُ ا  ٱلسَّ َوِممَّ

 .﴾٥٤يُنفُِقونَ  َ�ُٰهمۡ َرَزقۡ 
» ردندک صبر  هک خاطر آن  به«شوند  یم  داده  دوبار پاداش  تابک  از اھل»  گروه  نیا«
امبر یوپ  نیشیپ  امبرانیپ  به  مانیتا آخر و ا  از اول  یالھھای  کتاب  به  مانیو برا

 ھا آن: یعنی» نندک یم  دفع  یکیرا با ن  یبد  هک خاطر آن  و به«دند یورز  آخرالزمان، ثبات
و کین  و سخن  یبا بردبار اند، اوردهین  مانیا  قرآن  به  هکخود را   از قوم  عده  آن  یآزارھا

و از «نند ک یم  را دفع  تیمعص طاعت،  لهیوس به ھا آناست:   نیا  یا معنینند. ک یم  دفع
امر   بدان  عتیشر  هک  در آنچه ر ویخ  در راه» نندک یم  انفاق  میا داده  شان یروز  آنچه

  به ! یشود. آر یم  یمعن  نیا  شامل  ھمه  نافله  و صدقات  فرض  اتکز  . البته است  ردهک
  تیروا  به  فیشر  ثیدر حد» شود یم  دوبار داده  شان پاداش«؛  کین  اعمال  ھمه  نیا  پاس
 ص خدا  رسول  هک  است  آمده س  یاشعر  یموس از ابو  ر آنانیو غ  و مسلم  یبخار

 شود: یم  دوبار داده  شان پاداش  هکاند  سک  سه«فرمودند: 
 . است  آورده  مانیو آخر ا  اول  تابک  به  هک  تابک  از اھل  یمرد -۱
داده،   و ادبشکیو ن  آموخته  را ادب  و آن  است  یزینک  یدارا  هک  یمرد -۲

 . است  نموده  ازدواج  و با آن  ردهک  آزادش  سپس
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و   داده  انجام  ییوکین  را به  پروردگارش  عبادت  هک  یکمملو  غالم -۳
 ».باشد  شیموال  رخواهیخ

عۡ  ٱللَّۡغوَ �َذا َسِمُعواْ ﴿
َ
ْ أ ْ  َ�ۡنهُ  َرُضوا ٓ  َوقَالُوا ۡعَ�ٰلَُنا َ�َا

َ
ۡعَ�ٰلُُ�مۡ  مۡ َولَ�ُ  أ

َ
 َعلَۡيُ�مۡ  َسَ�ٰمٌ  أ

 .﴾٥٥ٱلَۡ�ِٰهلِ�َ  نَۡبَتِ�  َ� 
از » گردانند یبرم  یرو  بشنوند، از آن  یلغو«  تابک  اھل  گروه  نیا»  و چون«

 نجا،ی. مراد از لغو در ا یشرع  از آداب  یریپذ  و ادب  یمنش  زهیک، پاینگھدار خود  یرو
شنوند و  یم  انکش، از مشریخو  نیخود و د  در حق  مؤمنان  هک  است  یا ھودهیب  سخنان

در   فرورفته  مردم به» ندیگو یو م«نند یب یم  از آنان  هک  است  ییشخندھا و تمسخرھایر
  یزیفر شما چک  مضرات ما از  به»  شماست  شما از آن  ما و اعمال  ما از آن  اعمال«لغو 

  مراد از سالم» بر شما  سالم« شود ید نمیعا  یزیچ ما  مانیا  شما از نفع  رسد و به ینم
است: شما از   نیا  آن  ی. لذا معنا تیدرود وتح  میتقد  نه  است  هکمتار  نجا، اعالمیدر ا
  نیو در ا  میدھ ینم  ھمانند آن  یا یبا بد شما را  یبد  د، ما پاسخیھست  منیما ا  یسو

د: یگو یم  . زجاج مینک ینم  و موافقت  ییھمپا شماد، با یقرار دار  شما بر آن  هک  یموضع
»  میطلب یرا نم  ما جاھالن». «بود  در اسالم  جنگ از صدور دستور  قبل  مکح  نیا«
 . میستین  با نادانان  ومعاشرت  صحبت  یای: ما جویعنی

  ستیب  هکند: در مک یم  نقل  اسحاق از محمدبن  مهیرک  هیآ  نزول  سبب  انیر در بیثک ابن
  شانیبرا ص خدا  آمدند... رسول ص خدا  از نصارا نزد رسول  آن  به  کیا نزدی  تن

  رونیب ص خدا  رسول از محضر  چون  شدند. پس  مسلمان  شانیردند و اک  تالوت  قرآن
  شانیا  گرفتند و به قرار  شان بر سر راه  شیاز قر  یبا جمع  ھشام  بن  جھل رفتند، ابو

  و اھل  مردم د!یبود  یانیاروانک بد  گرداند، چه  امکمانند شما را نا  یانیاروانک گفتند: خدا
  آنان  یمرد را برا  نید و خبر اینک  یرا بررس  نجا فرستادند تا اوضاعیا  شما را به  نتانید

و   جدا گشته  شیخو  نیاز د  هکد ینگرفت  آرام  یخود نزد و  ید اما ھنوز در نشستھایببر
  ! آن میشناس یتر از شما نم را احمق  یا قافله  چیما ھ د!یردک  قیتصد  شیرا در ادعااو 

  بر شما! ما را با شما جاھالن  سالم«گفتند:   آنان  در پاسخ  تابک  از اھل  نو مسلمان  گروه
 ...». مینک ینم  یھبگومگو ھمرا  نیار، ما با شما در اک چه 

ۡحَبۡبَت  َمنۡ  ِديإِنََّك َ� َ�هۡ ﴿
َ
َ  َوَ�ِٰ�نَّ  أ ۚ  َمن ِديَ�هۡ  ٱ�َّ ۡعلَمُ  َوُهوَ  �ََشآُء

َ
 أ

 .﴾٥٦بِٱلُۡمۡهَتِدينَ 
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  نیا و»  ینک  تیھدا  یتوان ینم»  از مردم»  یدار  دوست  هکرا   ھرکس تو  قتیدر حق«
  شیخو ریز در تفسین  یراز  امام  هک را ـ چنانیز  ستیار تو نیو اخت  اراده  امر در حوزه

  هکرا   ھرکس خداوند  هکبل«باشد  یز نمیو اجبار جا  راهکبا ا  گرانید  تیـ ھدا  است  گفته
و او »  تامه  وحجت  بالغه  متکح  اوست  و از آن» ندک یم  تیھدا«ند ک  تیھدا» بخواھد

ھستند   سزاوار آن و مستعد و  تیھدا  رندهیپذ  هک  یسانک  : بهیعنی»  شدگان تیھدا  به
 ». ر استدانات«

  درباره  مفسران  اجماع  ـ به  است  آمده  ومسلم  یدر بخار  هک ـ چنان  هیآ  نینزول: ا  سبب
مرد، با   عبدالمطلب  نیسر باز زد و بر د  اسالم  رشیاز پذ  هک  گاه شد آن  نازل  طالب ابو
 بودند.  یو  آوردن  مانیا  مشتاق  سخت ص رمکا  رسول  هک آن

ْ َوقَالُوٓ ﴿ ۡف  ٱلُۡهَدىٰ  نَّتَّبِعِ  إِن ا ٓۚ  ِمنۡ  َمَعَك ُ�َتَخطَّ �ِضَنا
َ
وَ  أ

َ
ن لَمۡ  أ َُّهمۡ  ُ�َمّ�ِ  َءاِمٗنا َحَرًما ل

ءٖ  ُ�ِّ  َ�َمَ�ُٰت  إَِ�ۡهِ  ُ�َۡ�ٰٓ  نَّا ّمِن ّرِۡزٗقا َ�ۡ ُ ۡ�َ�َُهمۡ  َوَ�ِٰ�نَّ  �َّ
َ
 .﴾٥٧َ�ۡعلَُمونَ  َ�  أ

 م، ازینک  یرویپ  تیتو از ھدا  اگر ھمراه«  شان روانیو پ  شیقر  انکمشر» و گفتند«
ما را از   م، اعرابییتو درآ  نید  اگر به محمد!  ی: ایعنی»  میشو یم  خود ربوده  نیسرزم
 ما متحد  هیما عل  رامونیپ  عرب  لینند و قباک یند و طرد میربا یـ م  هکـ م  نمانیسرزم
  سبب  انیب در  یمعن  نی. ا میرا ندار ھا آنبا   مقابله  وتوان جنگند و ما تاب یو با ما م  شده
 . است  ز آمدهین س  عباس  از ابن  مهیرک  هیآ  نزول

 باشد یو م  بوده  و مغرض  النفس فیضع  اشخاص  منطق  وستهیمنطق، پ  نیا  البته
را   شیخو  ند: اگر موضعیگو یز میدر عصر حاضر ن  گانیما دون  نیاز ا  یاریبس  هک چنان

  وارد عمل ما  هیعل  جھان  یم، دولتھایساز  روشن  یاسالم  ومتکو ح  اسالم  در قبال
 !ستند!ین  دستکی  ما مسلمانان  هیعل  نونکا ھم  جھان  یفرک  یھا دولت  ییشوند. گو یم

 برخوردار از  یحرم  شیقر  ا بهی: آیعنی»  مینداد  یجا  امن  یرا در حرم  ا آنانیآ«
 نیا  نند؟ پسک یتجاوز نم  آن  یبر اھال  از مردم  یاحد  هک  مینداشت  یارزان  تیامن

 قرار دارند و ھرگز در  تمام  تیدر امن ھا آنرا یز  است  امال دروغک  شیقر  عذر و بھانه 
  به  یزیچ ھر  ثمرات«  هک  یحرم ! یند. آریرا بربا ھا آن  مردم  هکستند ین  آن  معرض
  گوناگون  یھا : فراوردهیعنی» شود؟ یم  دهیرسان  آن  ما به  از جانب  یا یروز  عنوان

از  ـ و در عصر حاضر  فیمانند طا  هکم  رامونیپ  یھا نیخود از سرزم  انواع  اختالف با
  یول«شود  یم  د و حملیآ یگرد م  آن  یسو ـ به  جھان  مختلف  یھا نیسرزم
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 و  است أ خدا  از رزق  ھمهھا  این  هک  نیا  و اقرار ندارند به» دانند ینم  شترشانیب
 جا منزلکدر   یو نگران  میو ب  متصور است  ینظام  چه  هیدر سا  تیامن  هکدانند  ینم

و   و معاد، صالح  ر در مالکتف  و عدم  و غفلت  از فرط جھل ھا آن ! ی. آر است  افگنده 
 دانند. یرا نم  شیخو  تیھدا

ۡهلَۡكَنا َوَ�مۡ ﴿
َ
ِۢ  ِمن أ ۖ  بَِطَرۡت  قَۡر�َة  إِ�َّ  َ�ۡعِدهِمۡ  ّمِنۢ  �ُۡسَ�ن لَمۡ  َمَ�ِٰكُنُهمۡ  فَتِۡلَك  َمعِيَشَتَها

 .﴾٥٨ٱۡلَ�ٰرِ�ِ�َ  َ�ۡنُ  َوُ�نَّا قَلِيٗ�ۖ 
  را سرمست ھا آنخوش،   یزندگ  هک  میرا نابود ساخت  ییار شھرھایبس  و چه«

از آنجا   قرار داشتند پس  یو سرخوش  ی، راحتیدر رفاه، فراوان :یعنی» بود  ردهک
  آنان« د:یگو یم  آن  یشدند. عطاء در معنا  ردند، نابود ساختهک  یھا را ناسپاس نعمت  هک

را   اما بتان  خورده را  أل  یخدا  ردند و رزقک یم  یزندگ  یشکو گردن  ، رفاهیدر سرخوش
  نبوده  ونکمس  یکاند جز  بعد از آنان  هک  است  شانیھا نکمس  نیا  پس» «دندیپرست یم

اند و   افتهین  ینکـ س  یزمان  وتاهکھا ـ جز  نکمس  در آن  یاحد  : بعد از آنانیعنی»  است
ا یگذرند و اجبارا روز  یم  شانیھا خانه سفر از برابر  حال در  هکاند  یسانک  تعداد ھم  نیا
و ما خود «  است  رانیو  شتر آنیب  هک ینند در حالک یم  درنگ  در آن  یروز مین
  راثیرا م  و اموالشان  نماند تا منازل  یباق  از آنان  یسکرا یز»  میا بوده«  آنان» بر  راثیم

 أ خدا  راثیز میچ  ند: آنیگو یبماند، م  یباق  کمال  بدون  هک  یزیچ  یببرد. البته برا
  یبعد از فنا  هک  باشد و اوست یم  ائناتک  یقیحق  کلما  هک  است  یتعال  را حقیز  است

 . است  یباق  خلقش
 خود را در  شانیھا نعمت  رفتن  از دست  میاز ب  هک  هکم  اھل  ن، عذرآورانیبنابرا

  زوال  سبب  هک  است  مانیا  عدم  نیا  هکد بدانند یپندارند، با یمعذور م  اوردنین  مانیا
 . حق  به  آوردن  مانیا  گردد، نه یھا م نعمت

ٰ َ�بۡ  ٱۡلُقَرىٰ  لَِك َوَما َ�َن َر�َُّك ُمهۡ ﴿ ّمَِها ِ�ٓ  َعَث َح�َّ
ُ
ْ  رَُسوٗ�  أ ۚ  َعلَۡيِهمۡ  َ�ۡتلُوا  َوَما َءاَ�ٰتَِنا

هۡ  ٱۡلُقَرىٰٓ  ُمۡهلِِ�  ُكنَّا
َ
 .﴾٥٩َ�ٰلُِمونَ  لَُهاإِ�َّ َوأ

: یعنی» ھا آن  در ام  هک  نیمگر ا  است  شھرھا نبوده  نندهکو پروردگار تو ھرگز نابود«
  الزام  یبرا» زدیبرانگ  یرسول« ھا آن  یشھرھا  نیتر بزرگ  انونکو   تختیز و پاکمر در

 و  فیالکانگر تیب  هک  یاتیآ» بخواند  ما را بر آنان  اتیآ  هک«  معذرت  و قطع  حجت
مراد  :یقول  . به است  نافرمانان  یما برا  یھا و مجازات  فرمانبرداران  یما برا  یھا پاداش
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  هک آن بعد از»  میا شھرھا نبوده  نندهکو ما ھرگز نابود«  است  هکنجا میدر ا  یالقر از ام
و » باشند ستمگر ھا آن  یاھال  هک  نیمگر ا«  میا را فرستاده  یامبریپ ھا آنز کمر  یسو به

 گردند.  یو رسولش، سزاوار نابود أ خدا  به  فرشانکو   با ظلم

﴿ ٓ وتِيُتم َوَما
ُ
ءٖ  ّمِن أ ِ  َ�َمَ�ٰعُ  َ�ۡ ۡ�َيا ٱۡ�ََيٰوة ۚ  ٱ�ُّ ِ  ِعندَ  َوَما َوزِ�نَُتَها ۚ  َخۡ�ٞ  ٱ�َّ ٰٓ�َ�ۡ

َ
فََ�  َو�

َ
 أ

 .﴾٦٠َ�ۡعقِلُونَ 
 در  آن  به  هک»  است  آن  ا و تجملیدن  یزندگان  د، بھرهیا شده  شما داده  و ھر آنچه«
ھا  یمند  ا شما از بستر بھرهی  د، سپسیشو یمند م بھره  تانیایدن  یزندگان  مدت

  یول«بندد  یبرم  ھا از نزد شما رخت بھره  نیا اید، ییگرا یم  یو نابود  زوال  بیسراش  به
  یفان ریپذ  زوال  یھا بھره  نیاز ا  است» بھتر«؛  و پاداش  از ثواب»  نزد خداوند است  آنچه

نزد   آنچه» و«  شده  ھا خالص یآلودگ  بهیو از شا  هیرایپ یب  است  یلذت  یالھ  را پاداشیز
  هک  یماند وماندگار است، در حال یم  یابد باق  یرا برایز»  تر است ندهیپا«  است أ خدا

در » دینک ینم  ا تعقلیآ«  فناست و  ینابود  رھنورد راه  سرعت  ، بهیویدن  یھا بھره  نیا
 ؟. است یفان  یزھایماندگار بھتر از چ و  یباق  یزھایچ  هک  نیا

َ�َمن وََعدۡ ﴿
َ
تَّۡعَ�ٰهُ  َكَمن َ�ٰقِيهِ  َ�ُهوَ  َحَسٗنا وَۡعًدا َ�ٰهُ أ ۡ�َيا ٱۡ�ََيٰوةِ  َمَ�ٰعَ  مَّ  مَ ُ�مَّ ُهَو يَوۡ  ٱ�ُّ

 .﴾٦١ٱلُۡمۡحَ�ِ�نَ ِمَن  ٱۡلقَِ�َٰمةِ 
در   هک  و آنچه  بھشت  : او را بهیعنی»  میا داده  وعده  کین  وعده  او را به  هک  یسکا یآ«

و   ناخواه خواه»  است  آن  ابندهیو او در«؛  میا داده  شمار است، وعده یبھای  نعمت از  آن
ا یند، آک ینم  را خالف  شیخو  وعده أ خداوند  هکچرا   یدیو ترد  کش  گونه  چیھ  بدون

او   و به»  میا دهیمند گردان ا بھرهیدن  یزندگ  یاالکاو را از   هک  است  یسکمانند «  سک  نیا
  یزود  خود به  هک ؟ با آن میا داده  است  ا خواستهیدن  یھا از بھره  هکرا   از آنچه  یبرخ
از   امتیاو روز ق  گاه آن«؟  میریگ یم  باز پس  یھا را از و بھره  ا آنیشود،  یم  کھال

دو   نیا ایآ  باشد پس یم  دوزخ  یسو به  یو  ؟ و بازگشت در دوزخ»  است  احضارشدگان
  مقارنه  سکدو  نیا  انید میو خردمند با  شیدوراند لذا انسان  برابرند؟ ھرگز!  باھم  شخص

 د.ینما  سهیو مقا
 ایجھل،  و ابو ص خدا  رسول  درباره  مهیرک  هیاست: آ  آمده  نزول  سبب  انیدر ب

 شد.  نازل  جھل و ابو س  حمزه  درباره

ۡ�نَ  َ�َيُقوُل  ُ�َنادِيِهمۡ  مَ َوَ�وۡ ﴿
َ
َ�ٓءِيَ  � ِينَ  ُ�َ  .﴾٦٢تَزُۡ�ُمونَ  ُكنُتمۡ  ٱ�َّ
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ندا «را   انکفار و مشرک: یعنی» را  آنان«  سبحان  یخدا»  هکرا   یروز«اد آور ی  به» و«
» ندیجاک دیپنداشت یم  هک  من  انکیشر  آن«  نانک  خیتوب  آنان  به» دیگو یم  دھد پس یم
 نند؟.ک  شما شفاعت  یدھند و برا  یاریشما را   هک

ِينَ قَاَل ﴿ ِينَ  ُؤَ�ٓءِ َر�ََّنا َ�ٰٓ  ٱۡلَقۡوُل  ِهمُ َحقَّ َعلَيۡ  ٱ�َّ غۡ  ٱ�َّ
َ
ٓ أ ۡغَوۡ�َ�ُٰهمۡ  َوۡ�َنا

َ
ۖ  َكَما أ  َغَوۡ�نَا

 ٓ نَا
ۡ
ْ  َما إَِ�َۡكۖ  َ�َ�َّ�  .﴾٦٣َ�ۡعُبُدونَ  إِيَّانَا َ�نُٓوا

شده،   ثابت  بر آنان  عذاب  مکح  هک  یسانک: یعنی»  شده  ثابت  برآنان  قول  هک  یسانک«
  یپروردگار به أ را جز خداوند  آنان  افرانک  هک  یا یگمراھ  یاند از: رؤسا عبارت  هک

ما   هکھستند   یسانک«ما   روانیپ  نی: ایعنی»  نانیا ند: پروردگارا!یگو یم«اند؛  گرفته
را اغوا   آنان«  میردک  شان دعوت  کو شر  یگمراھ  یسو : بهیعنی»  میردک  شانیاغوا

  خود گمراه  هک چنان  میردک  شان : گمراهیعنی»  میخود در اغوا بود  هک  ھمچنان  میردک
  یگمراھ  هک چنان  است  بوده  خودشان  ار و انتخابیاخت  به  شان یگمراھ  نیو ا  میبود
  هکبل  مجبور نساخت  یگمراھ  را به  ما آنان  تالش  پس  است  بوده  ار خودمانیاخت  به  مان

  یعنی.  از آنان»  مییجو یم  یتو تبر  یسو به«ار بودند یاخت  امر صاحب  نیدر ا  خودشان
ما را »  واقع در»  آنان«ند یجو یم  یزاریب  شان روانیاز پ  نیاطیا شی، یگمراھ  یرؤسا

 دند.یپرست یم را  خودشان  یھا خواھش  هکبل» دندیپرست ینم

ْ َو�ِيَل ﴿ ٓ  ٱۡدُعوا �َ ْ  فَلَمۡ  فََدَعوُۡهمۡ  َءُ�مۡ ُ�َ ْ  لَُهمۡ  �َۡستَِجيُبوا ُوا
َ
�َُّهمۡ  لَوۡ  ٱلَۡعَذاَبۚ  َوَرأ

َ
�  ْ  َ�نُوا

 .﴾٦٤َتُدونَ َ�هۡ 
  انتانیخدا :یعنی» دیرا بخوان  انتانکیشر«آدم:  یاز بن  انکمشر  به» شود یم  و گفته«

دھند و از   تانیاری د تایخوان فرا  یاری  د، بهیدیپرست یا میدر دن  گانهی  یخدا  یجا به  هکرا 
را   آنان«شود  یم  گفته  آنان  به  سخن  نیا  هک  یدر ھنگام»  گاه آن«نند ک  شما دفاع

  یسود  آنان  به  از وجوه  یوجھ  و به» دھند ینم  شان پاسخ  آنان  یخوانند ول یفرام
: یعنی» نگرند یم را  و عذاب«عاجزند   رساندن  یاریو   دادن  را از پاسخیرسانند ز ینم

  آنان  و به  خود گرفته  ر پوششیرا ز  آنان  هکرا ـ   ، عذابیھمگ  انیو فرمانروا  روانیپ
  شده  تیھدا  : اگر آنانیعنی» بودند یم  افتهیرھ ! اشک  یا«نگرند  یـ م  است  نموده  یرو

ا یشدند.  یرو نم روبه  ابعذ  داد و به یم  شان امر نجات  نیا  گمان یبودند، ب یم  افتهیو رھ
  افتگانی از راه ! اشک  یا  هکنند ک ینند، آرزو میب یم را  عذاب  یاست: وقت  نیا  یمعن

 ماندند. یم  سالمت  به  ، از عذابیروز سخت  نیبودند تا در چن یم
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ٓ  َ�َيُقوُل  ُ�َنادِيِهمۡ  مَ َوَ�وۡ ﴿ َجۡبُتمُ  َماَذا
َ
 .﴾٦٥ٱلُۡمۡرَسلِ�َ  أ

  رسوالن  د: بهیفرما یدھد و م یندا م«را   انک: مشریعنی» را  خداوند آنان  هک  یو روز«
د: یگو یم ریثک ردند؟ ابنک  شما ابالغ  ما را به  یھا امیپ  هک  گاه آن» دیداد  یپاسخ  ما چه

 ». است  رسالت  درباره  سؤال  نید بود و ایتوح  درباره  اول  سؤال«

�َبآءُ  َعلَۡيِهمُ  َ�َعِمَيۡت ﴿
َ
 .﴾٦٦يَتََسآَءلُونَ  َ�  َ�ُهمۡ  َم�ِذٖ يَوۡ  ٱۡ�

  آنان ھا بر حجت  امتی: در روز قیعنی» گردد  دهیپوش  آنان روز، اخبار بر  در آن  پس«
شوند  ینم  رھنمون  راه  به  هکگردند  یم  یانینایمانند ناب  هکماند تا بدانجا  یم  پنھان

  برساند و به  نجات  محل  ا بهیند، ک  ییرا راھنما  آنان  هکابند ی یز نمیرا ن  یسکو
  دھشت  تی: از نھایعنی» پرسند یگر نمید  کیاز   آنان  پس«د یارشاد نما  یپاسخ  گفتن

  زبان را بر  یتوانند حجت یم  پرسند، نه یگر نمید  از بعض  یدارند، بعض  هک  یا یرانیوح
  عذر و حجت ایدر دن  را خداوند متعالیآورند ز  شیپ  یپاسخ  چه  هکدانند  یم  آورند و نه

  شود و ھمه یم  سلب  از آنان  امتیدر روز ق  عذر و حجت  نین، ایاند بنابراینما  آنان  را به
 برابرند.  باھم  یعجز و درماندگ  نیدر ا ھا آن

ا َمن تَاَب ﴿ مَّ
َ
ن َ�َعَ�ٰٓ  اَوَءاَمَن وََعِمَل َ�ٰلِحٗ فَأ

َ
 ﴾٦٧ٱلُۡمۡفلِِح�َ  مِنَ  يَُ�ونَ  أ

  و عمل  آورده  مانیو ا»  و گناھان  کاز شر  است»  ردهک  توبه  هک  یسکو اما «
 و»  از رستگاران»  امتیدر روز ق»  هکبسا  چه  پس«ا یدر دن»  داده  انجام  صالح
 ».باشد«د خو  یھا خواسته  به  افتگانی دست

ۗ  �ََشآءُ  َما لُقُ َوَر�َُّك َ�ۡ ﴿ ۚ َما َ�َن لَُهُم  َو�َۡخَتاُر ِ  َ�ٰنَ ُسبۡ  ٱۡ�َِ�َةُ ا  ٱ�َّ َوتََ�َٰ�ٰ َ�مَّ
 .﴾٦٨ُ�ونَ �ُۡ�ِ 

  هکرا   ھر چه» ندیگز یند و برمیآفر یم«ند یافریب» را بخواھد  و پروردگار تو ھر چه«
: یعنی.  است  أل  یخدا  ار از آنیاخت  هکبل»  ستین  آنان  یبرا  یاریاخت«ند یبخواھد برگز

  یو صورت  لکبر ش  نه  است  دهیخود خواسته، آفر  هک  یصورت  را بر ھمان  آنان  یتعال  حق
  است  دهیخواسته، برگز خود  هکرا   یسک ھر  ھم † امبرانیاند و از پ خود خواسته  هک

  یھا را با بھانه  امبرشیپ چرا  پس  داناتر است  شیخو  افعال  متکراز و ح  لذا او به
ند، ک  عهبا او مناز  یا نندهک نزاع ه ک  نیاز ا» خداوند  است  کپا« نند؟!ک یم  بیذکت  ییناروا

  : حقیعنی»  آورند، برتر است یم  کشر  و از آنچه«د ینما  تکبا او مشار  یا نندهک تکا شری



 تفسیر انوار القرآن    ٣٢

  کاز شر  ا برتر استیدھند.  یقرار م  کیاو شر  یبرا  هک  یسانکاز   برتر است  یتعال
 . شان آوردن
  یمرد بر  قرآن  نیگفتند: (چرا ا  هک  است  انکمشر  سخن  نیا  پاسخ  هیآ  نی: ایقول  به
  نیگر: اید  یقول  به ».۳۱/ زخرف«؟)  است نشده  نازل»  فیو طا  هکم«دو شھر   از آن  بزرگ

راز یغ ص محمد بر  شده  فرستاده  گفتند: اگر فرشته  هک  ھود استی  به  یپاسخ  هیآ
 . میآورد یم  مانیا  یو  بود، قطعا ما به  لیجبرئ

در   هک  مینک یم  را نقل س رکابوب  تیروا  به  فیشر  ثیحد  هیآ  نیا  مناسبت  به

 ا�«ند: فرمود یرا داشتند، م  یارک  قصد انجام  چون ص خدا  رسول«است:   آمده  آن
  ثیحد در  نی. ھمچن» نیو برگز  نکار یاخت  من  یتو خود برا ا!یخدا« .»واخرت�  يل �خ 

  چون ! انس یا«او فرمودند:   به ص خدا  رسول  هک  است  دهآم س  انس  تیروا  به  فیشر
ن، کر) یخ  (طلب  بار استخاره  ھفت  در آن  ، از پروردگارتیرا داشت  یارک  قصد انجام

».  است  ر در آنیرا خیشو ز  رد، متوجهیگ یم  سبقت  آن  به  قلبت  هک  آنچه  یسو به  سپس
وضو   شخص  هک  است  گونه نیبد  و آن  است  شده  جا مشروع نیز از ھمین  نماز استخاره

»  افرونک«  سوره»  فاتحه«  بعد از سوره  اول  عتکنماز بگزارد، در ر  عتکدو ر  گاه سازد آن
 را بخواند.»  اخالص«  بعد از فاتحه، سوره  دوم  عتکو در ر

 فرمود:  هک  است  آمده س للهعبدا  جابربن  تیروا  به  فیشر  ثیدر حد  نیھمچن
 از  یا سوره  هک دادند چنان یم  میما تعل  را به  امور استخاره  در تمام ص خدا  رسول«

دارد،  را  یارک  از شما قصد انجام  یکی  فرمودند: چون یدادند، م یم  میما تعل  را به  قرآن

ْستَِخُ�َك بِِعلِْمَك «د: یبگو  گاه نماز بگزارد آن  عتکر از فرض، دو رید غیبا
َ
اللَُّهمَّ إِ�ِّ أ

قِْدُر َو�َ 
َ
َعِظيِم، فَإِنََّك َ�ْقِدُر َوال أ

ْ
لَُك ِمْن فَْضِلَك ال

َ
ْسأ

َ
ْستَْقِدرَُك بُِقْدَرتَِك َوأ

َ
ْعلَُم َوأ

َ
ْعلَُم َوال أ

ُغيُوِب، اللَُّهمَّ إِْن ُكنَْت َ�ْعلَمُ 
ْ
نَْت َعالُم ال

َ
ْمَر ، َخْ�ٌ  أنَّ  َوأ

َ
يِل يِف ِديِ� وَُدْ�يَاَي َوَمَعايِش  َهَذا األ

ُْه يِل  ْمِري فَاقُْدرُْه يِل َو�رَسِّ
َ
ْمَر ُكنَْت َ�عْ إن �َإِْن  بَارِْك يِل ِ�يِه، اللَُّهمَّ ُ�مَّ وواََعقِبَِة أ

َ
لَُم أنَّ َهَذا األ

ْمرِي
َ
َْ�َ َحيُْث   رَشٌّ يِل يف ِديِ� َوَمَعايِش واََعقِبَِة أ

ْ
فِْ� َ�نُْه َواقُْدْر يِلَ اخل فُْه َ��ِّ َوارْصِ فَارْصِ

رِْضِ� بِهِ 
َ
  نمک یر میتقد  و از تو طلب  علمت به  نمک یار میاخت  از تو طلب  من ا!یارخداب« .»اَكَن ُ�مَّ أ

و تو   ستمین  و من  یرا تو توانا ھستیز  خواھم یم  متیعظ  و بخشش  و از تو از فضل  قدرتت  به
ا و یو دن  نیار در دک  نیا  هک  یدان یاگر تو م ا!یھا. بارخدا بیغ  یدانا  ییو تو  دانم ینم  و من  یدان یم

  گردان، سپس  و آسانمقدر   میرا برا  آن  پس  است  ر منیخ  به  ارمک  و سرانجام  یو زندگان  معاش
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و   ا و معاشیو دن  نیدر د  میار براک  نیا  هک  یدان یو اگر تو م ا!یبگذار. بارخدا  تکبر  در آن  من  یبرا
ھست،   هک  ییر را در ھر جایو خ  برگردان  را از آن  و من  را از من  آن  پس  شر است  ارمک  سرانجام

  انیگفت: و در م س للهعبدا  بن جابر .» نکو خشنود   یراض  آن  مرا به  گاه آن  مقدر گردان  میبرا
 ند.کاد یخود را   از و حاجتیدعا، ن  نیا

  فارغ  و وساوس  خطورات  را از تمام  دلش  نندهک استخاره  د شخصیاند: با علما گفته
 للهشاءا ر ـ انیرا خیز ندک  عمل  آن  رد، بهیگ یم  سبقت  بر دلش  ھر چه  گاه آن  دهیگردان

 . است  ـ در آن

 .﴾٦٩ُ�ۡعلُِنونَ  َوَما ُصُدورُُهمۡ  تُِ�نُّ  َما لَمُ َوَر�َُّك َ�عۡ ﴿
با   یا از دشمنی، کاز شر» دارد یم  نھان  شانیھا نهیرا س  داند آنچه یم  و پروردگارت«

 امور.  نیاز ا» نندک یار مکرا آش  و آنچه« ص خدا  رسول

ُ َوُهَو ﴿ وَ�ٰ ِ�  ٱۡ�َۡمدُ  َ�ُ  ُهَوۖ  إِ�َّ  إَِ�ٰهَ  َ�ٓ  ٱ�َّ
ُ
 هِ �َ�ۡ  ٱۡ�ُۡ�مُ َوَ�ُ  ٱ�ِخَرةِ� وَ  ٱۡ�

 .﴾٧٠تُرَۡجُعونَ 
: یعنی»  در اول  اوراست  شیست، ستاین  یمعبود  چیجز او ھ  هک  ییخدا  و اوست«
خود   بندگان  انیدر م  پس»  اوراست  مکو ح«  آخرت  ی: در سرایعنی» و در آخر«ا یدردن
  بازگردانده او  یسو و به«  یکیشر  چیھ  تکمشار  ند، بدونک یم  مکبخواھد ح  آنچه

و   شیارکوکین  ار را در قبالکوکین  گاه ؛ آن از مرگ  پس  شدن  ختهیبا برانگ» دیشو یم
 دھد. یو جزا م  پاداش  اش یارکبرابر بد ار را درکبد

رََءۡ�ُتمۡ  قُۡل ﴿
َ
ُ  َجَعَل  إِن أ َۡل  ُ�مُ َعلَيۡ  ٱ�َّ ِ  َ�ۡ�ُ  إَِ�ٰهٌ  َمنۡ  ٱۡلقَِ�َٰمةِ  يَوۡمِ  إَِ�ٰ  َمًداَ�ۡ  ٱ�َّ  ٱ�َّ

 
ۡ
�  �ِيُ�ميَأ فََ�  بِِضَيآٍء

َ
 .﴾٧١�َۡسَمُعونَ  أ

شما  بر  امتیرا تا روز ق  اگر خدا شب«د یخبر دھ  من  : بهیعنی» دیا ستهیا نگریبگو آ«
تا روز   تان یزندگ  زمان  هک  یطور بگرداند، به  یشگیھمو   وستهی: پیعنی» بگرداند  ندهیپا
در   هک  است  یعیطب ند وک  طلوع  یروز  بعد از آن  هک آن  یباشد، ب  شب  وستهیپ  امتیق

و   داده  از خود را ازدستین مورد  یایاش  افتنیاپو در کو ت  کتحر  انکصورت، شما ام  آن
ـ مانند غذا،   اتیح  اتیضرور  آوردن  دست به  یدشوار  نظر به  تان یزندگان  چرخه

معبود جز خداوند   نیدامک«صورت:   ماند، در آن یم  ... ـ معطل یدنی، پوشیدنینوش
را  ھا آن  هک  یاز معبودان  یمعبود ای: آیعنی» آورد؟ یم  انیم  به  یا یروشن  تانیبرا
  آن  نیرا جانش  یو نور  شما برداشته را از  یشگیھم  یکیتار  نیتا ا  د، قادر استیپرست یم
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  یایآن، اش  یید و در روشنایبپرداز  شیخو ار و بارک  یاپوکت  در پرتو آن، به  هکگرداند 
و   آمده  صالح به  با آن  تانیھا وهیم  هک  یا یانرژ د، نور وینیاز خود را ببیمورد ن

  به» دیشنو یا نمیآ«خرامند؟ ب  در آن  انتانیچھارپا ند وکرشد   در آن  تانیشتزارھاک
 د؟.یبردار  از لجاجت  ر تا دستکو تدبر وتف  و قبول  فھم  دنیشن

رََءۡ�ُتمۡ  قُۡل ﴿
َ
ُ  َجَعَل  إِن أ ِ  َ�ۡ�ُ  إَِ�ٰهٌ  َمنۡ  ٱۡلقَِ�َٰمةِ  يَوۡمِ  إَِ�ٰ  َمًداَ�ۡ  ٱ�ََّهارَ  ُ�مُ َعلَيۡ  ٱ�َّ  ٱ�َّ

 
ۡ
فََ�  �ِيهِ�  �َۡسُكُنونَ  لٖ ُ�م بِلَيۡ �ِييَأ

َ
ونَ  أ  .﴾٧٢ُ�ۡبِ�ُ

 اگر خداوند روز را بر شما تا روز«د یخبر دھ  من  : بهیعنی» دیا ستهیا نگریبگو: آ«
طور  د، بهینک یم  یزندگ  شما در آن  هکرا   یزمان  : اگر تمامیعنی» گرداند  ندهیپا  امتیق

شما   یبرامعبود   نیدامکجز خداوند «روز گرداند   امتیو مستمر تا روز ق  یشگیھم
از  د وییاسایب  ار روزانهک  یو خستگ  از رنج» دیریگ  آرام  در آن  هکآورد   انیدر م  یشب

  دهید  را به  بزرگ  منفعت  نیا» دینیب یا نمیآ«د؟ یشو  بال و فارغ  ار راحتکو سبک  یاپوکت
 د؟یستید و بازایبازگرد أ رخدایغ  تا از پرستش  ارانهیو ھش  پندآموزانه

با   هک  یمناسبت  سبب ) را به (افال تسمعون أ خداوند  هکشود  یم  مالحظه  هیآ  نیدر ا
  ییشنوا  گرفتن ارک شب، به  یکیو تار  را در آرامشیز  ساخت  وستهیپ  آن  دارد، به  شب

  آن  به با روز دارد،  هک  یمناسبت  سبب ) را به و (افال تبصرون  دتر استیاراتر و مفک
 . است اراترکمؤثرتر و   یینایب  ارگرفتنک روز به  ییرا در روشنایز  تساخ  وستهیپ

َۡل َجَعَل لَُ�ُم  ۦتِهِ َوِمن رَّۡ�َ ﴿ ْ لِتَسۡ  ٱ�ََّهارَ وَ  ٱ�َّ ْ  �ِيهِ  ُكُنوا  فَۡضلِهِۦ ِمن َوِ�َۡبَتُغوا
 .﴾٧٣�َۡشُكُرونَ  َولََعلَُّ�مۡ 

 : دریعنی»  د تا در آنیآفر  تانیو روز را برا  شب»  هک  شماست  به»  و از رحمتش«
  دهیپد دو  نشی: آفریعنیدر روز. » دییبجو  شیخو  یاو روز  د و تا از فضلیارامیب»  شب
  انیم و  ار و تالشک  انیم  ردنک  رد تا جمعک  شما جمع  یو روز را برا  شب  میعظ

رد یگ  سروسامان  تانیزندگ  بیترت  نیا  گرداند و به  نکمم  تانیرا برا  و آرامش  استراحت
  انواع  دادن با انجام را بر خود، أ خداوندھای  نعمت »دیبگزار  سپاس  هکو تا باشد «

 و روز.  ھا در شب عبادت

ۡ�نَ  َ�َيُقوُل  ُ�َنادِيِهمۡ  مَ َوَ�وۡ ﴿
َ
َ�ٓءِيَ  � ِينَ  ُ�َ  .﴾٧٤تَزُۡ�ُمونَ  ُكنُتمۡ  ٱ�َّ

 د،یپنداشت یشما م  هک  من  انکیشر  د: آنیندا دردھد و بگو  آنان  به  هک  یو روز«
دوم،  بار  یندا برا  نیرار اکد و تیکاز تأ  برھانند؟ ھدف  مخمصه  نیتا شما را از ا» ندیجاک
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گاه   یخدا  خشم  نندهک  جلب  کز مانند شریچ  چیھ  هک  امر است  نیا بر  بندگان  نمودن  آ
 باشد. ینم  یو  یرضا  نندهک  د، جلبیز مانند توحیچ  چیھ  هک چنان  ستین  سبحان

ةٖ  ُ�ِّ  ِمن َناَونَزَ�ۡ ﴿ مَّ
ُ
ْ  َ�ُقۡلَنا َشِهيٗدا أ ْ  بُۡرَ�ٰنَُ�مۡ  َهاتُوا نَّ  َ�َعلُِموٓا

َ
ِ َوَضلَّ َ�نۡ  ٱۡ�َقَّ  أ  ُهمِ�َّ

ا ْ  مَّ ونَ  َ�نُوا  .﴾٧٥َ�ۡفَ�ُ
  یگواھ  امت  آن  در حق  امتیروز ق  هک»  میشک یم  رونیب  یگواھ  یھر امت  انیو از م«

ھر   دادگران و  عادالن  گواھان  نی: ایقول  امبران: اند. بهیگواھان، پ  نیدھد. و ا یم
  نیرا بر ا  لتانیدل و  : حجتیعنی» دیآور  انیرا در م  م: برھانتانییگو یم  گاه آن«اند  امت

  به ھا آن  هک  است  ھنگام  نید. در ایآور  انیاند، در م وجود داشته  یانکیشر  با من  هک
ابند یدر  گاه آن«شوند  یم  و الل  و برھان، گنگ  حجت  و از ارائه  ردهک  اعتراف  قتیحق

  و آنچه«باشد  یم  کیالشر  گانهیو او   تیدر الوھ»  خداوند است  آن از  حق  هک
  بیغا  د آنانی: از دیعنی» شود یم  گم  از آنان«ناروا   به  نیدروغ  یاکاز شر» بستند یبرم

 د.یآ ینم  ارشانک  به  چیگردد و ھ ید میو ناپد

ٓ  ٱلُۡكُنوزِ  ِمنَ  َوَءاَ�ۡيَ�ٰهُ  َعلَۡيِهۡمۖ  َ�َبَ�ٰ  ُموَ�ٰ  مِ إِنَّ َ�ُٰروَن َ�َن ِمن قَوۡ ﴿  َمَفاِ�َُهۥ إِنَّ  َما
 َ�َُنوٓ 
ُ
ْوِ�  بِٱلُۡعۡصَبةِ  أ

ُ
ۖ َ� َ�فۡ  ُمُهۥقَوۡ  ۥَ�ُ  قَاَل  إِذۡ  ٱلُۡقوَّةِ أ َ  إِنَّ  َرۡح  .﴾٧٦ٱلَۡفرِِح�َ َ� ُ�ِبُّ  ٱ�َّ

 فرزند  اند: قارون ردهک  نقل ھا آنر یو غ  و قتاده  ینخع» بود  یموس  از قوم  قارون«
  فرزند عمران ÷  یو موس  است ÷  عقوبیفرزند   یفرزند الو  صھر فرزند قاھثی

بودند.  گرید  کی  یعمو دو، پسر  آن  . پس÷  عقوبیفرزند   یفرزند الو  فرزند قاھث
شد   دهیمنور نام  جھت  نیخواند، از ا یم  خوش  ییصدا  را به  تورات  قارون  هک  است  نقل

  بغاوت  برآنان  پس«د ییگرا  نفاق  به  یسامر  هک رد چنانک  شهیپ  نفاق  از آن  پس  یول
 ÷  یوسم  از فرمان خود از حد گذشت،  بر بر قومکو ت  یشکدر گردن  : قارونیعنی» ردک

  است  شده  رهیذخ  گنج: مال» ھا گنج او از  و ما به«افر شد ک  أل  یخدا  د و بهیچیسرپ
  یھا و صندوق  اموال  یھا گنج  یدھایلک:یعنی» او  یدھایلک  هک  میدیبخش  یا اندازه  به«

را   از مردان  یا مجموعه  : پشتیعنی» ردک یم  ینیرومند سنگین  یبر گروھ«او   شده قفل
  یھا گنج  یدھایلک  یوقت  نند. پسک  را حمل ھا آنخواستند  یم  یرد؛ وقتک یم  خم

بود؟ مراد   اندازه  مقدار و چه  ھا چه گنج  نیخود ا  هکد ینکمقدار بود، تصور   نیاو ا  اموال
  یاریگر را یو ھمد  گر بودهید  یبعض  بانیپشت  یبعض  هکاند   یگروھ»  عصبه«از 

او   یھا گنج  یدھایلک«د: یگو یم س  عباس  ھستند. ابن  د واحدهی  آنان  یینند، گوک یم



 تفسیر انوار القرآن    ٣٦

»  نکن  یاو گفتند: شاد  به  قومش  هک  گاه آن» «ردندک یم  رومند حملیمرد ن  را چھل
  نکن  یشکبر و گردنک، تیسرک، سبیا؛ سرمستیدن  مال  یاریبس  سبب  : بهیعنی

و   شکمغرور و گردن  برانک: متیعنی» ندارد  دوست را  زدگان یخداوند شاد  گمان یب«
  گزارند و سپاس یر نمکش  شیھا را در برابر نعمت او  هکندارد   را دوست  یناسپاس

  هک  یسک ابد امای  قرار و آرام  بدان  هک  است  شادمان ایدن  به  یسکفقط   ند. پسیگو ینم
  ا شادمانیدن  است، به  دار آنیپاھای  نعمت  یسو  به  ردشکیرو و  آخرت  یسو  به  قلبش

 رد.کخواھد   کا را تریدن  یزود  به  هکداند  یم رایشود ز ینم

ٓ  ٱۡ�َتغِ وَ ﴿ ُ  َءاتَٮَٰك  �ِيَما ارَ  ٱ�َّ ۖ  ٱ�َّ ۖ َوَ� تَنَس نَِصيَبَك ِمَن  ٱ�ِخَرةَ ۡ�َيا حۡ  ٱ�ُّ
َ
ٓ  ِسنَوأ  َكَما

ۡحَسنَ 
َ
ُ  أ �ِض� ِ�  ٱلَۡفَسادَ  َ�ۡبغِ  َوَ�  َكۖ إَِ�ۡ  ٱ�َّ

َ
َ إِنَّ  ٱۡ�  .﴾٧٧ٱلُۡمۡفِسِدينَ َ� ُ�ِبُّ  ٱ�َّ

  آخرت  یسرا»  و ثروت  یاز توانگر»  است  تو داده  خداوند به  در آنچه«  قارون  یا» و«
تجاوز و  در  نه  نک  پسندد، انفاق یم أ خدا  هک  را در آنچه  اموال  نیلذا ا»  یرا بجو

: در یعنی»  نکن  فراموش  ا ھمیرا از دن  ات بھره«  حال  نیع در» و«  و ستم  یشکگردن
دن، یدن، پوشیآشام ـ مانند خوردن،  آن  سبک  اپو در جھتکو ت  از حالل  یبردار بھره
را   پروردگارت  هک  گونه  ھمان رایز  ده  خرج را به  آن  متناسب  ز تالشیـ ن  و ازدواج  نکمس

.  او بده  را به  یحق  ھر صاحب  حق  پس  است  یز بر تو حقیرا ن  است، نفست  یبر تو حق
  تموت  کانک  کالخرت  ابدا، و اعمل شیتع  کانک  کایلدن  اعمل«د: یگو یم س عمر ابن

  آخرتت  یو برا  یھست  زنده  شهیھم طور  به  ییگو  هک  نکار ک  چنان  تیایدن  یغدا: برا
 ». یریم یفردا م  ییگو  هک  نکار ک  چنان
با »  است  ردهک  یکیتو ن  خدا به  هک ھمچنان« أ خدا  با بندگان»  نک  یکیو ن«
: در یعنی»  یفساد مجو  نیو در زم«  است  داشته  یتو ارزان  ا بهیدنھای  نعمت از  هک آنچه

 را«  نیزم  یدر رو»  شگانیپ خداوند فساد  هک«  نکن  عمل أ خداوند  یمعاص  به  آن
 . است  یو  و عادت  سنت  نیدارد و ا یم  را دشمن  آنان  هکبل» دارد ینم  دوست

﴿ ٓ َما وتِيُتُهۥ قَاَل إِ�َّ
ُ
ٰ ِعلۡ  أ وَ  ِعنِدٓي�  �ٍ َ�َ

َ
نَّ  َ�ۡعلَمۡ  لَمۡ  أ

َ
َ  أ ۡهلََك  قَدۡ  ٱ�َّ

َ
ِمَن  َ�ۡبلِهِۦ مِن أ

َشدُّ  ُهوَ  َمنۡ  ٱۡلُقُرونِ 
َ
ۡ�َ�ُ  قُوَّةٗ  هُ ِمنۡ  أ

َ
ۚ  َوأ  .﴾٧٨ٱلُۡمۡجرُِمونَ  ُذنُو�ِِهمُ  َعن ُل  َٔ �ُۡ�  َوَ�  َ�ۡٗعا

  من نزد  هک  یخاطر علم  به«  و ثروت  مال»  نیھمانا ا«  قومش  پاسخ در  قارون»  گفت«
گاھ  علم، عبارت  و آن»  است شده  داده  من  است، به   انواع از  یو  و شناخت  یاز آ

ھا  نهیگنجھاو دف  ، شناختیو  : دانشیقول بود. به  یاندوز مال  یھا ر راهیھا و سا تجارت
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  من  هک  دانست یم رایداد ز  من  را به  مال  نیا أ است: خداوند  نیا  یمعن  یقول  بود. به
  را ارج  من  لتیفض أخداوند  پس  باشم یھا م نعمت  نیا  ستهیو شا  ھستم  فضل  اھل

را   قول  نیر ایثک رد. ابنک  یارزان  ام یستگیشا  اساس بر  من  را به  مال  ھمه نیو ا  گذاشته
ا یآ«پندارد.  یم  فید، ضعیگردان یم  را طال و نقره  یو رو  اگر بود و مسیمیک  قارون  هک

از او   هکرا   یسانک«  گذشته  یھا از امت :یعنی» ھا از او از قرن  شیخداوند پ  هک  ندانست
  لتی، بر فضیرومندیا نی  اگر مال  پس» ؟ است  ردهکاندوزتر بودند، نابود  رومندتر و مالین
  از گناھانشان  و مجرمان«رد ک ینم  شان کھال أ خداوند رد، ھرگزک یم  داللت  یسک

شوند و از  یا نمیرا جو  مجرمان  امتیق  یدر فردا  فرشتگان :یعنی» شوند ینم  دهیپرس
شوند چرا  یم  شناخته  شان یمایاز س  مجرمان  هک  جھت نند، بدانک ینم وجو پرس ھا آن
 گردند. یمحشور م  اهیس  یبا رو  هک

ٰ قَوۡ ﴿ ِينَ قَاَل  ۦۖ ِ� زِ�نَتِهِ  ِمهِۦفََخَرَج َ�َ ۡ�َيا ٱۡ�ََيٰوةَ يُرِ�ُدوَن  ٱ�َّ ٓ  ِمۡثَل  َ�َا َت َ�ٰلَيۡ  ٱ�ُّ  َما
وِ�َ 

ُ
و َحّظٍ َعِظي�ٖ  إِنَُّهۥ َ�ُٰرونُ  أ ُ�َ٧٩﴾. 

و   با تجمل  : قارونیعنی» شد  رونیب  شیخو  نتیدر ز  بر قومش  پس«
و   از خدم  برق و  پر زرق  یبکو در مو  آراسته  یا بهکوکو   شیو نما  نندهک  رهیخ  یشیآرا

 شد، یم  زده د، شگفتیدید یرا م  صحنه  آن  ھرکس  هکشد   رونیب  قومش  انیم  به  حشم
 ما  اشک  یبودند، ا«  آن  نتیو ز» ایدن  یزندگان  خواھان  هک  یسانکگفتند »  هک یطور به

 ایاز دن»  یبزرگ  یا بھره  یاو دارا  یراست م، بهیشده، داشت  داده  قارون  به  ز مانند آنچهین
  مؤمنان از  : آنانیقول  نظر وجود دارد؛ به  اختالف  سخن  نیا  ندگانیگو  درباره»  است«

 بودند.  زمان  فار آنکگر: از ید یقول  و به  زمان  آن

ِينَ َوقَاَل ﴿ ْ  ٱ�َّ وتُوا
ُ
ِ  ثََواُب  لَُ�مۡ َو�ۡ  ٱۡلعِۡلمَ أ ۚ  وََعِمَل  َءاَمنَ  لَِّمنۡ  َخۡ�ٞ  ٱ�َّ  َوَ�  َ�ٰلِٗحا

 ٓ ٮَٰها ونَ  إِ�َّ  يُلَقَّ ُ�ِٰ  .﴾٨٠ٱل�َّ
 ارکزیپرھ  دانشمندان  شانیا» بودند گفتند  شده  داده  یواقع  دانش  هک  یسانکو «

»  بھتر است  یالھ  ثواب بر شما!  یوا«ا گفتند: یدن  آرزومندان  به  هکبودند   لیاسرائ یبن
را   آن  یآرزو نون کا شما ھم  هک  است  یزیچ  بھتر از آن  در آخرت  یالھ  : پاداشیعنی
  هک  آنچه  در ضمن» دھد  انجام  صالح  آورد و عمل  مانیا  هک  یسک  یبرا«د ینک یم

  آن  وجز صابران»  است  دهیار ـ بخشیبس  و چه  کاند  ـ چه  مالاز   یو  به  خداوند متعال
  یسک  فقط در قلب گفتند،  لیاسرائ یبن  دانشمندان  هک  یسخن  نی: ایعنی» رندیرا فرانگ
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با یکش أ خدا  طاعت بر  هکگرداند  یم  خود عامل  و به  دهیرا گرو  یسکند و ینش یم
 دارد. یم  نگه  شھوات  ابکو خود را از ارت  بوده

در   یو فسادافروز  یطلب  ی، برتریاندوز اریبس  زهیقصد و انگ  به ! مؤمنان  یلذا ا
  یقدس  فیشر  ثیدر حد  هک ناند. چینکرا تمنا ن  دوام یب  یایر دنیپذ زوال  ن، بھرهیزم

  یچشم  چیھ  هکرا   خود آنچه  ستهیشا  بندگان  ید: برایفرما یم أ خداوند«است:   آمده
.  ام ردهک است، آماده  ردهکخطور ن  یبشر  چیھ  و بر قلب  دهینشن  یگوش  چیو ھ  دهیند
داند  ینم د: (پسیرا بخوان  هیآ  نید ایخواھ یفرمودند: اگر م صخدا   رسول  گاه آن
ار و ک  یجزا  هک  است  نھفته  شانیھا برا چشم  یروشن  هیار مایبس  چه  هک  یسک  چیھ
 »».۱۷/   سجده) « است  شان نیشیردار پک

�َض َو�َِدارِهِ  بِهِۦ َنافََخَسفۡ ﴿
َ
ونَُهۥ ِمن فِئَةٖ  ۥَ�َما َ�َن َ�ُ  ٱۡ� ِ ِمن ُدوِن  يَنُ�ُ َوَما َ�َن  ٱ�َّ

 .﴾٨١ٱلُۡمنَتِ�ِ�نَ ِمَن 
بر   ییجزا  عنوان  به»  میفرو برد  نیزم  به  شھا آنبا خ«را   : قارونیعنی» او را  گاه آن«
  یھا امت از  یمرد  هک  ییدر اثنا«است:   آمده  فیشر  ثیدر حد  هک چنان  یو  یشکنگرد

دو   آن  انیآمد و در م  رونیب  خرامان  دهیپوش  متیق  سبز گران  از شما دو جامه  شیپ
خود فرو برد  او را در  هکداد   را فرمان  نیزم  سبحان  یرد، خداک یفخر و تبختر م  جامه
  نداشت  یگروھ  چیھ  پس». «جنبد یم  نیدر زم  فرورفتن  در حال  امتیروز قاو تا   پس

  از آنان  هک  نداشت  یگروھ  چیھ  : قارونیعنی» رسانند  یاریبرابر خداوند  او را در  هک
» نبود  افتگانی  نصرت از«ز ین» و خود«نند ک  دفع  یرا از و  یالھ  د تا عذابیبجو  یاری
  را از عذاب  شتنیه، خویسرما  ھمه آن  داشتن  رغم تا به  نداشت  قدرت  : خود ھمیعنی

 دارد. باز  نیدر زم  و از فرورفتن  داده  نجات  یالھ

ۡص ﴿
َ
ِينَ  َبحَ َوأ ْ َ�َمنَّوۡ  ٱ�َّ ِ  َمَ�نَُهۥ ا ۡمِس ب

َ
نَّ َ�ُقولُوَن َو�ۡ  ٱۡ�

َ
َ  َ�أ ٓ  ٱلّرِۡزَق  ُسُط يَبۡ  ٱ�َّ  ءُ لَِمن �ََشا

ۖ َو�َقۡ  ِعَبادِهِۦ ِمنۡ  ن لَۡوَ�ٓ  ِدُر
َ
نَّ  أ ُ  مَّ ۖ  َ�ََسَف  َناَعلَيۡ  ٱ�َّ نَُّهۥ بَِنا

َ
 لِحُ َ� ُ�فۡ  َوۡ�َ��

 .﴾٨٢ٱۡلَ�ٰفُِرونَ 
  دنیرس  یآرزو  : بهیعنی» ردندک یاو را آرزو م  روز منزلتید  هک  یسانک  و ھمان«

  یرا برا  یخداوند روز  هک  نیا  ، مثلیگفتند: وا یم  صبح«بودند   قارون  گاهیو جا  مقام به
  از آنچه  مانیپش  : آنانیعنی» گرداند یم  و تنگ  بخواھد گشاده  هک  از بندگانش  ھرکس

ما   دهید از  نونکا  تا ھم  هکار شد کآش  یقتیما حق  یبرا  کنیردند گفتند: اک یقبال آرزو م
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بخواھد،   ھرکس است، بر أ خدا  دست ار بهکه: ک  است  نیا  قتیحق  بود، آن  پنھان
  نیگرداند و ا یم  تنگ را  بخواھد آن  ھرکس گرداند و بر یم  را گشاده  وثروت مال  رهیدا

  نإ«است:   آمده  فیشر  ثیحد در  هک . چنان است  بندگان  یو ابتال  شیآزما  یبرا  ھمه
ال   ومن  �ب  من  املال  يعطي اهللا  نأرزاق�م، وأ  كما قسم  خالق�مأ  بين�م  قسم  اهللا

  میشما تقس  انیشما را در م  اخالق  أل  یخدا« .»�ب  نملال إ  يماناإل  وال يعطي  �ب
  هک  یسانک  را به  خداوند مال  گمان یو ب  است  ردهک  میشما را تقس  ارزاق  هک چنان  است  ردهک

  شان دوست  هک  یانسک  را جز به  مانیدھد اما ا یدارد م ینم  دارد و دوستشان یم  دوستشان

 .»دھد یدارد نم یم
  ادامه بودند در  برده  یپ  شیخو  یخطا  به  قارون  مال  یدر آرزو  هک  یسانک  گاه آن

بود از   نداده  و ما را پناه  شیخو  با رحمت» بود  ننھاده  و اگر خداوند بر ما منت«گفتند: 
  آن  سبب  به  هک بود  بود و اگر چنان  بر آن  قارون  هک  یا یو ستمگر  ی، سرمستیشکسر

را در   قارون  هک چنان» برد یز فرومیما را ن«  گرفت یمورد، ما را فرو م یو ب  خام  یآرزو
از   یا خواسته  چیھ  به» شوند ینم رستگار  افرانک  یی، گویوا«فرو برد   نیزم

 خود.  یھا خواسته

ارُ  َك تِلۡ ﴿ ِينَ  َعلَُهاَ�ۡ  ٱ�ِخَرةُ  ٱ�َّ � يُرِ�ُدونَ  َ�  لِ�َّ �ِض  ِ�  ُعلُّوٗ
َ
 َوٱۡلَ�ٰقِبَةُ  �ۚ َوَ� فََسادٗ  ٱۡ�

 .﴾٨٣ُمتَّقِ�َ لِلۡ 
  آن« د:یفرما یم  داده  میما تعل  را به  شیخو  یھا از سنت  یسنت  أل  یخدا  سپس

  یسرا  یسو به  را. اشاره  بھشت  یھا و بھره  و مقام  : عزتیعنی» را  آخرت  یسرا
  در مقابل  آن  گاهیو جا  شأن  لیو تجل  قصد بزرگداشت ، به» کتل«با لفظ   بھشت  دانیجاو
  بھشت  نیا ! یاند.آر شده  ا دادهیاز دن  یو  و امثال  قارون  هک  است  ییھا  ر بھرهیتحق

  نیزم  یدر رو  هک  مینک یمقرر م  یسانک  یبرا«د یا دهیرا شن  آن  شما اوصاف  هک  یجاودان
، ییجو یبرتر  خواھند بر مؤمنان ینم  هک  یسانک: یعنی» ستندیو فساد ن  یخواستار برتر

 . سبحان  یخدا  یمعاص  ابکارت نند باکفساد   نیورزند و در زم  تمبر و سکت
و   است ارکآش  یباشد ـ امر  هک  یا یارکفساد ـ ھر فساد و تبھ  اند: حرمت علما گفته

  نیا  آن  ؛ ممنوع یدارد و مجاز  یممنوع  ییجو  یبرتر  یول  ستیز نیجا  از آن  یزیچ
  هک  است  نیا  باشد اما مجاز آن  بر مردم  و تطاول  ییدرا  دهیبر و دکت  وهیش  به  هک  است

خوب،   لباس به  هک  آن  باشد، نه  برمردم  ینید  ییشوایو پ  استیر  و در طلب  در امر حق
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  خاطر عشق  به  هک  یسک  یشود. ول  ییجو  یبرتر  گرانیبر د  وبخ  و منزل  خوب  یسوار
  آمده  فیشر  ثیدر حد  هک چنان  ستین  یکدارد، بر او با  زھا را دوستیچ  نی، اییبایز  به

  یشود. مرد یوارد نم  بھشت  باشد، به برکاز   یا ذره  ھموزن  در قلبش  هک  یسک«است: 
ا یباشد، آ  و قشنگ  خوب  یو  فشکو   جامه  هکدارد   دوست  یشخص !للها ا رسولیگفت: 

و   باستیست، خداوند زیبر نکاز   نیا ! فرمودند: نه؟  است  ییجو  یبر و برترکاز   نیا
  شمردن  کوچکو   حق  هیعل  یشک از: سر  است  بر عبارتکدارد،   را دوست  ییبایز

ه: ک  است  شده  یوح  من  ھمانا به«است:   آمده  فیشر  ثیدرحد  نیھمچن».  مردم
 ».برنشورد  یسکبر   یسک فخر نورزد و  یسکبر   یسکد تا ینکار یاخت  یفروتن

﴿ ٓ ۖ  َخۡ�ٞ  ۥفَلَهُ  بِٱۡ�ََسَنةِ  ءَ َمن َجا ّيَِئةِ  َجآءَ  َوَمن ّمِۡنَها ِينَ  َزىفََ� ُ�ۡ  بِٱلسَّ َعِملُواْ  ٱ�َّ
 ِ�ّ  .﴾٨٤َملُونَ إِ�َّ َما َ�نُواْ َ�عۡ  اتِ  َٔ ٱلسَّ
 :یعنی»  است  او بھتر از آن  یبرا«  امتیدر روز ق» آورد  انیم  به  یکین  سکھر «

  به  آن برابر برابر تا ھفتصد  از ده أ خداوند  هک  است  بھتر از آن  یپاداش  شیبرا
  یاند، جز سزا ھا شدهیبد  بکمرت  هک  یسانکآورد،   انیم  به  یبد  ھرکس و«دھد  یم  یو

  خداوند متعال  ھم  یشود. گاھ  افزوده  شان بر عذاب  هک آن  یب» ابندی یاند، نم ردهک  آنچه
 آمرزد. یرا م  گذرد و آنان یدر م  ارانکاز گنھ  شیخو  و فضل  رحمت  و به  ردهک عفو

ِيإِنَّ ﴿ ٓ  ٱلُۡقۡرَءانَ  َك فََرَض َعلَيۡ  ٱ�َّ �  إَِ�ٰ  دُّكَ لََرا ٓ  قُل َمَعادٖ ِ�ّ عۡ  رَّ
َ
ٓ لَ أ  بِٱلُۡهَدىٰ  ءَ ُم َمن َجا

بِ�ٖ  َضَ�ٰلٖ  ِ�  ُهوَ  َوَمنۡ   .﴾٨٥مُّ
را   قرآن  هک  یی: خدایعنی» ردک  را بر تو فرض  قرآن  نیا  هک  یسک  قت، ھمانیدرحق«

  یسو به نا تو رایقی«د یگردان  را بر تو فرض  آن  امکاح  به  ردنک  رد و عملک  بر تو نازل
 روز.یو ظفرمند وپ  فاتح» گرداند یباز م«  هکم  بازگشتگاه  یسو : بهیعنی» معاد

از غار ثور  ص خدا  رسول  چون  هک  است  شده  تیروا  نزول  سبب  انیدر ب
دند، یرس  جحفه  گرفتند و به  شیرا در پ  نهیمد  یسو به  ھجرت  و راه  آمده  رونیب

 فرمود.  را نازل  هیآ  نیا أ خداوند  گاه د. آنیشک  شعله  در جانشان  هکم  اقیاشت
را  ص  حضرت  رد و آنکامبرش، وفا یپ  خود به  وعده  نیا  به  یتعال  حق  هک  یراست به

  انیرکلش را عزتمند،  شانیا  هکد یبازگردان  هکم  به  یدرحال  سال  ھشت  بعد از مدت

َك إَِ�ٰ ﴿ ریتفس مجاھد در  یبود. ول  دهیگردان  را غالب  اسالم  نیروز و دیرا پ  شیخو لََرآدُّ
 �  ». است  امتیروز ق  یسو تو به  گرداننده باز أ خداوند«د: یگو یم .]۸۵[القصص:  ﴾َمَعادٖ
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  ھستم  من  سک  آن  هک»  آورده  شیپ  تیھدا  یسک  داند چه یبھتر م  بگو: پروردگارم«
  یزود  به  د. پسیھست  انکشما مشر  آنان  هک»  است  یارکآش  یدر گمراھ  یسک  وچه«

  به  است  یپاسخ  نیخواھد بود. و ا  یسک  چه  از آن  کین  سرانجام  هک  د دانستیخواھ
 . یقرار دار  یگفتند: تو در گمراھ ص خدا  رسول  به  هک  گاه آن  هکفار مک

ْ َوَما ُكنَت تَرۡ ﴿ ن ُجوٓا
َ
ّ�َِكۖ  ّمِن ةٗ إِ�َّ رَۡ�َ  ٱلِۡكَ�ُٰب  إَِ�َۡك  َ�ٰٓ يُلۡ  أ  َظهِٗ�� تَُ�وَ�نَّ  فََ�  رَّ

 .﴾٨٦ّلِۡلَ�ٰفِرِ�نَ 
 أ خداوند  هک از آن  : قبلیعنی» القا شود  تابکبر تو   هک  یدوار نبودیو تو ام«

  رسالت  به  بندگان  یسو به  هک  یرا نداشت  د و انتظار آنیند، تو امیبرگز  و رسالتت  نبوت  به
» بود  پروردگارت  از جانب  یرحمت  نیا  هکبل«شود   نازل  و بر تو قرآن  یشو  ختهیبرانگ

  بود، نه  پروردگارت  یاز سو  یو فضل  بر تو، رحمت  قرآن  آوردن فرود  نکی: لیعنی
  خداوند متعال جھت،  نیبد  یداشت  هک  یخاطر استحقاق  به  و نه  خاطر عملت به

 د:یگردان  لفکم  لیدستور ذ  پنج  را به  امبرشیپ
 وندیپ  ردنک: مبادا با مجامله، برقراریعنی»  مباش  افرانک  بانیھرگز پشت  پس« -۱

ـ   آن  قاطعانه  و اعالم  دعوت  غیتبل  حساب  ـ به  با آنان  ردنک و مدارا  یدوست
 ز.یبرخ  مخالفت  به  ا با آنانو صراحت  نکرا طرد   افرانک  هکبل  یباش  آنان  کمک

نََّك َ�نۡ ﴿ ِ  َءاَ�ِٰت  َوَ� يَُصدُّ نزِلَۡت  إِذۡ  دَ َ�عۡ  ٱ�َّ
ُ
 َوَ�  إَِ�ٰ َرّ�َِكۖ  َوٱۡدعُ  إَِ�َۡكۖ  أ

 .﴾٨٧ٱلُۡمۡ�ِ�ِ�َ  ِمنَ  تَُ�وَ�نَّ 
  نازل بر تو  هک از آن  پس»  قرآن  به  : از عملیعنی»  یالھ  اتید تو را از آینبا  و البته« -۲

  تابک  تالوت  افران، مانعک  یو آزارھا  دروغ  د سخنانیو نبا» است، بازدارند  شده
 تو شود.  یاز سو  آن  به  و عمل أ خدا

، أ خداوند  یسو را به  : مردمیعنی»  نک  دعوت  پروردگارت  یسو و به« -۳
 . فراخوان  یز از معاصیو پرھ  ضیفرا  به  ، عملیو  یگانگی

  ییگو هیناکدستور   نیا در اعتقاد. ایدر عمل، »  مباش  انکاز مشر و زنھار!« -۴
 خطاب:  نیا  نیـ ھمچن  است ص امبریـ بجز پ  گرانید به 

ِ  َمعَ  عُ َوَ� تَدۡ ﴿ ۘ  ٱ�َّ ءٍ  ُ�ُّ  ُهَوۚ  إِ�َّ  إَِ�ٰهَ  َ�ٓ  إَِ�ًٰها َءاَخَر ۥۚ  إِ�َّ  َهالٌِك  َ�ۡ  ٱۡ�ُۡ�مُ َ�ُ  وَۡجَهُه
 .﴾٨٨تُرَۡجُعونَ  هِ �َ�ۡ 
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  : فقط حقیعنی»  ستیجز او ن  ییرا نخوان، خدا  یگریو با خدا معبود د« -۵
  توانند به یم  نه  یو ریو غ  ز تواناستیچ بر ھمه  هک  است  یھا آنگی  یخدا یتعال
ـ   میگفت  هک ر ـ چنانیاخ  دو خطاب  نی. مراد از ا یمنفعت  برسانند و نه  یانیتو ز

  کھال«باشد   هک  ھر چه» زیچ  ھمه«ھستند  ص امبریجز پ گرید  مخاطبان
  هک  است  یتعال  فقط حق  نیا  او پس  : جز ذاتیعنی» او  جز وجه است،  شونده

د یلب  هکرا   یسخن  نیتر راست«است:   آمده  فیشر  ثیحد . در است  ندهیپا  زنده
گاه  ء ما خال الله یش  لکاال  است:  سخن  نیا  شاعر گفته   هکد یباش  باطل: آ

 ». است و نابود  یز جز خداوند، فانیچ ھمه
ھر   به نافذ است،  هک  است  یتعال  حق  یو قضا  : فقط فرمانیعنی»  اوست  آن از  مکح«

در » دیشو یم  دهیاو بازگردان  یسو و به«راند  یم  ند و فرمانک یم  مکبخواھد ح  چه
و   شیارکوکین  قبال ار را درکوکیتا ن  یر ویغ  یسو به  ز و حشر و نشر، نهیرستاخ  ھنگام

 جزا دھد.  اش یارکابر بدبر ار را درکبد



 
 
 
 

 عنکبوت  سوره

 . است  هی) آ۶۹(  یو دارا  است  کیم

را   پرستان  بت أ خداوند  هکشد   دهینام»  بوتکعن«  جھت  بدان  سوره  نیا ه:یتسم  وجه
 نند.ک یاد بنا میبن یب و  سست  خود خانه  یبرا  هک  است  ردهک  هیتشب  یبوتکعن  به  در آن

نوح،   یھا آنو داست  است  نیراست  مانیا  فیالکت  انیبوت، بکعن  سوره  یمحور اساس
  سوره  هک  یطور شود. و ھمان یم  مطرح  اقیس  نیز در ھمین † بیم، لوط و شعیابراھ
  بحث  منافقان و  افرانکان، یاز متق  آن  و در مقدمه  است  آغاز شده»  الم«با   بقره

  سخن  و منافقان  افرانکو از مؤمنان،   آغاز شده»  الم«ز با ین  بوتکعن  شود، سوره یم
 . است»  بقره«  سوره  مقدمه  لیتفص  سوره  نیا  یید؛ گویگو یم

﴿ ٓ  .﴾١مٓ ال
  سوره مقطعه، در آغاز  حروف  درباره  و سخن»  میالف، الم، م«شود:  یم  خوانده

 . گذشت»  بقره«

َحِسَب ﴿
َ
ن ُ�ۡ�َ  ٱ�َّاُس أ

َ
ْ أ ن ُ�وٓا

َ
ْ  أ  .﴾٢ُ�ۡفَتُنونَ  َ�  َوُهمۡ  َءاَمنَّا َ�ُقولُٓوا

 قرار  شیشوند و مورد آزما یم، رھا میآورد  مانیتا گفتند ا  هکاند  پنداشته  ا مردمیآ«
  ستیاند ن پنداشته  آنان  هک چنان  هیقض ! ؟ نه شانیھا آنو ج  در اموال» رندیگ ینم
  بیمصا از انواع   نیر ایا غی، یجان  انیو ز  ا آفتیا فقر، یجھاد،   لهیوس  را به  البد آنان ه کبل
  اذبک  انسان از  صادق  و انسان  منافق  از انسان  و مخلص  وارسته  تا انسان  مییآزما یم

  یقتیحق  هکبل شود  گفته  زبان  به  هک  ستین  یا لمهکفقط   مانین، ایز گردد بنابرایمتما
  هک  است  یو جھاد ھا تیھا و مسئول یبا دشوار  ھمراه  است  یف، امانتیالکت  یدارا  است

بپندارد.   نیا  خالف  هک  ستیسزاوار ن  یسک  یاز دارد و براین  فراوان  صبر و تحمل  به
  ا ھستند، سپسیانب در ابتال  مردم  نیتر سخت«است:  آمده  فیشر  ثیدر حد  هک چنان

مورد   شیخو  نید  بر حسب  لذا انسان  شان مراتب  حسب  ھا به نیبھتر  و سپس  صالحان
 ».شود یم  افزوده  شیابتال بود، در  یصالبت  نشیاگر در د  رد پسیگ یقرار م  شیآزما
شد   نازل  یجمع  درباره  هیآ  نیند: اک یم  نقل  حاتم یاب از ابن  نزول  سبب  انیر در بیثک ابن

نوشتند   آنان  به  نهیدر مد ص محمد  ارانیبودند اما   آورده  بودند و اسالم  هکدر م  هک
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را   نهیمد  یسو به  ھجرت  راه  شانیا  نند پسکن  شود تا ھجرت ینم  رفتهیپذ  اسالمشان  هک
 دند.یبازگردان  را از راه  شانیا  انکمشر  یگرفتند ول  شیدر پ

او  رایشد ز  نازل س اسری  بن عمار  درباره  هیآ  نیا  هک  است  ردهک  تیسعد روا ابناما 
 . گرفت یقرار م  نجهکمورد ش أ خدا  در راه

ِينَ  َ�َتنَّا َولََقدۡ ﴿ ُ  فَلََيۡعلََمنَّ  لِِهۡمۖ مِن َ�بۡ  ٱ�َّ ِينَ  ٱ�َّ  .﴾٣ٱۡلَ�ِٰذ�ِ�َ  لََمنَّ َصَدقُواْ َوَ�َعۡ  ٱ�َّ
 ما  سنت  نی: ایعنی»  میآزمود«ز ین» بودند  نانیاز ا  شیپ  هکرا   یسانکن، یقی  و به«
  شیپ  یامتھا  هک چنان  مییآزما یز میرا ن  امت  نیا  لذا ما مؤمنان  ماست  بندگان  انیدر م

  نھاده  سرشان  بر فرق  اره  هکبودند   یسانک  و از آنان  میداد قرار  شیرا مورد آزما  از آنان
  میرک  قرآن  هک چنان گشتند یبر نم  شیخو  نیشدند اما از د یم  میدو ن  انیشد و از م یم

را   قتیحق  نیشدند، ا  شان روانیو پ  شانیا  هک  ییشھایو آزما † ایانب  یھا آندر داست
  مانیه: اک  شان سخن  نیا در» اند گفته  راست  هکرا   خداوند آنان  البته»  است  ردهک  انیب

  و به» دارد یم  ز معلومین« را  مانیا  یمدع»  انیدارد و دروغگو یم  معلوم»  میا آورده
 ند.ک یجاد میز اییتم ھا آن  انیم  امتحان  لهیوس

ز ی، متمایتعال  حق  یاز سو»  داشتن  معلوم»  یعنی)  ال لنعلمأمراد از (
  آوردن  دست به  است، نه  تینیع  در عرصه  انیو دروغگو  انیراستگو  ردنک

در   هکرا   و آنچه  بوده  در گذشته  هکرا   آنچه أ خداوند  هکد چرا یجد  معلومات
 دیوجود آ  عرصه  به  هکوجود ندارد و اگر قرار باشد   هکرا   خواھد بود و آنچه  ندهیآ

  انیم در  هک  است  یاجماع  یامر  نیداند. و ا یرا م  وجود خواھد آمد، ھمه  به  چگونه
 . است  مورد اتفاق  سنت  اھل  ائمه

ار و کآش  یو  در علم  هکرا   ش، آنچهیآزما  لهیوس  خواھد تا به یم  یتعال  ن، حقیبنابرا
  ـ و نهشان عمل را در برابر  سازد تا مردم  انیز نماین  واقع  است، در عالم  بیبشر غا  از علم

  جھت  کیاگر از   شیآزما  نیدھد و اقرار   ـ مورد محاسبه  شیخو  مجرد علم  فقط به
سوم،   و از جھت  اوست  انگر عدلیگر نماید  یاست، از جھت  یتعال  حق  از جانب  یفضل
  از مفسران  یر ویو غ س  عباس  ابن  یرو  نیا . از است  نھاد آنان  یبرا  یشیرایو و  تیترب

و   جمله  نیاند: ا گفته  ر آنیو نظا)  خداوند متعال: (االلنعلم  فرموده  نیر ایسلف، در تفس
  به  تیرا رؤی). ز مینیبب  هک  نیا  ی(مگر برا است:  یمعن  نیا  به  میرک  در قرآن  ر آنینظا

ھردو   موجود و معدوم  به  تر بوده عام  تیرؤ از  علم  هک  یرد در حالیگ یم  موجود تعلق
 رد.یگ یم  تعلق



 ٤٥  سوره عنکبوت

 

مۡ ﴿
َ
ِينَ  َحِسَب  أ ّ�ِ  َملُونَ َ�عۡ  ٱ�َّ ن �َسۡ  اتِ  َٔ ٱلسَّ

َ
ۚ أ  .﴾٤َ�ُۡكُمونَ  َما َسآءَ  بُِقونَا

 أ خداوند  یو نافرمان  تیمعص  ابکو از ارت» شوند یھا میبد  بکمرت  هک  یسانکا یآ«
زند و ما را ـ یگر یم : از نزد مایعنی» رندیگ یم  یشیبر ما پ  هکپندارند  یم«ندارند؛   یکبا

گردانند؟  یـ عاجز م  میقرار دھ  مؤاخذه مورد  برابر اعمالشان را در  آنان  هک از آن  قبل
  طهیاز ح  هک ھا آنپندار  و  شهیاند  نیا  بد است  : چهیعنی» نندک یم  یبد داور  چه«

 د.یآ یم  آنان  سراغ به  ناخواه  خواه ما  نه، ھرگز! مجازات روند!  رونیتوانند ب یما م  قدرت
ھا در  یبد  بانکاز مرت  ید: مراد الھیگو یم  نزول  سبب  انیدر ب س  عباس  ابن

  عقبه عقبه، دبنیبه، عقبه، ولیھشام، ش بن یره، ابوجھل، أسود، عاصیمغ  بن دی؛ ول هیآ  نیا
  مهیرک  هیآ  یاند ول شیقر  از سردمداران  و ھمانندانشان  وائل  بن  ط، حنظلهیمع  یاب  بن

 رد.یگ یافر ـ دربر مکو   از مسلمان  باشد ـ اعم  وصف  نیا  به  هکرا   یسکو ھر   است  عام

ْ َمن َ�َن يَرۡ ﴿ ِ  لَِقآءَ  ُجوا َجَل  ٱ�َّ
َ
ِ فَإِنَّ أ ِميعُ  َوُهوَ  ٖت� � ٱ�َّ  .﴾٥ٱۡلَعلِيمُ  ٱلسَّ

»  است  فرارسنده  یمقرر الھ  اجل«  هکد بداند یبا» د داردیخدا ام  یلقا  به  هک  یسک«
د یبا  پس  است  یآمدن  ناخواه و جزا خواه  ز و پاداشیروز رستاخ  یبرا  نیمع عادی: میعنی

و او «شود   ابیشرف  یتعال  حق  مالقات  به  صالح  ند تا با عملک  روز عمل  نیا  یبرا
نند لذا ھرگز ک یار مکآش و  پنھان  هک  آنچه  به»  داناست«را   بندگانش  سخنان»  شنواست

 گرداند. ینم  عیرا ضا  آنان  ستهیشا  از اعمال  یزیچ

َما يَُ�ٰهُِد ِ�َفۡ ﴿ َ إِنَّ  ِسهِۦٓۚ َوَمن َ�َٰهَد فَإِ�َّ  .﴾٦ٱۡلَ�ٰلَِم�َ لََغِ�ٌّ َعِن  ٱ�َّ
  یسک :یعنی» ندک یجھاد م  خودش  یفقط برا  هک  ستین  نیند، جز اکجھاد   ھرکس و«

  هیو عل  طاعات بر  یداریصبر و پا  از راهند؛ کخود جھاد   ا با نفسیند، کفار جھاد کبا   هک
  ردهکجھاد   خودش سود به  گمان یب  پس  یو  یھا وسوسه  ردنک ند؛ با دفعکجھاد   طانیش

جھاد   از منافع  یزیو چ  گرانید به  رد نهیگ یم  تعلق  خودش  به  یجھاد و  پاداش  یعنیاست، 
  به  پس»  از استین یب  انیاز عالم خداوند  گمان یب«گردد  یبرنم  سبحان  یخدا  به  یو

  چیز ھین  شانیھا یو نافرمان  گناھان  هک  یطور ندارد، ھمان  یازین  چیھ  و عباداتشان  طاعات
  خود انسان  ، بهیو معاص  و ضرر طاعات  ، نفع یرو نیسازد. از ا یاو وارد نم  به  یانیز

 . ستین  انسان  نیا  مالکجز رشد و   یزیچ أ خدا  گردد و برنامه یبرم

ِينَ وَ ﴿ ْ  ٱ�َّ ْ وََعِملُوا ٰلَِ�ِٰت َءاَمُنوا ۡحَسنَ  َوَ�َۡجزَِ�نَُّهمۡ  اتِِهمۡ  َٔ َسّ�ِ  ُهمۡ َ�َُ�ّفَِرنَّ َ�نۡ  ٱل�َّ
َ
 أ

ِي  .﴾٧َملُونَ َ�نُواْ َ�عۡ  ٱ�َّ
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 را از  اند، قطعا گناھانشان داده  انجام  ستهیشا  یارھاکو   آورده  مانیا  هک  یسانکو «
 را  اند، گناھان داده  انجام  هک  یا ستهیشا  یارھاک  آن  سبب  فرن: بهکلن»  مییزدا یم  آنان

دور  را  و عذاب  ؛ مانند خشم گناه  به  آثار متعلق  و از آنان  میپوشان یم  با مغفرت  از آنان
  شان پاداش :یعنی»  میدھ یم  ردند، پاداشک یم  هکرا   آنچه  نیوترکین  آنان  و به«  مینک یم

  است: به  نیا  یمعن  یقول  . به میدار یمقرر م  در اسالم  شان اعمال  نیوترکین  حسب  را به
د: (ھر یفرما یم  هک چنان  میدھ یم  اند پاداش ردهک  عمل  هک  شتر و بھتر از آنچهیب  آنان

 ».۱۶۰انعام/) « است پاداش  برابر ھمانند آن  او ده  یآورد، برا  شیپ  یا یکین  سک

يۡ ﴿ �َ�ٰنَ  َناَوَوصَّ يۡ  ٱۡ�ِ ۖ  هِ بَِ�ِٰ�َ  فََ�  مٞ ِعلۡ  بِهِۦ لََك  لَۡيَس  َما ِ�  لِتُۡ�ِكَ  َ�َٰهَداكَ  �ن ُحۡسٗنا
 ۚٓ نَبِّئُُ�م َمرِۡجُعُ�مۡ  إَِ�َّ  تُِطۡعُهَما

ُ
 .﴾٨َ�ۡعَملُونَ  ُكنُتمۡ  بَِما فَ�

  یرفتار  و با آنان» ندک  یکین  پدر و مادرش  به  نسبت  هک  میردک  سفارش  انسان  و به«
رد و یگ  شیپ شود، در یم  خوش  آن  به  شانیھا و خاطرھا پسندند و دل یرا م  آن  هکو کین
  پدر و مادر سبب رایز ھا آن  عواطف  تیو رعا ھا آن  به  ردنک  یکیجز با ن  ستیسر نیم  نیا

  یرفتار  نیچن  ستهیشا  اند پس ردهکشان  فرزندان  را به  یکین  تیوجود انسانند و نھا
امر   انسان  : بهیعنی است،» امر«  یمعن  به  مهیرک  هیدر آ»  ت: سفارشیوص«ھستند. 

  هکرا   یزیوشند تا چکدر تو با ھا آنو اگر «ند. ک  یکین  پدر و مادرش  به  نسبت  هک  میردک
: اگر پدر و یعنی»  نکن  دو اطاعت  پس، از آن  یگردان  کیشر  ، با منیندار  علم  بدان

  به  هک  یگردان  کیرا شر  یمعبود با من  هک  نیردند بر اک  از تو خواستند و الزامت  مادرت
از   یطاعت  چیرا ھیز  نکن  اطاعت  آنان  خواسته  نیاز ا  پس  یندار  یعلم  آن  خدا بودن

و   یر معاصیسا  به ھا آن  دادن فرمان . ستین  رفتهیپذ  خالق  یدر نافرمان  مخلوق
شود.  یم  ملحق ھا آن  یاز سو  کشر  درخواست  ز، بهین  سبحان  یخدا  یھا ینافرمان
رند لذا یبگ قرار  یاطاعت  چیمورد ھ  سبحان  یخدا  تید پدر و مادر در معصین، نبایبنابرا

  هکنبر بل  فرمان ھا آندھند، از  یم  فرمان  است  حرام  هک  آنچه  اگر پدر و مادر تو را به
د تو را از یت، نبایمعص  به ھا آن  دادن  فرمان  نیببر اما ا  فرمان أ فقط از خدا

  بازگشت«اند.  ردهک  هیتوص  نیچن ص خدا  رسول  هک بازدارد. چنان ھا آنبا   یرفتار کین
گاھتاند، یردک یم  آنچه  قتیحق  به  گاه آن  است  من  یسو شما به : شما یعنی»  سازم یم  آ

گاه  تان  ستیناشا و  ستهیشا  را از اعمال   سزاوار آن  هک  آنچه  را به  کی و ھر  نمک یم  آ
 . دھم یاست، جزا م
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ند ک یم  تیروا س  وقاص  یاب  بن از سعد  مهیرک  هیآ  نزول  سبب  انیر در بیثک ابن
  فرمان  نیبا والد  یکین  خدا تو را به  هک  است  نیا  گفت: مگر نه  من  به  مادرم«فرمود:   هک

ا ی  رمیبم تا  نوشم یم  یا نوشابه  و نه  خورم یم  ییغذا  نه  هکخدا سوگند  ؟ به است داده
  رفت  هیسا  به از آفتاب   د و نهیاشامیز نخورد و نیچ  چیروز ھ شبانه  کی  سپس ! یافر شوک

شد.   رمق یب  و سخت  رفت  از حال  هکرد تا بدانجا ک  نیز چنیو روز بعد ن  در شب  گاه آن
  و آن  یباش داشته   اگر تو صد جان ! جان آمد و گفت: مادر  ینزد و ھنگام، سعد به  نیدر ا

اگر   را فروگذارم، حال  نمید  هک  ستمین  یسک  روند، من  رونیب  از تنت  کیاکی ھا آنج
شد،   وسیمأ  یفر وکمادر سعد از  چون   نخور. پس  یخواھ یبخور و اگر م  یخواھ یم

  هیآ  نید: ایگو ی. سعد م سر گرفت را از  نوش و خورد و  ستکرا ش  شیخو  یغذا  اعتصاب
 ».شد  من نازل  درباره

ِينَ وَ ﴿ ٰلَِ�ِٰت َءاَمُنواْ وََعِملُواْ  ٱ�َّ ٰلِِح�َ  ِ�  ِخلَنَُّهمۡ َ�ُدۡ  ٱل�َّ  .﴾٩ٱل�َّ
  را در زمره  آنان  اند، البته ردهک  صالح  یارھاکو   آورده  مانیا  هک یسانکو «

  قدم راسخ  یستگیو شا  در صالح  هک  یسانک  : در زمرهیعنی»  میآور یدرم  صالحان
 اند. دهیگرد

 † امبرانیپ  یآرزو  و محل  است  مؤمنان  صفات  نیتر از برازنده  صالح  هک  د دانستیبا
 . است  بوده

ِ  ٱ�َّاِس َوِمَن ﴿ ِ َمن َ�ُقوُل َءاَمنَّا ب ٓ  ٱ�َّ وذِيَ  فَإِذَا
ُ
ِ  ِ�  أ ِۖ َكَعَذاِب  ٱ�َّاِس  َنةَ َجَعَل فِتۡ  ٱ�َّ  ٱ�َّ

 ٓ ّ�َِك  ّمِن نَۡ�ٞ  ءَ َولَ�ِن َجا وَ  نَّا َمَعُ�مۚۡ كُ  إِنَّا َ�َُقولُنَّ  رَّ
َ
ُ  لَۡيَس  أ عۡ  ٱ�َّ

َ
 ُصُدورِ  ِ�  بَِما لَمَ بِأ

 .﴾١٠ٱۡلَ�ٰلَِم�َ 
 در  چون  پس  میا آورده  مانیخدا ا  ند: بهیگو یم  هکھستند   یسانک  مردم  انیاز م و«

 نندیآزار ب  یو  نیخاطر د  و به أ خداوند  در راه  : چونیعنی» نندیخداوند آزار ب
 در  یروش  نیچن  طاعات  با اھل  یمعاص  و اھل  مانیا  فر با اھلک  اھل  هک چنان

 را مورد  عانیو مط  اوامرش، مؤمنان  به  و عمل أ خدا  به  مانیخاطر ا  و به  گرفته  شیپ
  ھنگام  نینند، در ایآزار بب أ خداوند  در راه  چون ! یدھند. آر یقرار م  تیآزار و اذ

را از  ھا آن سازند تا یوارد م  بر آنان  مردم  هکرا   یتی: آزار و اذیعنی» را  مردم  فتنه«
  یاز سو  تیاذ آزار و  دنی: از دیعنی» دھند یخدا قرار م  مانند عذاب« برگردانند  نشانید

خود مانند   شدت و  یرا در بزرگ  ورزند و آن ینم  ییبایکش  رده، بر آنک  یقراریب  آنان
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  اطاعت أاز خدا  هک نندک یم  اطاعت  چنان  دھندگان پندارند و از آزار یم  یالھ  عذاب
آزار قرار  مورد أخدا  در راه  چون  هکنان، منافقانند یاز ا : مرادیقول  نند. بهک یم

بر   هک  است  نیا  مؤمن  شأن ستهیشا  شوند. پس یافر مکو   بازگشته  حق  نیرند، از دیبگ
  ھا از حق تیاذ و آزار  نیخاطر ا  به و  نموده  یداریصبر و پا أخدا  در راه  تیآزار و اذ
سر   را پشت ھا آنستد و یبا  موانع  نیا  یارویرو  هکند بلکط نسقو  راه  مهیو در ن  برنگشته

  ستین  از آن  مانع  یو  و ثبات  یداریپا  نیا فار قرار داشت،کفشار   اگر تحت  بگذارد. البته
  مطمئن  مانیبر ا  قلبش  هک  ید در حالینما  فار موافقتکه، با یتق  لیظاھرا بر سب  هک

 . است
 ابند؛ی  یمتیو غن  و غلبه  مؤمنان  به» رسد  یا یروزیپ  پروردگارت  و اگر از جانب«

 شما  نی: در دیعنی»  میما با شما بود»  راه  مهیدر ن  نندگانکسقوط   آن» ندیگو یم«
و   ردهک  بیذکت را  آنان  أل  یخدا  . پس میار بودکار و ھمی  دشمنان  هیو با شما عل  بوده

» ؟ ستیداناتر ن« ر و شریاز خ»  است  انیجھانھای  دل در  آنچه  ا خدا بهیآ«د: یفرما یم
 آورند؟ یم  انیم  را به  نیدروغ  یادعا  نیا  چگونه  پس
فار ک از  چون  هک یطور بود، به  ضعف  شان مانیدر ا  هک  است  یناظر بر گروھ  هیآ  نیا

شد و  یم  انینما  اسالم  تقو  ردند و چونک یم  و موافقت  یھمراھ  دند، با آنانید یآزار م
داد،  یم  سنگرھا نصرت از  یو در سنگر  از مواضع  یرا در موضع  مؤمنان  أل  یخدا

 . میبود  گفتند: ما با شما ھمراه یم

ُ  لََمنَّ َوَ�َعۡ ﴿ ِينَ  ٱ�َّ  .﴾١١ٱلُۡمَ�ٰفِقِ�َ َمنَّ لَ َءاَمُنواْ َوَ�َعۡ  ٱ�َّ
: یعنی» دارد یم  ز معلومیرا ن  نا منافقانیقیدارد و  یم  را معلوم  ا خدا مؤمنانو قطع«

جدا و  گرید کیھا از  یدر سخت  شیآزما  لهیوس  را به  و منافق  مؤمن  دو گروه أ خداوند
  مخلص گرداند پس یار مکرا آش  منافقان  و نفاق  مخلصان  و اخالص  دهیز گردانیمتما

د یبا  هک چنان خدا  شود و در راه ینم  متزلزلند، یب یم  هک  ییاز آزارھا  هک  است  یسک
اگر   شود پس یم  لیمتما  و راست  چپ  به  هک  است  یسک  ورزد و منافق یم  صبر و ثبات

  أل  یخدا  و به  ردهک  تیتبع و  یو ھمراھ  موافقت  د، با آنانیرس  یآزار  افرانک  او از جانب  به
بدرخشد و   آن  یروزید پیخورش  شده برفراز  آن  قوتو   اسالم  شود و اگر پرچم یافر مک

از   هکپندارد  یگردد و م یبازم  اسالم  یسو به گردد،  انینما  و نصرت  فتح  یھا نشانه
 . است  مسلمانان
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ِينَ َوقَاَل ﴿ ْ  ٱ�َّ ِيَن َءاَمُنوا ْ لِ�َّ ْ َ�َفُروا  مهُ  َوَما َخَ�َٰ�ُٰ�مۡ  ۡحِمۡل َسبِيلََنا َوۡ�َ  ٱتَّبُِعوا
ٍء�  ّمِن َخَ�َٰ�ُٰهم ِمنۡ  بَِ�ِٰملِ�َ   .﴾١٢لََ�ِٰذبُونَ  إِ�َُّهمۡ  َ�ۡ

  نید  د، بهیما باش  و روش  رھرو راه» دینک  یرویما پ  گفتند: از راه  مؤمنان  به  افرانکو «
: اگر یعنی»  میریگ یم  گردن  را به  و ما گناھانتان«د یباز گرد  شیخو  نید و از دییما درآ

  هک ز ـ چنانیرستاخ  در ھنگامه  آن  سبب شما به  هکباشد   یما گناھ  از راه  یرویپ
ما   نیتا ا  میریگ یم  گردن  به را  ما گناھانتان  د پسیریگ یقرار م  مؤاخذه د ـ موردییگو یم

 شما.  نه  میریگ یقرار م  یو بازپرس  مؤاخذه مورد  آن  به  هک  میباش
  عوام ان یمخصوصا م» ! من  گردن  به  و گناھت  نکار را بک  نیتو ا«جمله:   هک  با تأسف

 . است  افتهی  و رونق  ار رواجیبس  یاسالم  در جوامع  مردم
را   شان از گناھان  یزیو چ«د: یفرما یم  آنان  بیذکدر ت  أل  یخدا  پس

متعھد   آن  برداشتن  به  هکرا   یز از گناھانیچ  چیھ ھا آن: یعنی» ستندین  بردارنده
ما «ه: ک  شیخو  سخن  نیدر ا» ندیدروغگو  ا آنانقطع«ستند ین  بردارنده اند، شده

 رد.یگ ینم  گردن را به  یگرید  گناه  سک چیرا ھیز»  میریگ یم  گردن  رابه  گناھانتان
 شد.  نازل  شیفار قرک  درباره  مهیرک  هید: آیگو یم  نزول  سبب  انیمجاھد در ب

ۡ�َقا ِملُنَّ َوَ�َحۡ ﴿
َ
ۡ�َقاٗ�  لَُهمۡ �

َ
عَ  َو� ۡ�َقالِِهۡمۖ  مَّ

َ
ا َ�نُواْ  ٱۡلقَِ�َٰمةِ  يَۡومَ  لُنَّ  َٔ َولَيُۡ�  � َ�مَّ

ونَ َ�فۡ  ُ�َ١٣﴾. 
» را خود  نیسنگ  یبارھا«فر ک  یسو  گر به دعوت  گروه  نیا» دارند یو قطعا برم«

: یعنی» خود  یرا با بارھا  یگرید  یو بارھا«اند  شده  بکخود مرت  هکرا   ی: گناھانیعنی
  را با گناھان  یگرید  شود، گناھان  مک  یزیچ  گناه  بانکخود مرت  از گناھان  هک آن  یب

  تیو از ھدا  ردهک  گمراه را ھا آن  هک  است  یسانک  دارند. و آن، گناھان یز برمیخود ن
: از یعنی» بستند یافترا م  آنچه از  امتیروز ق  یراست و به«اند  در برده  به  ضاللت  یسو به

با   ھمراه» رندیگ یقرار م  پرسش مورد«آوردند؛  یم  انیم  ا بهیدر دن  هک  ییدروغھا
فراخواند،   تیھدا  یسو به  سکھر « است:  آمده  فیشر  ثی. در حد و سرزنش  وبکسر
  یرویپ  امتیقتا روز   یاز و  هک  است  یسانک  یھمانند مزدھا  از مزد و پاداش  شیبرا
  یسو  به  ھرکس شود. و  استهک  یزیچ  خودشان  یھا از پاداش  هک آن  یاند، ب ردهک

  امتیتا روز ق  یاز و  هک  است  یسانک  گناھان ھمانند  فراخواند، بر او از گناه  یا یگمراھ
 ».شود  استهک  خود آنان  گناھان از  یزیچ  هک آن  یاند، ب ردهک  یرویپ
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 شود: یم  ارائه  مانیفر و اک  ییارویاز رو  ینیع  یمثال  کنیا

رَۡسۡلَنا َولََقدۡ ﴿
َ
لَۡف  فَلَبَِث �ِيِهمۡ  قَوۡمِهِۦ إَِ�ٰ  نُوًحا أ

َ
َخَذُهمُ  َ�ٗما َ�ِۡس�َ  إِ�َّ  َسنَةٍ  �

َ
 فَأ

وفَانُ   .﴾١٤َ�ٰلُِمونَ  َوُهمۡ  ٱلطُّ
  ھزار سال ھا آن  انیدر م  پس  میفرستاد  قومش  یسو را به  نوح  یراست و به«
  هک  داشت  سال  چھل  نوح«د: یگو یم س عباس  ابن» ردک  درنگ  سال  پنجاه  یمنھا

  مصروف  قومش  انیدر م للها  یال  دعوت  به  ھم  سال  شد، نھصد و پنجاه  مبعوث  رسالت به
». نھاد  یفزون بهگر رو یبشر بار د  رد تا نسلک  یزندگ  سال  ز شصتین  بود و بعد از طوفان

 ».بود ÷  شد، نوح  فرستاده  هک  یینب  نیاول«است:   آمده  فیشر  ثیدر حد
  یا یطوالن عمر  نیچن  داشتن  نونکا ھم«د: یگو یم»  القرآن ظالل یف«ر یتفس  صاحب

  یھست  عرصه در  منبع  نیتر خبر را از صادق  نیما ا  یرسد ول ینظر م  به  یعیرطبیغ
را   آن  میبخواھ اگر اما  است  آن  یدرست  روشن  خود برھان  نیا  هکم، ینک یم  افتیدر

  اند پس محدود بوده و  کتعداد بشر اند  زمان  م: در آنییبگو  میتوان یز میم، نینکر یتفس
  یشتریعمر ب  ھا طول نسل  نیا  تعداد، به  ثرتک  یجا به  سبحان  یخدا  هک  ستید نیبع

  نسل  ند و چونکدا یامتداد پ  اتیشود و ح  آبادان  نیزم  هک  نیا  یباشد؛ برا  ردهک  تیعنا
  یعمرھا باق  ساختن  یطوالن  یبرا  یگر سببیشد، د  آبادان  نینھاد و زم  یفزون  بشر روبه

و   است  مالحظه  ز قابلین  از جانداران گرید  یاری؛ در عمر بس میگفت  هک  سنت  نینماند. ا
ا ھا بعض سکرک  مینیب یم  هک شود چنان یم  یشود، عمر طوالن  مکتعداد   هکھر مقدار   به

 ».ندک یعمر نم  از دو ھفته  شیب  مگس  کی ه ک  ینند در حالک یعمر م  تا صدھا سال
  گفته  شانیا  به  خطاب  ییاست، گو  دعوت  در راه ص امبریپ  دار سازندهیپا  هیآ  نیا

جز   فراخواند و از آنان  حق  یسو را به  قومش  سال  پنجاه و نھصد ÷  شود: نوح یم
  نیبر ا ه ک  یھست  آن  تو سزاوارتر به !ص محمد  یا  اوردند پسین  مانیا  کاند  یتعداد

 و در  یا مانده  شیخو  قوم  انیدر م  هک  است  یمدت  کرا اندیز  یورز  صبر و ثبات  راه
 . است ÷  نوح  روانیشتر از شمار پیار بیبس  روانتیو پ  زمان، شمار امت  کاند  نیھم

ور. طوفان: کمذ  مدت  شدن  بعد از تمام»  را فرو گرفت  آنان  طوفان  پس«
ا ی، یکیتار  لیاز س  ند، اعمک  احاطه  یگریز دیبر چ  و غلبه  ثرتکبا   هک  است  یزیچ

شد و   نازل  آنان بر  از آسمان  ھم  هک  است  یریفراگ  لیمراد از آن، سنجا یا اما در تندباد.
 فرک: با یعنی» ار بودندکستم  هک یحال در«رد ک  را غرق  ید تا ھمگیبرجوش  نیاز زم  ھم
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سود و   چیھ  در آنان ÷  نوح  یبودند و اندرزھا  ستم  دھنده ادامه  شیخو
 را پندواندرز و ھشدار  آنان  مدت  نیا  طول  در تمام ÷  نوح  هک د، با آنینبخش  یاثر
 داد. یم

�َيۡ ﴿
َ
ۡصَ�َٰب  َ�ٰهُ فَأ

َ
فِيَنةِ  َوأ ٓ وََجَعلۡ  ٱلسَّ  .﴾١٥ّلِۡلَ�ٰلَِم�َ  َءايَةٗ  َ�َٰها

  هکرا   یشتکدر   و ھمراھانش  : نوحیعنی»  میداد  را نجات  نانینش یشتکاو و   پس«
ـ   ـ بر چند قول  شانیشمار ا  . درباره میداد  نجات بودند،  روانشیو پ  فرزندان  شامل

»  میدیگردان  انیعالم  یبرا  یتیآ«را   یشتک: یعنی» را  و آن«نظر وجود دارد   اختالف
»  یجود«  وهکد بریمد  یمدت  یشتک  نیرا ایز  میدیگردان  آنان  یبرا  بزرگ  ی: عبرتیعنی

  شدن غرق  ا مجازاتی را،  نجات  ا آنیبال را،   واقعه  است: آن  نیا  یمعن  یقول  بود. به  یباق
 . میدیگردان  انیجھان  یبرا  یعبرت  هیرا، ما

  نوح  یشتک  هک  است  از آن  یکھا در عصر ما حا از نشانه  یاری؛ بس ر استکذ  انیشا
اند از  توانسته ھا و ماھواره  است  یباق»  آرارات«  یھا وهکاز   یا ز در منطقهین  نونکتا

  توانستند به  ارمنستان  نانکاز سا  یز برخین  از آن  نند. قبلک  یبردار  سکع  آن  محل
در   من«د: یگو یم » األساس«ر یدر تفس  ید حویسع  خیش  هک برسند. چنان  یشتکخود 
  هکنبود   فراھم  میبرا طیو شرا  دمیشن  لیاسرائ  یویخبر را از راد  نیا  هک  بودم  زندان

 ». نمک  خبر را ثبت  نیا  دنیشن  خیتار

ْ  لَِقۡومِهِ  قَاَل  إِذۡ  َ�ٰهِيمَ �بۡ ﴿ َ  ٱۡ�ُبُدوا ۖ وَ  ٱ�َّ ُقوهُ  ُكنُتمۡ  إِن لَُّ�مۡ  َخۡ�ٞ  َ�ٰلُِ�مۡ  ٱ�َّ
 .﴾١٦َ�ۡعلَُمونَ 

 راگفت: خدا   قومش  به  هک  گاه آن«را  ÷  میابراھ  نکاد ی: یعنی» را  میو ابراھ«
 قرار  و مخصوص  گانهی  پرستش  را به أ : خداوندیعنی» دینکد و از او پروا یبپرست

»  بھتر است شما  یبرا  نیا«د ید، پروا داریگردان  کیرا با او شر  یزیچ  هک  نید و از ایدھ
. و ھرچند در  است بھتر  کشما از شر  یبرا  یاز و  داشتن و پروا أ خدا  : پرستشیعنی

قرار   مورد خطاب  اعتقادشان  را برحسب  آنان  یتعال  حق  یول  ستین  یریخ  چیھ  کشر
د یدان یا میرا.   از علم  یزیچ» دیدان یم اگر» « شما بھتر است  یبرا  نیا«داد و فرمود: 

 د.یز دھییر وشر تمیخ  انیم  آن  لهیوس  به  هک  یدانستن  چنان  به

َما َ�عۡ ﴿ ِ  ُدونِ  ِمن ُبُدونَ إِ�َّ وۡ  ٱ�َّ
َ
ِينَ  إِنَّ  إِۡفً�ۚ  َوَ�ۡلُُقونَ  َ�ٰٗناأ ِ  ُدونِ  ِمن ُبُدونَ َ�عۡ  ٱ�َّ َ�  ٱ�َّ

ْ  رِۡزٗقا لَُ�مۡ  لُِكونَ َ�مۡ  ِ ِعنَد  فَٱۡ�َتُغوا ْ وَ  ٱۡ�بُُدوهُ وَ  ٱلّرِۡزَق  ٱ�َّ  .﴾١٧تُرَۡجُعونَ  هِ إَِ�ۡ  ۥٓۖ َ�ُ  ٱۡشُكُروا
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  یخداوند اوثان  یجا شما به  هک  ستین  نیجز ا«افزود:   قومش  به  خطاب ÷  میابراھ
شنوند و  یم  رسانند، نه یم  یانیز  بخشند و نه یم  یسود  نه  هک» دیپرست یرا م

 ای  ا نقرهیاز طال   هک  است  ی: صنم، بتیقول  . به است  از بتان  نند. اوثان: عبارتیب یم  نه
  یبھتان و«شود  یم  ساخته  سنگا ی  از گچ  هک  است  یشود و وثن: بت یم  ساخته  سرب

 را خود ھا آن  هکد یپرست یرا م  یشما بتان  هک  ستین  نی: جز ایعنی» دیساز یبرم
ھستند،   پرستش  قابل  یانیخداھا  این  هک  شیخو  سخن  نیدر ا  د پسیساز یبرم

  کشما مال  ید، برایپرست یخداوند م  یجا به  هکرا   یسانک  گمان یب«د ییگو  دروغ
شما ببخشند   را به  یاز روز  یزیچ  هک  نیستند بر ای: قادر نیعنی» ستندین  یا یروز

 را فقط نزد  در ارزاق  شیخو  لیو تما  : طلبیعنی» دییرا نزد خداوند بجو  یروز  پس«
از او   باشد پس، ازفضلش ینزد او م  ھمه  رزق  هک  را فقط اوستید زینک  مطرح  أل  یخدا

و او را »  یگانگی به» دیو او را بپرست«د یبخوان  یگانگی  د و فقط او را بهینک  درخواست
  دهیبازگردان او  یسو  به  هک»  است  نموده  شما انعام  به  هک  بر آنچه» دیر گزارکش
 دھد. یجزا م  لذا شما را در برابر اعمالتان  امتیدر روز ق» دیشو یم

بُواْ َ�َقدۡ ﴿ َب  �ن تَُ�ّذِ   َكذَّ
ُ
 .﴾١٨ٱلُۡمبِ�ُ  ٱۡ�ََ�ٰغُ إِ�َّ  ٱلرَُّسولِ  َ�َ  َوَما َ�ۡبلُِ�ۡمۖ  ّمِن َممٞ أ

  از شما ھم  شیپ  یھا ا امتقطع«را   من  رسالت» دیانگار یم  و اگر دروغ«
  از سخن  نی: ایقول  (علیھماالسالم) را. به  سیو ادر  مانند نوح  یامبرانیپ» ردندک ب یذکت

  یمعن  صورت  نیدر ا  هک  است  سبحان  یخدا  المکگر: از ید  یقول  وبه ÷  میابراھ
فار با ک  وهیرا شیز  ستین  بید، عجینک  بیذکرا ت ص شود: اگر محمد یم  نیچن

  نیچن  اتیآ  اقیاز س«د: یگو یر میثک . ابن است  بوده  نیچن نیا زین  نیشیپ  امبرانیپ
  یبرا ھا آن  انیبا ب  هک  است ÷  میابراھ  سخنان  تیاکحھا  این  ھمه  هک  داستیپ

  هیدر (آ  اتیآ  نیا  بعد از ھمه أ را خداوندیرد زک  اقامه  معاد حجت  قومش، بر اثبات

  قوم  نبود جواب  پس« .]۲۴[العنکبوت:  ﴾ۦٓ َ�َما َ�َن َجَواَب قَۡوِمهِ ﴿ د:یفرما ی) م۲۴
امبر یپ  تی: مأموریعنی»  ستین  یا فهیوظ ارکآش  امبر جز ابالغیپ  و بر عھده...». « یو

  ستیبر عھده او ن  آنان  تیھدا  ند پسک  دعوت  حق  یسو را به  مردم  هک  است  نیفقط ا
او   به  یانیز  چیھ  بیذکت  نیبا ا  هکد یباشد لذا بدان ینم او  توان  ار در گسترهک  نیرا ایز

 د.یرسان یم  انیز  خودتان  به  هکد بلیرسان ینم

َو لَمۡ ﴿
َ
ْ  أ ُ  ُ�ۡبِدئُ  َكۡيَف  يََرۡوا ِ إِنَّ َ�ٰلَِك َ�َ  ۥٓۚ ُ�مَّ يُعِيُدهُ  ٱۡ�َۡلقَ  ٱ�َّ  .﴾١٩�َِس�ٞ  ٱ�َّ
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» ند؟ک یم  را اعاده  آن  ند سپسک یرا آغاز م  نشیآفر  خداوند چگونه  هکاند  دهیا ندیآ«
  یا نطفه  لکش را ابتدائا به  آنان أ خداوند  چگونه  هکاند  و ندانسته  دهیشیندیا نی: آیعنی
را   آنان  نیبعد از ا  گاه آن آورد یم  شان رونیا بیدن  یسو مادر به  از رحم  ند، سپسیآفر یم
  و مرگ  نشینباتات، در آفر ریو سا  واناتیر حیسا  هکاند  دهیا ندیآ  نیراند. ھمچنیم یم

  قدرت  چون  نند؟ پسک یم  یط را  یقیدق  تیو نھا  دهیچیپ  هیاز عمل  ینیمع  خود چرخه
رار و کاو بر ت  هکد بدانند یدانستند، با دند ویجاد دیو ا  یرا بر آغازگر  سبحان  یخدا

باشد.  یم  سانکی  یو  قدرت  شگاهیدر پ امرھردو  و  ز قادر استین ھا آن  خلقت  اعاده

ا یآ: «یعنیاست، » اند  : ندانستهعلمواي«  یمعن  نجا بهیدر ا» اند دهیرو: ندی«
  آن  به»  لم«از   برآمده  ینف  و چون  است  یو نف ارکان  یبرا  استفھام  ھمزه». اند؟ ندانسته

  املاست: (  اند. و مانند آن دانسته  ا آنان: قطعیعنی گردد، یم  د اثباتیشود، مف  وستیپ

»  نیا  گمان یب. « میردک: یعنی »۱/۹۴«؟)  میردکن  منشرح را باز و  ات نهیا سی: آ نرشح
د: یگو یاو م  ند، بهک  را اراده  یامر  را او چونیز»  است  آسان بر خداوند»  خلقت  اعاده

 شود. یموجود م  درنگ یب  پس». شو موجود :  نک«

ْ  قُۡل ﴿ �ِض  ِ�  ِسُ�وا
َ
ْ فَ  ٱۡ�   َف َكيۡ  ٱنُظُروا

َ
ۚ  بََدأ ُ ُ�مَّ  ٱۡ�َۡلَق ةَ يُنِشُئ  ٱ�َّ

َ
ۚ ٱ ٱلنَّۡشأ إِنَّ  �ِخَرةَ

 َ ِ َ�ۡ  ٱ�َّ
ّ�ُ ٰ  .﴾٢٠قَِديرٞ  ءٖ َ�َ

  تیاکح  اقیز در سین  هیآ  نیاگر ا  ی. ول رسالت  نندگانک  بیذکت  امبر بهیپ  یا» بگو«
  به  هک  میردک  یوح ÷  میابراھ  است: و به  نیا  یباشد، معن ÷  میابراھ  از سخنان

شما را   انینیشیپ»  نشیآفر  د: خداوند چگونهیبنگرد و ینکسفر   نیدر زم«بگو:   قومت
و آثار  ؟ھا آن  یھا آنو زب  عیھا، طبا رنگ  و اختالف  ثرتکبا وجود »  است  ردهکآغاز «
و   پرگستره  قدرت  آثار به  نیدر ا  از مطالعه  ند پسک یم  داللت ھا آنبر وجود   انینیشیپ
 د.یبر یم  یپ أ للها  تینھا یب

خداوند   فرموده  نیا«د: یگو یم»  األساس«ر یدر تفس  ید حویسع  خیش
  قرآن  نیا  هک  است  بر آن  لیباشد و دل یم  میرک  قرآن  از معجزات  یا معجزه  متعال

 در  و نگرش  نیر و سفر در زمیدستور س  هک گنجد. چنان یرا م ھا آنکو م ھا آنزم  ھمه
  طبقات در  اوشکو   یشناس  ستیز  در علم  پژوھش  ضرورت  نش، بهیآغاز آفر  تیفیک

  نیدر ا  ییھا جاد موزهیا  مستلزم  نیدارد و خود ا  اشاره  یشناس باستان  و علم  نیزم
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 ھا آن  دنید ند، ازک یم  گردش  گرفتن  قصد عبرت  به  نیدر زم  هک  یسکتا   است  رابطه
 ».ردیو اندرز بگ  درس
ز. یرستاخ  در ھنگام  بار دوم  یبرا» آورد ید میرا پد  آخرت  نشأت  خداوند آن  سپس«

  هک  است  آن بر  لیر، دلیتعب  نی. ا است  امتیدر روز ق  خلق  ردنک  آخرت: زنده  نشأت
نو و   یاختراع جاد ویا ھا آناز   کیو ھر   است  نش، دو نشأتیآفر  آغاز و اعاده

  آخرت  هک  است  نیا ھست، در  هک  یتفاوتباشد،  یوجود م  یسو  به  از عدم  آوردن  رونیب
  نیا چنیدر دن  هیاول جادیا  هک  یمانند دارد در حال  هک  یجادیبعد از ا  است  یجادیا
رار کآغاز و ت  جمله ـ از  یارک  چیو ھ»  تواناست  یارکخداوند بر ھر  گمان یب. « ستین

 گرداند. یـ او را عاجز نم  نشیآفر

ُب َمن ﴿ ٓ ُ�َعّذِ ۖ  َمن َوَ�رَۡحمُ  ءُ �ََشا  .﴾٢١ُ�ۡقلَُبونَ  �َ�ۡهِ  �ََشآُء
 بخواھدھرکه   و به«انند یفار و عاصک  و آنان» ندک یم  را بخواھد عذاب  هک ھر«

  عمل پروردگار بزرگ،  به  مؤمنان  آنان  هک.  یو  نمودن  تیبا ھدا» آورد یم  رحمت
  یسو به و«باشند  یم † امبرانیپ  نندگانک  قیو تصد  یو  یامر و نواھ او  به  نندگانک

 . یر ویغ  یسو به  ش، نهیخو  بعد از مرگ» دیشو یم  گردانده او باز

﴿ ٓ نُتم َوَما
َ
�ِض  ِ�  بُِمۡعِجزِ�نَ  أ

َ
َمآءِ� َوَ� ِ�  ٱۡ� ِ َوَما لَُ�م ّمِن ُدوِن  ٱلسَّ  َوَ�  ِمن َوِ�ّٖ  ٱ�َّ

 .﴾٢٢نَِص�ٖ 
  شیخو پروردگار» دیستین  نندهکعاجز«  یالھ  یھا رسالت  انگاران  دروغ  یا» و شما«

  اھل  نه  پس»  آسمان در  و نه  نیدر زم  نه«د یزیبگر  یو  یو قضا  مکد از حیتوان یرا و نم
ـ اگر   در آسمان  آسمان  اھل  رد و نهکتوانند  یعاجز م  نیرا در زم  سبحان  یخدا  نیزم

  یرسالتھا  انگاران است: شما دروغ  نیا  هیآ  یمعنا«د: یگو یم  طربنند. قک  یاو را نافرمان
  هیدر آ  ر آسمانکذ». دیباش  در آن  چنانچه د،یستیخدا ن  نندهکز عاجزین  ، در آسمانیالھ
سفر   یراھ  یزود  به  انسان  هکدارد   از آن  رانشانیز  است  یبزرگ  یقرآن  مه، معجزهیرک

  یاریو ھم  یبا شما دوست  هک»  ستین  ییشما ول  یجز خدا براو «خواھد شد.   آسمان
شما را   و نه«بازدارد  أ خداوند  شما را از درگرفت امور شما گردد و  یو متول  نموده
 ند.ک  را از شما دفع أ خداوند  و عذاب  داده  تانیاری  هک»  است  یا دھنده نصرت

ِينَ وَ ﴿ ِ  َ�ِٰت َ�َفُرواْ � ٱ�َّ ٓ  ٱ�َّ ْوَ�ٰٓ  �ِهِۦٓ َولَِقا
ُ
ْ  �َِك أ ْوَ�ٰٓ  رَّۡ�َِ�  ِمن يَ�ُِسوا

ُ
 َعَذاٌب  �َِك لَُهمۡ َوأ

ِ�مٞ 
َ
 .﴾٢٣أ
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» او  یلقا  و به« ھا آن  یدو ا ھری» خداوند«  ینیوکا تی  یلیتنز»  اتیآ  به  هک  یسانکو «
شدند و   مابعد آنو   از مرگ  پس  شدن  ختهیر برانگک: منیعنی» دندیفر ورزک«  در آخرت

  من  رحمت از  گروه  آن«ردند؛ کن  اند عمل خبر داده  آنان  به † امبرانیپ  هک  آنچه  به
  هک  آنچه  و نه  ر گذاشتیتأث  در آنان  منھای  کتاب  را نهیا زیدر دن» اند د شدهینوم

ـ   است  بھشت  هکـ   من  ز از رحمتین  امتیاند و در روز ق خبر داده  از آن  من  امبرانیپ
 . آخرت ا ویدر دن»  است  کدردنا  یرا عذاب  گروه  و آن«شوند  یم  وسیمأ

ٓ  ِمهِۦٓ َ�َما َ�َن َجَواَب قَوۡ ﴿ ن إِ�َّ
َ
ْ  أ وۡ  ٱۡ�ُتلُوهُ  قَالُوا

َ
�َٮٰهُ  َحّرِقُوهُ  أ

َ
ُ  فَأ � ِمَن  ٱ�َّ إِنَّ ِ�  ٱ�َّارِ

 .﴾٢٤يُۡؤِمُنونَ  ّلَِقۡو�ٖ  َ�ٰٖت َ�ٰلَِك �
  یسو به را  او آنان  هک بعد از آن ÷  میابراھ  قوم  : جوابیعنی»  قومش  جواب  پس«

» گفتند  هکنبود   نیجز ا«  پند و اندرز گفت  آنان  به  ھمه  نیفراخواند و ا أ خدا  یگانگی
از پا   حجت  دانیم در  هک بعد از آن» دیا بسوزانید یشکاو را ب«گر ید  یبعض  به  یبعض

  هیچند آ  انیـ بعد از ب  هیآ  نیشدند. ا  ھمداستان  یو  تا بر سوزاندنیدرآمدند، نھا
  اتیآ  لکا ی.  است ÷  میابراھ  داستان  به  یـ بازگشت ص با محمد  در خطاب  معترضه

.  است  آن  اقیو در س ÷  میابراھ  از سخنان  تیاکد، حیگو یر میثک ابن  هک چنان  فوق
  بخش یسرد و سالمت ÷  میابراھ را بر  و آتش» داد  نجات  او را از آتشخداوند   پس«

آورند،  یم  مانیا  هک  یقوم  یبرا« ÷  میابراھ  دادن  نجات»  نیدر ا  کش  یب«د یگردان
  میعظ  آتش  نیا ھا آن  هک، از آنجا أ خداوند  یگانگیبر وجود و   قاطع»  است  ییھا نشانه

رد. کن  یر سوئیتأث  چیبر او ھ  آتش  افگندند اما آن  را در آن ÷  میھرا برافروختند و ابرا
  فقط آنان  هک  است  نید ایگردان  مخصوص  یادآوری  به را  مؤمنان  یتعال  حق  هک نیا  لیدل

 . افرانک  نه برند، یھا سود م نشانه  نیاز ا
  یرا برا  و جسمش  رحمان  یخدا  یرا برا  روحش ÷  میابراھ«د: یگو یر میثک ابن

  یو  بر محبت  انیاد  اھل  ھمه  هک  است  یرو  نیا رد و ازک  بذل  سوزان  آتش
 ».اند ردهک  اجتماع

َما ﴿ َۡذتُمَوقَاَل إِ�َّ ِ ّمِن ُدوِن  ٱ�َّ وۡ  ٱ�َّ
َ
ةَ  َ�ٰٗناأ َودَّ ِ  ِ�  بَۡينُِ�مۡ  مَّ ۖ  ٱۡ�ََيٰوة ۡ�َيا  مَ ُ�مَّ يَوۡ  ٱ�ُّ

َوٮُٰ�مُ  َ�ۡعٗضا َ�ۡعُضُ�م َوَ�ۡلَعنُ  ٖض عۡ بِبَ  َ�ۡعُضُ�م ُفرُ يَ�ۡ  ٱۡلقَِ�َٰمةِ 
ۡ
َوَما لَُ�م  ٱ�َّارُ  َوَمأ

ِٰ�ِ�نَ   .﴾٢٥ّمِن �َّ
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  را به  یخدا بتان  یجا به  هک  ستین  نیجز ا«  قومش  به ÷  میابراھ»  و گفت«
شما  :یعنی»  استیدن  یشما در زندگ  انیم  یدوست  یبرا  ھم  آن  هکد یا گرفته  پرستش

  را حولید زیا روآورده  بتان  پرستش  خود، به  انیم  یو ھمبستگ  و محبت  الفت  یبرا
د، ینک  کرا تر ھا آن  اگر پرستش  هکد یدار  میب  د و از آنییآ یم  گردھم ھا آن  پرستش

شما   هک  است  یعامل  نیمابیف  یحفظ دوست  برود پس  نیشما از ب  انیم  ومودت  یدوست
از   یبعض  امتیروز ق  سپس«  است  آورده  و گردھم  دهیگردان  جمع  بتان  پرستش را بر

  در آخرت  یعنید. ینک یم  گر را رد و تخطئهیو ھمد» دیورز یفر مکگر ید یبعض  شمابه
  اد باطلیبر بن  هک  یو مودت  یدوست  نیشود و ا یم  سکامال بر عک  وضع

  پرستشگران  است: در آخرت  نیا  یمعن  یقول  د. بهیآ یم  انیپا  شده، به  یگذار  اساس
  از شما به  یو برخ«ند یجو یم  یزاریب  شیخو  گران از پرستش  و بتان ھا آناز   بتان
  نیو نفر  و طعن  را مورد لعن  یگرید  ی: ھر گروھیعنی» فرستد یم  گر لعنتید یبرخ

و   شده  پرستشگر و پرستش  گاهیجا :یعنی»  است  دوزخ  آتش  گاھتانیجا و«دھد  یقرار م
  یاری و  با نصرت  هک»  ستین  یاورانیشما   یو برا«  در آنجاست  ھمه  فرمانده رو ویپ

 برھانند.  دوزخ  شما را از عذاب  شیخو

�  إَِ�ٰ  ُمَهاِجرٌ  إِّ�ِ  َوقَاَل  لُوٞطۘ  َ�ُۥ اَمنَ  َٔ َ� ﴿ ٓ  .﴾٢٦ٱۡ�َِكيمُ  ٱۡلَعزِ�زُ ُهَو  إِنَُّهۥ َرّ�ِ
  تمام آورد و او را در  مانیا ÷  میابراھ  : لوط بهیعنی» آورد  مانیاو ا  لوط به  پس«
 ÷  میابراھ  زاده برادر ÷ رد. لوطک  قیبود، تصد  آورده  حق  یھا امیبا خود از پ  هک  آنچه
و «شد   مبعوث  نبوت  به  شھر سدوم  یاھال  یسو به ÷  میابراھ  اتیبعدا در ح  هکبود 

ار یاز د  من :یعنی»  نمک یم  پروردگار خود ھجرت  یسو به  من« ÷  میابراھ»  گفت
بود   . ھمان نمک  را پرستش  پروردگارم  در آن  بتوانم  هک  نمک یم  ھجرت  ییجا  به  قومم

از   و سپس»  حران«  یسو به  است  در عراق  وفهکدر سواد   یا هیقر  هک»  یوثک«از   هک
  یو ز باین  ساره  ھمسرش لوط و  اش برادرزاده  هک  یرد در حالک  ھجرت  شام  آنجا به
  است  یرومندیو ن  او غالب :یعنی»  است  میکز حیعز  یتعال  حق  گمان یب«بودند   ھمراه

  متکح  یامقتض  به  ھمه  یو  یارھاک  هک  است  یمیکدارد، ح یباز م  مرا از دشمنانم  هک
 دھد. ینم  ر فرمانیخ  ن، مرا جز بهیبنابرا  است

ۥٓ  َناَوَوَهبۡ ﴿ ۡجَرهُۥ َ�ٰهُ َوَءاَ�يۡ  ٱۡلِكَ�َٰب وَ  ٱ�ُُّبوَّةَ  ُذّرِ�َّتِهِ  ِ�  وََجَعۡلَنا َوَ�ۡعُقوَب  َ�ٰقَ إِسۡ  َ�ُ
َ
ِ�  أ

 ۖ ۡ�َيا ٰلِِح�َ لَِمَن  ٱ�ِخَرةِ ِ�  ۥ�نَّهُ  ٱ�ُّ  .﴾٢٧ٱل�َّ
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»  میداد قرار  تابکو   نبوت  اش هیو در ذر  میدیاو بخش  را به  عقوبیو   و اسحاق«
  یفرزند و  نیاول  پس  گذاشت  منت ÷  میفرزندان، بر ابراھ  دنیبا بخش  خداوند متعال

  اتیدر ح  هک را  فرزند اسحاق  عقوبیو   بعد از او اسحاق  یتعال  بود و حق ÷  لیاسماع
را قرار داد   تابکو  یامبریپ  یو  د و در نسلیاو بخش  متولد شد به ÷ میابراھ  جدش

  تاب: جنسکمراد از  . یو  را نفرستاد جز از پشت  یامبریپ  چیھ ÷  میرا بعد از ابراھیز
را   ا پاداششیو در دن«شود.  یم  ھمه  و زبور و قرآن  لیو انج  تورات  شامل  هک  است  تابک

ابد ی یاستمرار م  شانیدر ا  نبوت  هک  میاو خبر داد  و به  فرزندان  دنیشبا بخ»  میاو داد  به
  هکنند ک یادعا م  ھمه  هک  یطور م، بهیدیگردان  یھا را دوستدار و نییآ  ھمه  روانیو پ

و عطا کین  و عاقبت  ستهیشا  او عمل  ا بهیدن در  نی. ھمچن ماست  از آن ÷  میابراھ
از نعمتھا و   نیر ایفرستند و با غ یدرود م  یو بر  مؤمنان  امتیق تا  هک یطور  به  میردک

: از یعنی»  است  از صالحان  و قطعا او در آخرت«  میداد  او پاداش  ا بهیھا در دن موھبت
پروردگار   یاز سو  فراوان  یو عطا  پاداش  مستحقان و از  یستگیو شا  در صالح  امالنک

 . است  سبحان

تُونَ  إِنَُّ�مۡ  ِمهِۦٓ وۡ لِقَ  قَاَل  َولُوًطا إِذۡ ﴿
ۡ
َحدٖ  َما َسَبَقُ�م بَِها ِمنۡ  ٱۡلَ�ِٰحَشةَ  َ�َ�

َ
 ّمِنَ  أ

 .﴾٢٨ٱۡلَ�ٰلَِم�َ 
  فاحشه  بکگفت: شما مرت  قومش  به  هک  گاه آن»  میفرستاد  رسالت  به» زیو لوط را ن«

لواط   فعل از  نجا عبارتیدر ا  هک، یزشت  تیدر نھا  است  یفاحشه: خصلت» دیشو یم
  لواط از آن :یعنی»  است  نگرفته  یشیبر شما پ  در آن  انیاز جھان  کی  چیھ  هک«باشد  یم

، یو نژاد  گروه  چیاز ھ  از مردم  یاز شما احد  قبل  هک  است  زشت  تیغا  به  یعمل  یرو
 . است  نگرفته  یشیپ  آن  ابکدر ارت

�ِنَُّ�مۡ ﴿
َ
  أ

ۡ
بِيَل  َطُعونَ َوَ�قۡ  ٱلرَِّجاَل  تُونَ َ�َ�   ٱلسَّ

ۡ
ۖ  نَادِيُ�مُ  ِ�  تُونَ َوتَ� َ�َما َ�َن  ٱلُۡمنَكَر

ٓ  ِمهِۦٓ َجَواَب قَوۡ  ن إِ�َّ
َ
ْ  أ ِ بَِعَذاِب  ٱئۡتِنَا قَالُوا ِٰد�ِ�َ إِن ُكنَت ِمَن  ٱ�َّ  .﴾٢٩ٱل�َّ

را   راه و«د یشو یلواط م  عمل  بکمرت  : با آنانیعنی» دیزیآم یا شما با مردھا درمیآ«
لواط را   گذشتند، عمل یم  از شھرشان  هک  یبا مسافران  : آنانیقول  به» دینک یم  قطع

  راه  رھگذران بر  گر: آنانید  یقول ردند. بهک یم  را قطع  راه  سبب  نیا  دادند و به یم  انجام
  راه  ردنک  قطع گر: مرادید  یقول  پرداختند. به یم  آنان  شتار و چپاولک  و به  را بسته

را با   مردم  : آنانیقول به» دیشو یر مکمن  بکخود مرت  و در محافل. « است  توالد و تناسل
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  یخال  مکباد ش  شیخو  و در مجالس  ردهک  یاحترام  یھا ب بهیغر  و به  زده  زهیسنگر
  یعمالدادند و ا یم  انجام لواط را  عمل  گر با مردانید  کی  دگانیبرابر د ردند و درک یم
 . است  شده  ز نقلینھا  این گر جزید

 ما  یخدا را برا  ، عذابیانیگفتند: اگر از راستگو  هک  نیجز ا  قومش  نبود پاسخ  پس«
و   بیذکبر ت  استمرارشان  پاسخ، نشانه  نیا  هکگر ندادند، ید  یپاسخ  نیو جز ا» اوریب

  نیچن  آنان  هیعل  أل  یاز خدا ÷ امبر خدایجھت، لوط پ  نیو عناد بود بد  لجاجت
 خواست:  یاری

ِ� قَاَل َرّبِ ﴿  .﴾٣٠ٱلُۡمۡفِسِدينَ  ٱلَۡقۡومِ َ�َ  ٱنُ�ۡ
با فرود »  بخش  ار نصرتکفساد  مرا بر قوم پروردگارا!« ÷ لوط»  گفت«

  شانیا فرستاد و به   آنان  بیتعذ  یرا برا  فرشتگانش  أل  یخدا  . پس بر آنان  عذاب آوردن 
او را  بروند و ÷  مید ابراھ، نز÷ لوط  بر قوم  عذاب  ردنک  از نازل  قبل  هکداد   فرمان

 فرمود:  جھت  نیدھند بد  مژده  شیبرا  یتولد فرزند  به

﴿ ٓ ا َجا ٓ  َءۡت َولَمَّ ىٰ  إِبَۡ�ٰهِيمَ  رُُسلَُنا ْ قَالُوٓ  بِٱۡلبُۡ�َ ْ  إِنَّا ا   ُمۡهلُِكٓوا
َ
ِ  لِ هۡ أ هۡ  ٱۡلَقۡر�َةِ�  َ�ِٰذه

َ
 لََهاإِنَّ أ

 ْ  .﴾٣١َ�ٰلِِم�َ  َ�نُوا
 فرزند  ا آمدنیدن  به  : مژدهیعنی» آوردند  مژده  میابراھ  یما برا  فرستادگان  و چون«

را   هیقر  نیا  گفتند: ما اھل«را  ÷  عقوبی  یو فرزند فرزند و ÷  اسحاق  یو
ه: شھر یگفتند. مراد از قر ÷  میاھابر  را به  سخن  نی: ایعنی»  میھست  نندهک کھال

  به» ستمگر بودند  آن  را اھلیز«ردند ک یم  یزندگ  لوط در آن  قوم  هک  است  سدوم
 در  طور مفصل به  داستان  نیا  هک  میشو یادآور می.  یمعاص  انواع  ابکفر و ارتک  سبب
 . گذشت» حجر«و » ھود»  یھا سوره

ۚ قَاَل إِنَّ �ِيَها لُوطٗ ﴿ ْ  ا ۡعلَمُ  َ�ۡنُ  قَالُوا
َ
ۖ  بَِمن أ َينَُّهۥ �ِيَها هۡ  َ�َُنّجِ

َ
ۥٓ َوأ تَُهۥإِ�َّ  لَُه

َ
 مِنَ  َ�نَۡت  ٱۡمَر�

 .﴾٣٢ٱۡلَ�ِٰ�ِ�نَ 
گناه،  یب  با وجود آن  پس»  ز در آنجاستیآخر لوط ن« ÷  میابراھ»  گفت«

و   از خوبان» ھستنددر آنجا   هک  یسانک  گفتند: ما به«د؟ ینک یشھر را نابود م  آن  چگونه
 او و  گمان یب«  در آنجاست  لوط ھم  هک  میدان یم  تو پس  به  نسبت»  میداناتر«  بدان
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 در»  است  ماندگان یاز باق  هکرا   جز زنش«  از عذاب»  میدھ یم  را نجات  اش خانواده
 . ستین  افتگانی  ماند و جزء نجات یم  یباق  شوندگان  با عذاب  پس  عذاب
او   هک بود  نیرد، اک  مکح  لوط در عذاب  زن  ماندن  یباق  به  أل  یخدا  هک  نیا  لیدل

  یجزا  ھمچون  ییرد لذا سزاوار جزاک یم  یاری  و گناه  یو گمراھ  یرا بر ستمگر  قومش
 شد.  آنان

﴿ ٓ ا ن َولَمَّ
َ
ءَ  لُوٗطا رُُسلَُنا َجآَءۡت  أ ۖ  بِِهمۡ  َوَضاَق  بِِهمۡ  ِ�ٓ ْ  َذرٗۡ�  إِنَّا َ�َۡزنۡ  َوَ�  َ�َۡف  َ�  َوقَالُوا

وكَ  ۡهلََك  ُمَنجُّ
َ
تََك  إِ�َّ  َوأ

َ
 .﴾٣٣ٱۡلَ�ِٰ�ِ�نَ  ِمنَ  َ�نَۡت  ٱۡمَر�

حضور   علت  نزد لوط آمدند، به به«ما   : فرشتگانیعنی» ما  فرستادگان  هک  یو ھنگام«
را یشد؛ ز  شانیو پر  نگران  دنشانید، از دیرا د  آنان  چون ÷ لوط» شد  ناراحت  شانیا
  صورت کین و  یبارویز  یپسران  صورت  به ھا آن  هکو از آنجا   را از بشر پنداشت  شانیا

: از یعنی» شد  دلتنگ  آنان  یو برا«د یترس  شانیبر ا  ارشکبد  قوم  بودند، از تعرض  آمده
شد   و دلتنگ  محزون  یرو نیا رد، ازک  یناتوان  احساس  شان تیو حما  آنان  به  کمک
  شانیو پر  و نگران  نترس  : بر ما از آزار قومتیعنی»  نباش  نیو اندوھگ  گفتند: نترس«

»  میھست  ات تو و خانواده  دھنده  ما نجات«ابند ی  توانند بر ما دست ینم  را آنانیز  نباش
  جز زنت»  است  داده  انفرم  آنان بر  آن  آوردن فرود  ما را به  سبحان  یخدا  هک  یاز عذاب

خبر  ÷ لوط  به  فرشتگان  هکبود   نی. چن عذاب  در آتش»  است  ماندگان یاز باق  هک
ـ ھستند   ـ بجز زنش  اش خانواده و  یو  و نجات  قومش  کھال  کیپ  آنان  هکدادند 
 خبر را دادند.  نیز این ÷  میابراھ  به  هک چنان

﴿ ٰٓ ۡهلِ  إِنَّا ُم�ِلُوَن َ�َ
َ
ِ  أ َمآءِ  ّمِنَ  ٗز�رِجۡ  ٱلَۡقۡر�َةِ  َ�ِٰذه  .﴾٣٤ُسُقونَ بَِما َ�نُواْ َ�فۡ  ٱلسَّ

 از«را   یسخت  : عذابیعنی» را  یشھر رجز  نیا  ما بر اھل«افزودند:   فرشتگان
 : مرادیقول . به است  شان ردنک  باران سنگ  و آن»  میھست  آورنده فرود  آسمان

  باران سنگ و  گر: زلزلهید  یقول  د. بهیآ یفرود م  از آسمان  هک  است  یبا آتش  سوزاندنشان
: یعنی» ردندک یم  فسق  هک آن  سبب  به«  است ه، آمدهیآ  نیر ایدر غ  هک ؛ چنان است

 . شان یو نافرمان  فسق  سبب  به

ٓ  َناَولََقد تََّر�ۡ ﴿ ِ  بَّيَِنةٗ  َءايَ� ِمۡنَها  .﴾٣٥َ�ۡعقِلُونَ  �ٖ َقوۡ لّ
 : از شھر لوط بعد ازیعنی»  میگذاشت  یباق  روشن  یھا آننش  از آن  یراست  و به«

  یبرا«  میگذاشت  یباق  یپند و عبرت  هیو ما  روشن  یو داللت  آن، نشانه  مردم  ردنک  کھال
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  نشانه  آن  دنیرت، از دیر و با بصکروشنف  ورزان خرد  پس» ورزند یخرد م  هک  یگروھ
از: آثار   است  عبارت  نشانه  نینند. اک یم  شهیو اند  تأمل  سخت  و در آن  گرفته  عبرت

 ھا آنبا  شھر  مردم  هک  ییھا است، مانند سنگ  مانده یشھر باق  در آن  هک  یعذاب
  شدن  لیوتبد  آنان شھر بر  آن  نیزم  شدن رورویار و زید  یرانیشدند و مانند و  سنگباران

 . بدبو و متعفن  یا اچهیدر  به  محل  آن

َخاُهمۡ  َ�نَ �َ�ٰ َمدۡ ﴿
َ
ْ  َ�َٰقۡومِ  َ�َقاَل  ُشَعۡيٗبا أ َ  ٱۡ�ُبُدوا ْ وَ  ٱ�َّ ْ َوَ� َ�عۡ  ٱ�ِخرَ  ٱۡ�َۡومَ  ٱرُۡجوا  ِ�  َثۡوا

�ِض 
َ
 .﴾٣٦ِسِدينَ ُمفۡ  ٱۡ�

  یا را. گفت:  بیشع«  تیو قوم  در نسب»  برادرشان  نیمد  یسو به«  میفرستاد» و«
روز   و به«د یگردان  مخصوص  پرستش  : فقط او را بهیعنی» دیخدا را بپرست ! من  قوم

د و امروز یباش  را داشته  نیو انتظار روز بازپس  : توقعیعنی» دیباش  د داشتهیام  نیبازپس
شما بازدارد  را از  یتعال  حق  عذاب  آخرت  یدر فردا  هکد یدھ  را انجام  یا اعمالیدن در
بر   عالوه  آنان رای. ز فساد است  نیتر : سختیعثو و عث» دیفروزیفساد برن  نیدر زمو «
  استند و راهک یم  مانهیپ و  از وزن  افر بودند، در معامالتک  امبرشیو پ أ خدا  به  هک  نیا

 زدند. یم  را بر مردم

َخَذ�ۡ ﴿
َ
بُوهُ فَأ ۡص  ٱلرَّۡجَفةُ  ُهمُ فََكذَّ

َ
ْ فَأ  .﴾٣٧َ�ٰثِِم�َ  َدارِهِمۡ  ِ�  َبُحوا

.  است  سخت  لرزه  نیرجفه: زم»  را فرو گرفت  آنان  ردند و زلزلهک  بیذکاو را ت  پس«
  پس«ند کبر را از جا  شانیھا دل  هکفرود آمد   آنان بر ÷  لیمرگبار جبرئ  بانگ  ھمچنان

بر   مردهزانوھا  جاثم: بر» از پا درآمدند«  شانیھا : در شھر و خانهیعنی»  ارشانیدر د
 افتادند.  نیزم

  به »اعراف، ھود و شعراء«  یھا در سوره  نیمد  اھل  داستان  هک  میشو یادآور می
 . گذشت  لیتفص

ْ  اوََ�دٗ ﴿ َ  َوقَد َوَ�ُموَدا َ�ِٰكنِِهۡمۖ  ّمِن لَُ�م تَّبَ�َّ ۡيَ�ٰنُ  لَُهمُ  َوَز�َّنَ  مَّ عۡ  ٱلشَّ
َ
ُهمۡ  َ�ٰلَُهمۡ أ  فََصدَّ

بِيلِ  َعنِ   .﴾٣٨تَۡبِ�ِ�نَ َوَ�نُواْ ُمسۡ  ٱلسَّ
  کھال زیعاد و ثمود را ن  لهیشود: و دو قب یم  نیچن  ر سخنیتقد» و عاد و ثمود را«
از »  ساختنشان  کھال  نیننگ  فرجام»  است  شده  روشن  تانیبرا  یراست و به«  میساخت

از برابر   شما اعراب :یعنید. ینک یعبور م ھا آناز برابر   هک  گاه آن»  شانیھا  نکمس
  یھا نکد و مسینک یمرور م ار عبور ویاست، بس  یالقر  یواد  کینزد  هک» حجر»  منطقه
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در   از حضرموت  یا هیقر  هک»  احقاف« طور از برابر  نید ھمیشناس یم  را خوب  رانشانیو
  هکد ینیب یرا م  یروشن  یھا د لذا نشانهینک یم ار عبور و مروریاست، بس  منی  نیسرزم

  طانیو ش«د ینک  تدبر و تأمل ھا آندر  و  گرفته  عبرت  درس ھا آند از یتوان یم
ار و کجه، یرا درنت أ خداوند  ینافرمان فر وکمانند »  آراست  آنان را بر  شانیارھاک
ھا  ھا و آراستن دادن  جلوه  نیبا ا»  داشت باز را  آنان  پس«دند ید یبا میرا ز  ردارشانک
  هک با آن«رساند  یم  قتیو حق  حق  را به  انسان  هک یو روشن  میمستق»  راه»  مودنیپ» از«

بشناسند   را با استدالل  توانستند حق یو خرد م  یینایب  نیو با ا» بودند  نشیب  صاحب
  نیداشتند اما ا  یخوب  هکو درا  شهیاند  یرویبودند و ن  نشیب  یدارا  هک با وجود آن  یول

خود را   یھا شهیھا و اند نشیب  را آنانید زینبخش  یسود  شان حال  به  ھم  شان رتیبص
  ز دادنییار تمکبر و عناد، در کت  یرا از رو  و آن  ردهکا یدن ظواھر و مظاھر  فقط صرف

 ردند.کن  مصرف  از باطل  حق

وَ�ٰ  َجآَءُهم َولََقدۡ  َوَ�َٰ�َٰنۖ  َعۡونَ َوَ�ُٰروَن َوفِرۡ ﴿ ْ فَ  بِٱۡ�َّيَِ�ٰتِ  مُّ وا �ِض ِ�  ٱۡسَتۡكَ�ُ
َ
َوَما  ٱۡ�

 .﴾٣٩َ�نُواْ َ�ٰبِقِ�َ 
بر، کثروتمند مت  . قارون میردکز نابود ین» را  و ھامان  و فرعون  و قارون«

و «بود   بر ظلم  گرشیاریو   یر ویوز  مستبد و ھامان  امهکخود  طاغوت  فرعون
و از » دندیبار ورزکاست  نیدر زم  آمد پس  نزد آنان  روشن  یھا با نشانه  یموس  یراست به

بار کاست  نی: با ایعنی» نبودند  رندهیگ  و سبقت«دند یچیسرپ أ خداوند  عبادت
 نبودند.  زندهیما گر  ، از عذابیشکوگردن

َخذۡ ﴿
َ
نۡ  ُهمفَِمنۡ  بَِذ�بِهِۦۖ  نَافَُ�ًّ أ رَۡسۡلَنا مَّ

َ
نۡ  َوِمۡنُهم َحاِصٗبا َعلَۡيهِ  أ َخَذتۡهُ  مَّ

َ
ۡيَحةُ  أ  ٱلصَّ

نۡ  ُهمَوِمنۡ  �َض  بِهِ  َخَسۡفَنا مَّ
َ
نۡ  ُهمَوِمنۡ  ٱۡ� ۚ  مَّ ۡغَرۡ�َنا

َ
ُ  َ�نَ  َوَما أ ْ  َوَ�ِٰ�ن لَِمُهمۡ ِ�َظۡ  ٱ�َّ  َ�نُوٓا

نُفَسُهمۡ 
َ
 .﴾٤٠َ�ۡظلُِمونَ  أ

  سبب : او را بهیعنی»  میردکگرفتار   گناھش  را به  از آنان«  ا ھر گروهی»  کی ھر  پس«
  أل  یخدا  هک  است  بر آن  لیر دلیتعب  نی. ا میقرار داد  بش، مورد مجازاتیذکفر و تک

 رد.یگ یفرونم  گناه  سبب  را جز به  انسان
 با خود  هکرا   ی: بادیعنی»  میفرستاد  یشنباد  آنان بر  هکبودند   از آنان  یبعض  پس«
 لوط بودند.  قوم  آورد. و آنان یم  زهیو سنگر  شن
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  ثمود و مردم  آنان»  را فرو گرفت ھا آنمرگبار   بانگ  هکبودند   از آنان  یو بعض«
 بودند.  نیمد

و   قارون  آنان  هک»  میفرو برد  نیزم  را به ھا آن  هکبودند   از آنان  یو بعض«
 بودند.  ارانشی

و   و ھامان  و فرعون ÷  نوح  قوم  آنان  هک»  میردک  را غرق  از آنان  یو بعض«
 بودند.  قومشان

فرود آورد   از عذاب  بر سرشان  هک  با آنچه» ندک  ستم  بر آنان  هکخدا نبود   نیو ا«
ھای  کتاب فرستاد و  شانیسو خود را به  امبرانیند، پک  شان عذاب  هک از آن  او قبل رایز

با استمرار » ردندک یم  بر خود ستم  هکبودند   خود آنان  هکبل«رد ک  نازل  را برآنان  شیخو
 .أ خداوند  اتیھا و منھ ینافرمان  به  و عمل † امبرانیپ  بیذکو ت فرکبر 

ِينَ َمَثُل ﴿ ْ  ٱ�َّ َُذوا ِ ِمن ُدوِن  ٱ�َّ وۡ  ٱ�َّ
َ
ََذۡت  ٱۡلَعنَكُبوتِ  َكَمَثلِ  ِ�َآءَ أ ۖ بَيۡ  ٱ�َّ ۡوَهنَ  �نَّ  ٗتا

َ
 أ

ْ  لَوۡ  ٱۡلَعنَكُبوِت�  ُت َ�َيۡ  ٱۡ�ُُيوتِ   .﴾٤١َ�ۡعلَُمونَ  َ�نُوا
  دهیورز  و محبت  یدوست  با آنان  هک» گرفتند  یخدا سروران  یجا به  هک  یسانک  مثل«

  نیا  نند، چهک یم  هیکت  برآنان أ خداوند  یجا  خود به  یازھاین  برآوردن  و در جھت
باشند،   واناتیح از  ، چهیو چوب  ینگس  باشند؛ مانند بتان  از جمادات  نیدروغ  سروران

  چون»  نانیا  و مثل  فوص ! ی. آر از مردگان  باشند و چه  از زندگان  از فرشتگان، چه  چه
  است  مسلم»  خود ساخت  یبرا  یھا آنخ«خود   دھان  با آب»  هک  است  بوتکعن  وصف

  در سرما، نه  در گرما، نه  آورد، نه یبرنم  یو  یرا برا  یازین  چیھ  یبوتکعن  خانه  نیا  هک
  ند. پسک یحفظ م  را از گزند دشمنان او  خانه  نیا  ھم  و نه  باران  بارش  در موقع

  یو سرور  یدوست  به أ خداوند  یجا  به  گان برگشت از خدا  هک  یاند بتان نیھمچن
ـ   در آخرت  ا و نهیدر دن  ـ نه  وجوه از  یوجھ  چیھ  به  آنان  یبرا  بتان  نیرا ایاند ز گرفته

ھا  خانه  نیتر سست  گمان یو ب«نند ک ینم  را دفع  ییشر و بال  رسانند و از آنان ینم  ینفع
سازند، از  یخود م  یبرا  حشرات  هک  ییھا خانه از  یھا آنخ  چیھ  هک»  است  بوتکعن  خانه

  مکدر ح  شان و سروران  معبودان  نیا  هک» دانستند یم اگر«  ستیادتر نیبن  سست  آن
 ردند اما ندانستند.ک ینم  را پرستش ھا آناند، ھرگز  بوتکعن  خانه

َ إِنَّ ﴿ � ِمن َ�ۡ  ُدونِهِۦ ِمن يَۡدُعونَ  َما لَمُ َ�عۡ  ٱ�َّ  .﴾٤٢ٱۡ�َِكيمُ  ٱۡلَعزِ�زُ  وَُهوَ  ءٖ
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: یعنی»  ستین  یزیپرستند چ یم  یراز ویرا غ  آنچه  هکداند  یھمانا خدا م«
را بجز   یزیفار چک  هکداند  یم أ خداوند  گمان یبگو: ب  افرانک  به !ص محمد  یا
  باطل  معبودان  نیا  قتیحق در  بتوانند برسانند پس  یانیا زی  نفع  هکپرستند  ینم  یو
  است  یروزمندیو پ  غالب  ذات  یتعال  : حقیعنی»  میکز حیعز  و اوست«ستند ین  یزیچ
 . است  یو فرزانگ  یمکمح  تیدر نھا  یو  یارھاک  هک

ۡمَ�ُٰل  َك َوتِلۡ ﴿
َ
ٓ  َوَما لِلنَّاِس�  ُ�َهانَۡ�ِ  ٱۡ�  .﴾٤٣ٱۡلَ�ٰلُِمونَ  إِ�َّ  َ�ۡعقِلَُها

 در  هکرا   ییھا از مثل  رآنیو غ  مثل  نی: ایعنی»  میزن یم  مردم  یھا را برا مثل  نیو ا«
دور   شانیھا از فھم  هک  جه، آنچهیدار شوند و در نتیتا ب  میزن یم  مردم  یاست، برا  قرآن
 أ خداوند وجود  به  انیو دانا»  جز دانشوران  یول«گردد   کینزد  شان اذھان  است، به  شده
» ابندی یرا درنم ھا آن«  علم  نگر در عرصهژرف  و جز استوارگامان  یو  اسما و صفات  و به

در   هکانند یفقط دانا  پس نند.ک ینم  شهیاند ھا آنفھمند و در  یما را نم  یھا  : مثلیعنی
 نند.ک یر مکنند، تدبر و تفک یم  مشاھده  هک  شود و در آنچه یم  خوانده  شانیبرا  آنچه
عمرو  از  مناسبت  نیا  به / احمد  ند. امامک یم  داللت  بر عقل  علم  لتیبر فض  هیآ  نیا
  نیا  هک».  فراگرفتم را  ھزار مثل ص خدا  از رسول«گفت:   هکند ک یم  تیروا س عاص  بن

  ردنک  کینزد  یبرا ص خدا  رسول  هک  است  آن  دھنده را نشانی؛ ز غیبل  است  یخود درس
 ردند.ک یم  استفاده اریبس  مثل  زدن  مردم، از روش  اذھان  به  یمعان

ُ َخلََق ﴿ َ�َٰ�ٰتِ  ٱ�َّ �َض وَ  ٱلسَّ
َ
ِ  ٱۡ� � ب  .﴾٤٤ّلِۡلُمۡؤِمنِ�َ  يَةٗ إِنَّ ِ� َ�ٰلَِك � ٱۡ�َّقِ

  نیزم و ھا آنخدا آسم«د: یفرما یم  شیخو  میعظ  قدرت  نییدر تب أ خداوند  گاه آن
  مصالح ھا آن  نشیاو در آفر  هک  ید در حالیو قسط آفر  عدل  : بهیعنی» دیآفر  حق  را به

  است  ردهکن  یاریو   کمکاو را   سک  چیھ  نشیآفر  نیدر ا  پس  را مدنظر داشت  بندگانش
بر   روشن  است  ی: داللتیعنی»  است  یھا آننش  مؤمنان  یبرا«  نشیآفر»  نیا در اقطع«
 . است  گانهی  تیو امر و الوھ  در خلق  یتعال  حق  هک  نیا

ٓ  ٱتُۡل ﴿ وِ�َ  َما
ُ
قِِم  ٱلِۡكَ�ٰبِ  ِمنَ  إَِ�َۡك  أ

َ
ۖ َوأ لَٰوةَ لَٰوةَ إِنَّ  ٱلصَّ  ٱلَۡفۡحَشآءِ  َعنِ  َ�ٰ َ�نۡ  ٱلصَّ

ِ  رُ َوَ�ِ�ۡ  ٱلُۡمنَكرِ� وَ  �ۡ  ٱ�َّ
َ
ۗ أ ُ�َ  ُ  .﴾٤٥تَۡصَنُعونَ  َما لَمُ َ�عۡ  َوٱ�َّ

: یعنی»  است  شده  یتو وح  یسو  به  هک  تابکاز   آنچه« !ص محمد  یا»  بخوان«
» برپا دار را«  ضهیفر» و نماز«  بخوان  آن  یر در معانکتف و  اتیبا تدبر در آ  را ھمراه  قرآن

فحشا: » دارد یبازم رکنماز از فحشا و من  گمان یب«  نک  مواظبت  آن و بر  آن  در اوقات
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در   هک  از آنچه  است  عبارت ر:کمانند زنا. من  یو ناپسند  زشت  از اعمال  است  عبارت
 شناسد. یم ناپسندرا   آن  و عقل  و شرع  ستین  شده  شناخته  عتیشر

نماز،  بر  ه: مواظبتک  است  نیدارد ا یر بازمکنماز از فحشا و من  هک  نیا  یمعنا  البته
خود را در  در نماز،  انسان  هک آن  جھت شود، به یم  گناه  ابکاز ارت  یخوددار  سبب

او   اتیآ ند و درک یم ازیداند، با او راز و ن یخود م  ند، او را مراقبیب یم أ محضر خدا
 د.ینما یتدبر م

 فرمودند:  فیشر  ثیدر حد أ خدا  رسول  هک  است  شده  تیروا س  عباس  از ابن

نماز   سکھر « .» بعداإال  اهللا  يزدد بها من  الفحشاء واملنكر لم  عن  صالته  تنهه  لم  من«
  فزودهین  یگریز دیچ أ از خداوند  ینماز جز دور  ر باز نداشت، با آنکاو را از فحشا و من  یو

  نماز جماعت ص خدا  از انصار با رسول  یه: جوانکند ک یم  تیاکح س  انس».  است
،  گذاشت یناپسند را فرونم  یارھاکز از یچ  چیو ھ  یدزد  حال  نیگزارد اما درع یم

  ثیدر حد  شانیخبر دادند و ا ص خدا  رسول  او را به  حال  یچگونگ أ  اصحاب
  نگذشت  یرزمانید  پس».  او را باز خواھد داشت  یزود به  نا نمازشیقی«فرمودند:   فیشر

  ا بهیآ«فرمودند:  ص خدا  رسول  گاه آمد آن  صالح به  رد و حالشک  توبه  جوان  آن  هک
 ».آورد؟ خواھد  صالح  او را به  نمازش  هک  شما نگفتم

تر  ھا بزرگ عبادت  از ھمه أ ر خداک: ذیعنی»  استر خدا بزرگتر کا ذو قطع«
فحشا و   کتر  هکدارد چرا یر بازمکاز فحشا و من  هک  است أ ر خداکذ  نیرا ایز  است

دا یپ  باشد، تحقق  یو  و حاضر و ناظر داننده أ ر خداکذا  هک  یسکجز از  رکمن
 بر  آن  یرترب  هیو پا  نکدر نماز است، ر  هک  یادآوریر و کذ  نیاز ا  آنچه  کش یب ند وک ینم
 . ر عبادتھاستیسا

 در  یاثر بزرگتر  یدارا أ للها  ر دائمکذ  هک  است  یمعن  نیا  یایگو  ظاھر نص
 در س  عباس . اما ابن فقط در نماز است  یر وکذ  به  ر نسبتکاز فحشا و من  بازداشتن

ِ ٱَوَ�ِۡ�ُر ﴿: یمعنا َّ�  ۗ ُ�َ�ۡ
َ
از  أ خداوند  یادآوریر و کد: ذیگو یم ]۴۵[العنکبوت:  ﴾أ

  شما او راست  یادآوریر و کتر از ذ د ـ بزرگیاد آوری د و بهیرا بخوان او  شما ـ چون
  ، و منینفس  یف  رتهکذ  نفسه  یف  یرنکذ  من«است:   آمده  فیشر  ثیحد در  هک چنان

ند، کاد یخود   شیمرا پ  ھرکس فرمود:  أل  یر منه: خدایمال خ  یف  رتهکمال ذ  یف  یرنکذ
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 د، او را در محضریاد نمای  یمرا در محضر جماعت  ھرکس و  نمک یاد میخود   شیاو را پ
 ». نمک یاد می  بھتر از آن  یجماعت

 شر و  ر و در قبالیخ  یشما جزا  ر، بهیبرابر خ در  پس» دینک یم  داند چه یو خدا م«
 دھد. یبد م  یشما جزا  ، بهیبد

ْ َوَ� تَُ�ِٰدلُوٓ ﴿ ۡهَل  ا
َ
ِ  ٱۡلِكَ�ٰبِ  أ  ب

حۡ  ٱلَِّ� إِ�َّ
َ
ِينَ  إِ�َّ  َسنُ ِ�َ أ ْ  ُهۡمۖ َظلَُمواْ ِمنۡ  ٱ�َّ  َءاَمنَّا َوقُولُٓوا

ِيٓ  نزَِل إَِ�ۡ  بِٱ�َّ
ُ
نزَِل  َناأ

ُ
 .﴾٤٦لُِمونَ ُمسۡ  َ�ُۥ َوَ�ۡنُ  َ�ِٰحدٞ  �َ�ُٰهُ�مۡ  �َ�ُٰهَنا إَِ�ُۡ�مۡ  َوأ

جز «ھود و نصارا ی: با یعنی»  تابک  با اھل« ! مؤمنان  یا» دینکن  و مجادله«
و   وتر استکین  اعتبار پاداش  به  هک  ی: جز با خصلتیعنی»  بھتر است  هک  یا وهیش به 
  جدال  را مقابلهیز  با تحمل  خشم  و مقابله  یبا نرم  خشونت  از مقابله  است  عبارت آن 

  متوجه أ خداوند  یھا آنھا و برھ حجت  ھود و نصارا را بهیوه، یش  نیوگو با ا وگفت
  اجابت  اسالم  رشیشما را در امر پذ  هکآورد  ید مید را پدیام  نیبستر و ا  نیو ا  دهیگردان

از   یسانکمگر با « ندارد.  یاثر و ثمر  نیخشونت، چن  وهیش  به  جدال  هک  یند، در حالیگو
با افراط در مجادله، از  :یعنی» اند ردهک  ستم  هک«ھود و نصارا یاز   یسانک: با یعنی»  آنان

  یسود  در آنان  متیمال و  یاند و نرم رفته  انحراف  به  با مسلمانان  ادب  تیرعا  جاده
  مجادله  و با آنان  ستین  یکبا  با آنان  در جدال  و خشونت  از مغالطه  د پسینبخش

بر   و آنچه»  از قرآن»  شده  فرو فرستادهبر ما   آنچه  د: بهییو بگو«د ینکز یآم  خشونت
  کتبار  یاز نزد خدا  ھمه  هک»  میآورد  مانیا«  لیو انج  از تورات»  شده  شما فرو فرستاده

  عتیشر  و نزول ص یمحمد  بعثت  تا ھنگام  تابکدو   نیاند و ا شده  نازل  یتعال و
ما   قیتصد  نی، در اھا آن  التیو تبد  فاتیتحر  اند. البته بوده  یالھ  ثابت  عتی، شریاسالم
  است، نه  یکیاو شر  یبرا  نه»  است  یکیشما   یما و خدا  یو خدا«شود  ینم  داخل

 ص محمد  : مخصوصا ما امتیعنی»  مییاو و ما فرمانبردار«  ییھمتا  و نه  یضد
 . میپروردگار ھست  عیفرمانبردار و مط

  یاثنا د دریبا  هکرا   یسخن  و نحوه  نوع  هکما   یبرا  تاس  یو آموزش  میه، تعلیآ  نیا
 ند.ک یم  م، مشخصیریار گک به  تابک  با اھل  یانتقاد  یوگو گفت

  به را  تورات  تابک  فرمود: اھل  هکاند  ردهک  تیروا س  رهیھر یاز اب  یو نسائ  یبخار
  رسول  ردند پسک یر میتفس  یعرب  زبان به  اسالم  اھل  یرا برا  و آن  خوانده  یعبران  زبان
  هکبل  بیذکت  د و نهینک  قیتصد  را نه  تابک  اھل«فرمودند:   فیشر  ثیدر حد ص خدا
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  یکیشما   یخدا ما و  یو خدا  میآورد  مانیا  شده  بر ما و بر شما نازل  آنچه  د: بهییبگو
 س للهعبدا  بن از جابر»  شعب«  تابکدر   یھقیب  نیھمچن».  میو ما فرمانبردار او ھست  است

  یزیچ  تابک  از اھل«فرمودند:   فیشر  ثیدر حد ص خدا  رسول  هک  است ردهک  تیروا
  اند ـ پس شده  خود گمراه  هک ینند ـ درحالک ینم  تیھرگز شما را ھدا  را آنانید زینپرس

  د، بهیا نموده  بیذکرا ت  یا حقید و یا ردهک  قیرا تصد  یا باطلید؛ ینک  سؤال  اگر از آنان
از   هک  نیاو روا نبود جز ا  یشما بود، برا  انیم و در  زنده ÷  یاگر موس  هکخدا سوگند 

 ».ندک  یرویپ  من
 . است  نشده  منسوخ»  فیس«  هیآ  و به  است»  مکمح»  هیآ  نیا  هک  است  نیا  حیصح

نَزۡ�َ ﴿
َ
ٓ َوَ�َ�ٰلَِك أ ِينَ فَ  ٱۡلِكَ�َٰبۚ  إَِ�َۡك  ا ُؤَ�ٓءِ  َوِمنۡ  بِهِۦۖ  ِمُنونَ يُؤۡ  ٱلِۡكَ�َٰب  َ�ُٰهمُ َءاَ�يۡ  ٱ�َّ ٰٓ�َ 

ٓ � َحدُ َوَما َ�ۡ  بِهۦِۚ  يُۡؤمِنُ  َمن  .﴾٤٧ٱۡلَ�ٰفُِرونَ  إِ�َّ  َ�ٰتَِنا
و   لیو انج  تورات  ردنک  : مانند نازلیعنی»  میردک  را نازل  تابکما بر تو   نیو ھمچن«

  هک  یسانک  پس«  میردک  ز بر تو نازلیرا ن  ، ما قرآن† گرید  امبرانیبر پ ھا آن ریغ
  را به  نیشیپھای  کتاب  هک  یسانک: یعنی» آورند یم  مانیا  م، بدانیا داده  تابک  آنان  به

سالم،   بن للهآورند؛ مانند عبدا یم  مانیز این  قرآن  اند، به گرفته و فرا  خوانده  حق
 :یقول . به است  هکم  مردم  یسو به  اشاره»  گروه  نیو از ا«  شان و ھمراھان  یفارس  سلمان
: یعنی» آورند یم  مانیا  آن  به  هکھستند   یسانک«  است  اعراب  تمام  یسو به  اشاره

از   شبھه  و دور بودن  ار بودنکرا با وجود آش  قرآن  اتی: آیعنی» ما را  اتیو آ«  قرآن  به
  اھل و  انکاند؛ از مشر فر خود مصممکبر   هک  یافرانک» نندک یار نمکان  افرانکجز « ھا آن
 باشد. یم  ثابت  در قلب  هک  است  زبان  به  یزیار چک. جحود: ان تابک

ْ َوَما ُكنَت َ�تۡ ﴿ ُهۥ َوَ�  ِمن كَِ�ٰبٖ  َ�ۡبلِهِۦ ِمن لُوا ۡرتَاَب  إِٗذا �َِيِمينَِكۖ  َ�ُطُّ َّ� 
 .﴾٤٨ٱلُۡمۡبِطلُونَ 

از   شیتو پ !ص محمد  ی: ایعنی»  یرا بخوان  یتابک  چیھ  از آن  قبل  هک  یو نبود«
 و  یام  را تو شخصیز  یتوانا نبود  آن  و بر خواندن  یخواند یرا نم  یتابک  چیھ  قرآن

 را تو بریز»  ینوشت یخود م  را با دست  آن  و نه»  یبخوان  یتوان ینم  هک  یھست  یناخوان
: اگر تو از یعنی» افتادند یم  کش  ا بهقطع  شانیاند  باطل  وگرنه»  یستیز توانا نین  نوشتن

  شانیاند  قادرند، قطعا باطل  و نوشتن  بر خواندن  هک  یبود یم  یسانک
ا از ی  یالھ  نیشیپھای  کتاب خواند، از یاو بر ما م  هکرا   د آنچهیگفتند: شا یم ش یبداند
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تو   هکاند. اما از آنجا  شده  نیھا تدو امت  خیاخبار و توار  در باره  هک  است  افتهی  ییھا تابک
و   کش  یبرا  یمحل  چیگر ھرگز ھی، دیدان یرا نم  و نوشتن  و خواندن  یھست  یام

 ماند. ینم  یباق ھا آندر   شبھه
توانستند بخوانند و  یم  نه  شان اتیتا آخر ح ص خدا  رسول«د: یگو یر میثک ابن

 اند خود نوشته  دست  سطر را به  کیا ی  حرف  کی  یحت  سند و نهیتوانستند بنو یم  نه
  هکرا   شانیھا و نامه  یوح  شانیرو  یجلو  هکداشتند   یسندگانینو  هکبل
  هکرا   یثی؛ حد است  ینوشتند. گفتن یفرستادند، م یم  مختلف  یھا نیسرزم  یسو به

  تیرا آموختند، روا  خود نوشتن  از رحلت  قبل ص خدا  رسول  هک  نیمورد ا بعضا در
 ».ندارد  یاصل  چیھ  هک  فیضع  است  یثیاند، حد ردهک

ِينَ  ُصُدورِ  ِ�  َ�ّيَِ�ٰتٞ  َءاَ�ُٰتۢ  ُهوَ  بَۡل ﴿ ْ  ٱ�َّ وتُوا
ُ
ٓ � َحدُ َوَما َ�ۡ  ٱۡلعِۡلمَۚ أ  إِ�َّ  َ�ٰتَِنا

ٰلُِمونَ   .﴾٤٩ٱل�َّ
  داده  دانش  هک  است  یسانک  یھا نهیدر س  روشن  یاتیآ«  : قرآنیعنی»  آن  هکبل«
 زیردند و نکحفظ  ص  رمکا  را در عھد رسول  قرآن  هک  ی: مؤمنانیعنی» اند شده

  نیا ند.یدانا  آن  ند، بهینما یو م  ردهکرا حفظ   قرآن ص  حضرت  بعد از آن  هک  یمؤمنان
در   آن  اتیا: آیو ثان  است  یاعجاز روشن  یدارا  آن  اتیاوال: آ  هک  است  قرآن  یژگیدو و

نند و ک یرا علما حفظ م  قرآن«د: یگو یم  ر آنیر در تفسیثک . ابن ھا محفوظ است نهیس
  و جز ستمگران». «گرداند یم  آسان  شانیرا برا  ر آنیو تفس  حفظ و تالوت  أل  یخدا

  اند، ھمانان از حد درگذشته  وستم  در ظلم  هک  یسانک: یعنی» نندک یار نمکما را ان  اتیآ
 نند.ک یار مکما را ان  اتیآ تابند؛ یبرم  یرو  دانند اما از آن یرا م  حق  هک

ْ لَوۡ ﴿ نزَِل  َ�ٓ َوقَالُوا
ُ
ّ�ِهۦِۚ  ّمِن َءاَ�ٰتٞ  َعلَۡيهِ  أ َما قُۡل  رَّ ِ ِعنَد  ٱ�َ�ُٰت  إِ�َّ ٓ  ٱ�َّ ۠  ��ََّما نَا

َ
 نَِذيرٞ  �

بِ�ٌ   .﴾٥٠مُّ
مانند »  است  نشده  نازل  یمعجزات  پروردگارش  چرا بر او از جانب»  هکفار مک» و گفتند«

در  ص امبریپ  یا» بگو« ÷  حیمس  و معجزات ÷  ، شتر صالح÷  یموس  معجزات
  هک  از بندگانش  سکرا برھر  ھا آنو او »  فقط نزد خداوند است  معجزات«  شان پاسخ

لذا   ستیار توانا نک  نیبر ا جز او  یسکند و ک یم  بخواھد نازل  هک  گونه بخواھد و از ھر
  شما را اجابت  ا درخواستقطع د،یشو یم  تیھدا  شما با معجزات  هکاگر بداند   یتعال  حق

  نیشما از ا  هکداند  یاو م  یول  است  آسان و  بر او سھل  معجزات  را فرودآوردنیند زک یم
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  یرو  نیا د، ازیندار  یگریقصد د  و آزمودن  یشکگردن ش، جز عناد ویخو  درخواست
  طبق  هک»  ارمکآش  یا فقط ھشداردھنده  و من«ند ک ینم  شما را اجابت  خواسته

  یرا برا  قید، حقایشا و دیبا  هک  و آنچنان  و ھشدار داده  میب ش، شما رایخو  تیمأمور
 . ستین  ار منیو اخت  گر در قدرتیز دیچ  چیھ  نیا جز و  نمک یم  انیشما ب

َو لَمۡ ﴿
َ
ٓ  يَۡ�فِِهمۡ  أ ا َّ�

َ
نَزۡ�َا �

َ
 َوذِۡكَرىٰ  ةٗ نَّ ِ� َ�ٰلَِك لَرَۡ�َ إِ  َعلَۡيِهمۚۡ  َ�ٰ ُ�تۡ  ٱلِۡكَ�َٰب  َعلَۡيَك  أ

 .﴾٥١يُۡؤِمُنونَ  لَِقۡو�ٖ 
  تو نازل شود بر یم  خوانده  برآنان  هکرا   تابک  نیما ا  هک  ستین  بس  آنان  یا برایآ«

ا یھستند، آ  قتیو حق  حق  سرعناد ندارند و طالب  اگر آنان امبر!یپ  ی: ایعنی»  میا ردهک
  به  آن درا در مور  تو آنان  هک  یتابکست، ین  یافک  شانیبرا  معجزه  عنوان  به  تابک  نیا

  آن  آوردن از اورند امایرا ب  مانند آن  یا ورهس  ا حداقلی  مانند آن  هک  یا فراخوانده  مبارزه
  یبرا  را ھم † ایاز انب  یو ریغ  و معجزات  یموس  اگر تو معجزات  عاجز شدند؟ پس

در   گمان یب«اوردند ین  مانیا  با قرآن  هک آوردند چنان ینم  مانی، ھرگز ایآورد یم  آنان
  یقوم  یبرا«  ستھا آنکم و ھا آنزم  ھمهمستمر در   یا معجزه  هکاعجازگر   تابک»  نیا

»  است  یرحمت«  یا آورده شیتو از نزد پروردگار خو  هک  آنچه  به» آورند یم  مانیا  هک
و   اد آوردهی به  را با آن  قیحقا  هکا؛ یدر دن»  است  یو پند«  ا و آخرتیدر دن  میعظ
 ابند.ی یم  راه  حق  یسو به

 با  ییھا نوشته  نیاز مسلم  یافراد  هک  است  انگر آنیب  نزول  سبب  انیدر ب  یتیروا
  مهیرک  هیآ  نیا  بود پس  شده  نقل  ھود در آنیاز   شانیھا دهیاز شن  یبعض  هکخود آوردند 

 شد.  نازل

ِ  َكَ�ٰ  قُۡل ﴿ َ�َٰ�ٰتِ  ِ�  َما َ�ۡعلَمُ  َشهِيٗد�ۖ  َنُ�مۡ  َو�َيۡ ِ� بَيۡ  بِٱ�َّ �ِض� وَ  ٱلسَّ
َ
ِينَ وَ  ٱۡ� َءاَمُنواْ  ٱ�َّ

 ِ ِ  ٱۡلَ�ِٰطلِ ب ِ َوَ�َفُرواْ ب ْوَ�ٰٓ  ٱ�َّ
ُ
ونَ  ُهمُ  �َِك أ  .﴾٥٢ٱلَۡ�ِٰ�ُ

  هک  آنچه  به» باشد  و شما گواه  من  انیدا مخ  است  یافک« !ص امبریپ  یا» بگو«
  رسالتم  تیو حقان  او بر صدق  هک  است  یافکو   است  داده  یو شما رو  من  انیم

ار کو   ار منک  ن، بهیبنابرا» داند یم  است  نیو زم ھا آندر آسم  هکرا   آنچه«باشد   گواه
گاه  و حق  من  حق شما و و »  ستین  امور بر او پنھان  نیز از ایچ  چیو ھ  است  شما آ

اند،  دهیفر ورزکخدا   اند و به آورده  مانیا«  باطل  معبودان  : بهیعنی»  باطل  به  هک  یسانک
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اند  دهیخر  مانیا  یبھا  فر را بهک  هکخود، از آنجا   در معامله» ارانندکانیز  ھمان گروه،  آن
 . افتیخواھند ار خود را در ک  نیا  یا جزاحتم و

َجلٞ  َ�ٓ َولَوۡ  بِٱۡلَعَذابِ  َتۡعِجلُونََك َو�َسۡ ﴿
َ
َسّ�ٗ  أ َآَءُهمُ  مُّ   ٱلَۡعَذاُبۚ  �َّ

ۡ
 وَُهمۡ  َ�ۡغَتةٗ  تِيَنَُّهمَوَ�َأ

 .﴾٥٣�َۡشُعُرونَ  َ� 
  ییگو ب،یذکاستھزا و ت  یاز رو» طلبند یم  شتاب  را به  از تو عذاب«  انکمشر» و«

  هک» نبود ارکدر   نیمع  یعادیو اگر م«  است  مسخره  یاز عذاب، بحث  گفتن  سخن
  مرگ  ا وقتی  امتیعاد؛ روز قیم  و آن  است ردهک  نیمع  شان عذاب  یرا برا  آن أ خداوند

  گناھان  سبب  به  هک یطور عاجل، عذاب  به» شد یم  نازل  بر آنان  ا عذابقطع«  است  آنان
: یعنی» ردک یم  رشانیخبردار شوند غافلگ  هک آن  یب  و البته«ھستند   سزاوار آن  شیخو
 لند.فغا  آن  از آمدن  هکآورد  یم  یعاد مقرر رویدر م  شانیسو به  یدرحال  عذاب  آن

 .﴾٥٤بِٱۡلَ�ٰفِرِ�نَ  �نَّ َجَهنََّم لَُمِحيَط� بِٱۡلَعَذاِب  َتۡعِجلُونََك �َسۡ ﴿
  هک آن  طلبند و حال یرا م»  یویدن»  عذاب  شتاب  به« !ص امبریپ  یا» از تو«

  ناخواه  خواه  یاخرو  بگو: عذاب  آنان  به  یعنی» دارد  احاطه  افرانکقطعا بر  جھنم 
  یشما را در زمان  یزود  به  پس  ستین  یزیگر  و شما را از آن  است  یآمدن
 . است  کیباشد نزد  یآمدن  هک  را ھرآنچهید زریگ یفرام  کینزد

رُۡجلِِهمۡ  َ�ِۡت  َوِمن قِِهمۡ مِن فَوۡ  ٱلَۡعَذاُب  َ�ۡغَشٮُٰهمُ  مَ يَوۡ ﴿
َ
ْ  َو�َُقوُل  أ  ُكنُتمۡ  َما ذُوقُوا

 .﴾٥٥َ�ۡعَملُونَ 
 و  جھات  : از تمامیعنی»  شانیر پاھایو از ز ھا آنسر   یاز باال  عذاب  هکروز   آن«

 رد،یرا فروگ  آنان  وصف  نیبر ا  عذاب  چون  پس» ردیگ یم را فرو ھا آن«  شان جوانب
 از  یا بعضی  سبحان  یخدا» دیفرما یو م«  است  ردهک  احاطه  آنان  به  جھنم  گمان یب

  یجزا دی: بچشیعنی» دید بچشیردک یرا م  آنچه«  خید و توبیھدت  یاز رو  یو  فرشتگان
 د.یندار  یزیما گر  از عذاب  هکد ید و بدانیردک یم  یفر و معاصکاز   هکرا   آنچه

ِينَ َ�ٰعَِبادَِي ﴿ ْ َءاَمُنوٓ  ٱ�َّ �ِ�  إِنَّ  ا
َ
ٰيَ  َ�ِٰسَعةٞ  أ  .﴾٥٦فَٱۡ�بُُدونِ  فَإِ�َّ

تنھا مرا   پس  است  فراخ  من  نیھمانا زم د!یا آورده  مانیا  هک  من  بندگان  یا«
ھا  برنامه  ار بهکآش  خود و از عمل  مانیا  ردنک  انیاز نما  هکر در م: اگیعنی» دینک  یبندگ
را  أ خدا  نید دیبتوان  هکد ینک  ھجرت  ییجا  به  د پسیدر تنگنا قرار دار  اسالم  امکواح

  پنھان را  نتانید  انکز از آزار مشریخاطر پرھ به  هکد ید و اگر مجبوریبر پا دار  در آن
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ھا  نیسرزم  آن  به  پس  است  و فراخ  گسترده أ خداوند  ینھایسرزم  هکد ید، بدانیدار
د یشود و بتوان  و آسان  بر شما سھل  من  د تا عبادتییآ  رونیو فشار ب  ید و از تنگیبرو
 د.یدھ  ار انجامکو آش  یعلنطور  خود را به  نید  عیر و شرایشعا

عباد  اهللا، والعباد ابلالد بالد«است:   آمده س  عوام  بن ریزب  تیروا  به  فیشر  ثیدر حد
  ھم و بندگان   خداوند است  یھا نیھا، سرزم نیسرزم« .»اً فأقمخ�  صبتأاهللا، فحيثما 

 .» نیگز  اقامت، در آنجا یدیرس  یریخ  به  هک  ییدر ھرجا  ند پسیخدا  بندگان

 .﴾٥٧تُرَۡجُعونَ  َناُ�مَّ إَِ�ۡ  ٱلَۡموِۡت�  َذآ�َِقةُ  ٖس ُ�ُّ َ�فۡ ﴿
است،   مرگ  چشنده«  یجاندار  دهی: ھر موجود و آفریعنی»  یھر نفس«

 از  یدر روز  یزود از نفوس، به  ی: ھر نفسیعنی» دیشو یم  ما بازگردانده  یسو به  سپس
باشد و  خود  و مقام  در موطن  د، چهیخواھد چش  ناخواه  را خواه  مرگ  تلخ  روزھا طعم

دشوار نباشد  بر شما  و اخوان  دوستان  ییو جدا  اوطان  کتر  پس  و ھجرت  در غربت  چه
  ـ ھرچند مدت  یا و ھر موجود زنده  است أ خداوند  یسو شما به  ھمه  را بازگشتیز

 دارالقرار، قرار دارد.  یسو سفر به  در راهشود ـ   یا طوالنیدن  یسرا  نیدر ا  آن  درنگ

ِينَ وَ ﴿ ْ  ٱ�َّ ْ وََعِملُوا ٰلَِ�ِٰت َءاَمُنوا  َ�ۡتَِها مِن َ�ۡرِي اُغَرفٗ  ٱۡ�َنَّةِ َ�َُبّوَِ�نَُّهم ّمَِن  ٱل�َّ
نَۡ�ٰرُ 

َ
ۚ  ٱۡ� ۡجرُ  نِۡعمَ  َ�ِٰ�ِيَن �ِيَها

َ
 .﴾٥٨ٱۡلَ�ِٰملِ�َ  أ

  یارھاکو « ص  امبرشیو پ أخدا  به» اند آورده  مانیا  هک  یسانکو «
را در   قطعا آنان«اند  مأمور بوده  آن  انجام  شرعا به  هک  ییارھاک» اند ردهک  ستهیشا

  بارانیجو ھا آن  از فرودست  هک»  میآور یو فرود م»  میدھ یم  یجا  از بھشت  ییھا غرفه
 از  هک یطور  دارد به قرار  بلند بھشت  یھا گاهیھا در جا غرفه  : آنیعنی»  است  روان

 ا دریھا،  : در غرفهیعنی» در آنجا جاودانند»  است  یجار  بارانیجو ھا آن  فرودست
  به»  نندگانک عمل  پاداش  و استکین  چه«رند یم یجاودانند و ھرگز نم  بھشت
  است  ییھا غرفه  ھمانا در بھشت«است:   آمده  فیشر  ثی. در حد کیو ن  صالح  اعمال

 ھا آن أ شود، خداوند یم  دهید ھا آن  رونیاز ب ھا آن  و درون ھا آن  از درون ھا آن  رونیب  هک
و بر  با گردانندیو ز  کرا پا  المکنند و ک  طعام  اطعام  هک  است  ردهک  آماده  یسانک  یرا برا

 ».نندک  امیدر خوابند ـ ق  مردم  هک یحال ـ در  شب  بند باشند و بهیپا  نماز و روزه
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  مؤمنان به  آن  امیو پ  بوده  ھجرت  یسو به  مؤمنان  زانندهیو برانگ  نندهک  بیترغ  هیآ  نیا
گوارا   یبس شما د بری، باأ خدا  در راه  نتانید با  زتانیه: گرک  است  نیفار اکر فشار یز

 . است  شده  آماده  یبزرگ  و پاداش  عوض  چنان  شما نزد پروردگارتان  یرا برایباشد ز

ِينَ ﴿ ٰ َرّ�ِِهمۡ  ٱ�َّ واْ َوَ�َ ُونَ  َصَ�ُ  .﴾٥٩َ�َتَو�َّ
  روان  بارانیجو  آن  از فرودست  هک  از بھشت  ییھا را در غرفه»  یسانک  ھمان« ! یآر

ان، بر کمشر ف، بر آزاریلکت  یھا یو بر دشوار» ردندکصبر   هک«  میدھ یم  یاست، جا
ا یاز بال  نیر ایوبر غ  شیخو  ینید  و واجبات  ار مراسمکآش  دادن  منظور انجام  به  ھجرت

را   شی: امور خویعنی» نندک یم  لکتو  پروردگارشان  و به«دند یورز  ییبایکھا ش و محنت
  حق  ا ـ بهیو دن  نیاز امور د  خود ـ اعم  احوال  هیلکو در   یو در ھر امتناع  در ھر اقدام

 نند.ک یم  ضیتفو  یتعال

يِّن ّمِن َدآ﴿
َ
ُ  رِزَۡ�َها َ�ِۡمُل  �َّ  بَّةٖ َوَ�� ِميعُ  َوُهوَ  �يَّاُ�مۚۡ  زُُ�َهايَرۡ  ٱ�َّ  .﴾٦٠ٱۡلَعلِيمُ  ٱلسَّ

  یروز  هک  خود شوند، خداست  یروز  توانند متحمل ینم  هک  یار جاندارانیبس  و چه«
  هکھستند   یار جاندارانیا بسی: در دنیعنی»  داناست  یو او شنوا  و شماست ھا آن  بخش

  هکرا ندارند بل آن  ردنک  رهیخود و ذخ  یروز  برداشت  یارای، یو ناتوان  ضعف  سبب به
  شیخو  د، از فضلیدار ار راک  نیا  توان  هکز یو شما را ن  آنان  هک  است  أل  یفقط خدا

  أل  یبر خدا  د، چگونهیدار  قدرت  تان یزندگ  نفقه  نیشما بر تأم  هک با آن  دھد پس یم  یروز
  هیشان، از ناح یو ناتوان  با وجود ضعف  ناتوان  جانداران  نیا  هک  ید، در حالینک ینم  لکتو
 ندارند.  یا واھمه  چیخود ھ  نیتأم

را   شانیا فقر،  میرا دارند اما ب  قصد ھجرت  هک  است یسانک  عزم  تیتقو  یبرا  هیآ  نیا
 دارد. یباز م  از آن

 از ص خدا  رسول  هکشد   نازل  یوقت  مهیرک  هیاست: آ  آمده  نزول  سبب  انیدر ب
ما در  گفتند: نه  نند اما اصحابک  ھجرت  نهیمد  به  هکخواستند   هکدر م  شیخو  اصحاب

  شانیا  به  أل  یخدا  بدھد. پس  یوآب ما نان  به  هکرا   یسک  و نه  میدار  ینیآنجا سرا و زم
  تمام  یاو برا  رزق  هکبل  ستین  مخصوص  نیمع  یانکم  او به  یو روز  رزق  هکخبر داد 

  ارزاق  یو حت  است  باشند، عام  داشته قرار  هک  یانکخلقش، در ھر جا و در ھر م
بعد از   صدر اسالم  مھاجران  هک چنان  است تر زهیکشتر و پایب  ار ھجرتیدر د  مھاجران

 ر بالد شدند.یسا  یھا نیسرزم شورھا وک  امک، حینزما کاند
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 .»سافروا ترحبوا و صوموا تصحوا و اغزوا تغنموا«است:   آمده  فیشر  ثیدر حد
 .»دیابی یم  متید؛ غنینکد و جھاد یشو یم  د؛ تندرستیریبگ  د، روزهیبر ید؛ سود مینکسفر «

﴿ َ�ۡ
َ
نۡ  ُهمَولَ�ِن َس� َ�َٰ�ٰتِ  َخلَقَ  مَّ �َض وَ  ٱلسَّ

َ
َر  ٱۡ� ۡمَس وََسخَّ ۖ َ�َُقولُنَّ  ٱلَۡقَمرَ وَ  ٱلشَّ ُ  ٱ�َّ

ٰ يُؤۡ  َّ�
َ
 .﴾٦١فَُكونَ فَ�

  چه«؛  یبپرس  انکر از مشراگ !صامبر یپ  ی: ایعنی»  یبپرس  و اگر از آنان«
ند: یگو یا م؟ حتم است ردهک  را رام  د و ماهیو خورش  دهیرا آفر  نیو زم ھا آنآسم  یسک

» شوند؟ یم  برده  راھهیب  چگونه  پس«ستند یقادر ن  قتیحق  نیار اکان  : بهیعنی» خداوند
  کیاو الشر  هک  نیا و أ داوندخ  یگانگی  اعتراف، از اقرار به  نیبعد از ا  : چگونهیعنی

 شوند؟. یم  دهی، برگردان است

﴿ ُ ٓ  ٱلّرِۡزَق  ُسُط يَبۡ  ٱ�َّ ۥٓۚ  ِدرُ َو�َقۡ  ِعَبادِهِۦ ِمنۡ  ءُ لَِمن �ََشا َ إِنَّ  َ�ُ  ءٍ بُِ�ّلِ َ�ۡ  ٱ�َّ
 .﴾٦٢َعلِيمٞ 
  ھرکس  یگرداند و برا یم  را گشاده  یبخواھد روز  هک  از بندگانش  ھرکس خدا بر«

 آن،  دنیگردان  ا تنگی، یو روز  رزق  ساختن  : گشادهیعنی» گرداند یم  بخواھد تنگ  هک
  هک  سکرا بر ھر   آن  پس  است  یروز  سازنده  شگر و تنگیگشا  یخدا  یھمانا از سو

  متشکح  هک  آنچه  گرداند؛ برحسب یم  بخواھد تنگ  هک  ھرکس و بر  بخواھد گشاده
فساد  ای  صالح  هکرا   لذا آنچه»  داناست  یزیچ ھر  خدا به  گمان یب«د یاقتضا نما
دھد و  یم  شیخو  و مصلحت  متکح  یمقتضا  به  داند پس یاست، م  در آن  بندگانش

 برند.  فرمان نند و امر او راک  لکبر او تو  یتعال  حق  د بندگانین، بایدارد بنابرا یبازم

﴿ َ�ۡ
َ
ن ُهمَولَ�ِن َس� َل  مَّ َمآءِ  ِمنَ  نَّزَّ ٓ  ٱلسَّ ۡحَيا ءٗ َما

َ
�َض  بِهِ  فَأ

َ
 َ�َُقولُنَّ  َمۡوتَِها َ�ۡعدِ  ِمنۢ  ٱۡ�

 ۚ ُ ِۚ  ٱۡ�َۡمدُ قُِل  ٱ�َّ ۡ�َ�ُُهمۡ  بَۡل  ِ�َّ
َ
 .﴾٦٣َ�ۡعقِلُونَ  َ�  أ

و   فروفرستاده  یآب  از آسمان  یسک  چه« !ص امبریپ  یا»  یبپرس  و اگر از آنان«
  نیا  به ھا آن: یعنی» لله: اندیگو ید؟ حتما میگردان  زنده  از پژمردنش  را پس  نیزم  بدان

  کشر  بطالن  یو مقتض  خود مستلزم ھا آن  اعتراف  نیا  معترفند پس  قتیحق

 أ خداوند  میگو یم  شی: ستایعنی» هللاحلمدبگو: «  است  سبحان  یخدا  به ھا آن  آوردن
  معترف  قیحقا  نیا  را به  و آنان  غالب  آنان را بر  ، حجتم ھمراه  را با من  حق  هک  نیرا بر ا
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  دچار آن  شیخو  کبا شر  هک  یدر تناقض» نندک ینم  تعقل  شتر آنانیب  هکبل«د یگردان
 نند.ک ینم  عمل اند، ردهک  اعتراف  بدان  هک  آنچه  یمقتضا  جھت، به  نیبد  اند پس شده

﴿ ِ ٓ  ٱۡ�ََيٰوةُ َوَما َ�ِٰذه ۡ�َيا ارَ  �نَّ  َولَعِٞبۚ  وٞ إِ�َّ لَهۡ  ٱ�ُّ ْ  لَوۡ  ٱۡ�ََيَوانُۚ لَِ�َ  ٱ�ِخَرةَ  ٱ�َّ  َ�نُوا
 .﴾٦٤َ�ۡعلَُمونَ 

  به  انکودک  هک  آنچه  از جنس»  ستین  چهیو باز  یا جز سرگرمیدن  یزندگ  نیو ا«
و  ندارد  ییو بقا  دوام  چیا ھیدن  ی: زندگیعنینند. ک یم  یباز  شوند و با آن یم  سرگرم  آن
  یسرا رایز»  است  آخرت  یھمانا سرا  یقیحق  یزندگ  و البته«شود  یم  یسپر  سرعت  به

ا یمرگ،  رد ویپذ ینم  ھرگز زوال  هک  است  یریناپذ و فنا  ندهیپا  یزندگ  یآخرت، سرا
از   یزیچ» دانستند یم اگر«گرداند  ینم  و تلخ  را منغص  آن  یغم و  ا ھمی، یماریب

  یباق  یدار را بر سرایناپا  یدانستند، ھرگز دار فان یرا اگر میدانند ز ینم  یرا ول  قتیحق
گاھ  ا علمیظواھر دن  جز به  افرانک  یدانند ول ینم  حیترج  ندارند.  یوآ

﴿ �ِ ْ ْ  ٱۡلُفۡلكِ فَإَِذا َر�ُِبوا َ َدَعُوا ا َ�َّٮُٰهمۡ  ٱّ�ِينَ  َ�ُ  لِِص�َ ُ�ۡ  ٱ�َّ ِ  إَِ�  فَلَمَّ  إَِذا ُهمۡ  ٱۡلَ�ّ
 .﴾٦٥�ُۡ�ُِ�ونَ 

دارند،   هک  یو عناد  کشر  فار با وصفک: یعنی» شوند یسوار م  یشتکبر   چون  پس«
دارند ـ  یم  او خالص  یرا برا  نید  هک یخداوند را ـ درحال«شوند  یم  یشتکسوار   یوقت

  شدن  فار از غرقکد ویفراز آ  بزرگ  شود و امواج  یا توفانیدر  یوقت  هکچرا » خوانند یم
  فطرت  به  شود پس یم  دهیبر  یماد  از اسباب  دشانیام  ھنگام  نیگردند، در ا  کمنایب

  خوانند و در آن یم  یگانگی به  ا و خالصانهیر یرا ب  و خداوند متعال  بازگشته  شیخو
  چیھ  سبحان  یجز خدا  هکدانند  یم رایگذارند ز یم را فرو  بتان  خواندن  یاری  ھنگام، به

  یول«د ینما  را برطرف  آنان بر  آمده فرود  بزرگ  یسخت  نیتواند ا ینم  یگرید  یروین
  کشر  ا به: مجددیعنی» ورزند یم  کشر  رھاند، بناگاه  یکخش  یسو را به  آنان  چون

 خوانند. یرا م  سبحان  یر خدایو غ  برگشته
 از  پس از نجات  هک  است  با اخالص  مؤمنان  وهیش  فار برخالفک  وهیش  نیا  البته

  یا لهیوس ھا را و نعمت  گزاردهر کرا ش  شتنیبر خو  أل  یخدا  ھا نعمت یو سخت  کمھال

بعد  ما  درنگ یب  بر تحقق  هک  است  یحرف» اذا«گردانند.  یم  شان طاعات  یافزون  یبرا
 ند.ک یم  خود داللت
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﴿ ۡ�َ�ِ ْ ٓ  ُفُروا ْۚ  َءاَ�ۡيَ�ُٰهمۡ  بَِما  .﴾٦٦َ�ۡعلَُمونَ  فََسوَۡف  َوِ�ََتَمتَُّعوا
ھا  نعمت از»  میا دهیبخش  آنان  به  در آنچهتا «آورند  یم  یرو  کشر  مجددا به ! یآر

 أ خداوندھای  نعمت از» و تا برخوردار شوند«ورزند   یو ناسپاس» نندک  شهیپ  فرانک«
و   شیخو ردکعمل  نیا  فرجام» دانند یم  یزود  به  پس«پسندد  یاو نم  هک  یا گونه به

 خواھد آمد.  آن  یدر پ  هکرا   یو عذاب  یسخت

َو لَمۡ ﴿
َ
ْ  أ نَّا يََرۡوا

َ
ُف  َءاِمٗنا َحَرًما َجَعۡلَنا � فَبِٱۡلَ�ِٰطلِ  َحۡولِِهمۚۡ  ِمنۡ  ٱ�َّاُس  َوُ�َتَخطَّ

َ
 ِمُنونَ يُؤۡ  أ

ِ  َو�ِنِۡعَمةِ   .﴾٦٧ُفُرونَ يَ�ۡ  ٱ�َّ
  هک»  میا داده قرار  امن  یحرم«  آنان  یرا برا  هکم» ما  هک«  شیفار قرک» اند دهیا ندیآ«

  شان رامونیاز پ  مردم  هک آن  و حال«باشند  یم  منیا  و چپاول  اسارت و  و قتل  از ھجوم
  یمبتال  گر اعرابید  هک یا ینیزم  اتیو بل  از آفات  حرم  نانک: سایعنی» شوند یم  ربوده

  حمالت  در معرض  وقت گر ھمهید  را اعرابیقرار دارند ز  تیو عاف  ھستند، در سالمت  آن
  انیشود، سپاھ یم  غارت  انیتوسط جنگجو  شان قرار دارند، اموال  مھاجمان  یھا ورشیو 

و   سیعرب، نوام  یھا آنطیو ش  زگان و ھر زندیر یم  نیرا بر زم  شانیھا خون  مھاجم
» آورند یم  مانیا  باطل  ا بهیآ«وجود   نیبا ا شمارند، یم  را مباح  شانیھا و ارزش  اموال

و »  است  ار شدهکآش  برآنان أ خداوند  حجت  هک ند، بعد ازآنیگرا یم  کشر  ا بهی: آیعنی
  و به  قرار داده  آن  رانکش  یجا را به  نعمت  یناسپاس» ورزند یم فرکخداوند   نعمت  به

 ورزند؟! یفر مک ص خدا  رسول  امیپ
  علت محمد!  یگفتند؛ ا  هکم  انکد: مشریگو یم  نزول  سبب  انیدر ب س  عباس  ابن

  عرب م، مردم یآور  مانیاگر ا  هک  نیا  میدارد مگر ب ینم تو باز  نید  رشیما را از پذ  یگرید
  . ھمان تیثرکا ما در  مونرایپ  و اعراب  میقرار دار  تیرا ما در اقلینند زک یما را از جا برم

 شد.  نازل  هیآ  نیا  هکبود 

ۡظلَمُ  َوَمنۡ ﴿
َ
نِ  أ ِ َ�َ  ٱۡ�َ�َىٰ  مِمَّ وۡ  ٱ�َّ

َ
َب  َكِذبًا أ ٓ  بِٱۡ�َقِّ  َكذَّ ا َجا ۥٓۚ لَمَّ لَيۡ  َءهُ

َ
 َجَهنَّمَ  ِ�  َس �

 .﴾٦٨ّلِۡلَ�ٰفِرِ�نَ  َمۡثٗوى
 ارتر ازکستم  یسک: یعنی» بندد  بر خدا دروغ  هک  سک  ارتر از آنکستم  ستیکو «

  آن ارتر ازکستم  یسکا یدارد،   یکیشر  سبحان  یپندارد: خدا یم  هک  ستین  سک  آن
  او آن  هکدھد  یم  او نسبت  را به  یو سخن  بافته  دروغ  سبحان  یبر خدا  هک  ستین  سک

و   تابکامبر و یپ  یعنی»  حق  چون«  هک  سک  ارتر از آنکستم  ستیک» ای«  است  را نگفته
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  استفھام» ؟ ستین  در دوزخ  افرانک  گاهیا جایند؟ آک  بیذکرا ت  د، آنینزد او آ«د یتوح
  افرانک  گاهیو جا  اقامتگاه  و شبھه، دوزخ  کش ی: بیعنی.  است  تیر و تثبیتقر  یبرا

 . است

ِينَ وَ ﴿ ۚ  ِدَ�نَُّهمۡ َ�َٰهُدواْ �ِيَنا َ�َهۡ  ٱ�َّ َ �نَّ  ُسُبلََنا  .﴾٦٩ٱلُۡمۡحِسنِ�َ لََمَع  ٱ�َّ
 جھاد  طانیو ش  نفس  هیعل  هک  یسانک: یعنی» اند ردهکما جھاد   در راه  هک  یسانکو «

  یو  یخشنود  طلب  یو برا أ للها  یسو به  خود را در دعوت  یھا آناند و ج ردهک
 :یعنی»  میشو یم  خود رھنمون  یھا راه  را به  آنان  البته«اند؛  درافگنده  یو سخت  رنج به
  گمان یو ب«رساند  یما م  یو رضا  یخشنود  منزل سر  را به  شانیا  هکر یخ  یھا راه  به

  آخرت در  کین  پاداش  ا و دادنیدر دن  شیخو  یاریو   با نصرت»  است  ارانکوکیخدا با ن
 شود. ینم  لیبا او باشد، ھرگز خوار و ذل أ خدا  هک  ھرکس و

ھر « .»يعلم  ما لم  علم  اهللا  بما علم، ورثه  عمل  من«است:   آمده  فیشر  ثیدر حد

. »دیبخشا یم  یو  داند به ینم  هکرا   آنچه  علم أ ند، خداوندک  داند عمل یم  هک  آنچه  به  سک
  ستیفار نکبا   دنیجنگ مه، فقطیرک  هیمراد از جھاد در آ«د: یگو یم  یداران  مانیسل ابو
  و در رأس  ستمگران  وبکسر شان،یاند  با باطل  ، مبارزهأ خدا  نید  دادن  یاری  هکبل

 ». است  یتعال  حق  در طاعت  با نفس  ر و مجاھدهکاز من  یو نھ  معروف  به ھمه، امر
 





 
 
 
 

 روم  سوره

 . است  هی) آ۶۰(  یو دارا  است  کیم
 

  سپس و  انیاز فارس  انیروم  ستکش  انیبا ب  افتتاح  سبب  به  سوره  نیا ه:یتسم  وجه
  یکی  نیا  شد. البته  دهینام » روم«سال،   یاند  بعد از گذشت  آنان  یروزیاز پ  دادن خبر

  به  هکدھد  یخبرم  یا ندهیآ  یبیغ  یرخدادھا  از وقوع  هک  است  میرک  قرآن  از معجزات
 وندند.یپ یم  تیواقع

﴿ ٓ  .﴾١مٓ ال
  سوره مقطعه، در آغاز  حروف  درباره  و سخن»  میالف، الم، م«شود:  یم  خوانده

 . گذشت»  بقره«

ومُ ُغلَِبِت ﴿  .﴾٢ٱلرُّ
از   انیروم«د: یگو یر میثک . ابن انیرانیا  از دست» خوردند  ستکش  انیروم«
  تینصران  نیاند و بر د † میفرزند ابراھ  فرزند اسحاق  صیفرزند ع  روم  نسل
  انی) بودند بر روم ی(مجوس  پرست  آتش  هک  انیفارس«نند: ک یم  نقل  مفسران ».اند بوده

 ص رمکا  رسول  از ھجرت  قبل  چند سال  واقعه  نیروز شدند و ایبودند، پ  تابک  اھل  هک
و گفتند:   شده  شادمان  انیفارس  یروزیاز پ  هکفار مک  افتاد پس  اتفاق  نهیمد  به
  را به  یروزیپ  نیسان، ا نی. بدروز شدندیپ  انیتابکبودند، بر   تابک یب  هک یسانک

روز یپ  انیبر فارس  انیروم  هکداشتند   دوست  دند اما مسلمانانیشک یم  مسلمانان  رخ
 را با  موضوع  نیا س رکابوب  بودند. پس  لیانج  یآسمان  تابک  اھل  آنان  هکچرا شوند

  هک  بدان«فرمودند:  ص خدا  . رسول گذاشت  انیم در ص خدا  رسول
داد.   انکمشر  ن خبر را بهیاو ا  گاه آن». شوند یروز میپ  انیبر فارس  یزود به  انیروم

ما در مورد   اگر سخن  بگذار پس  یعادیما و خود م  انیاو گفتند: م  به  انکمشر
شما   د و اگر سخنیما بدھ  .. تعداد شتر به نی.. و ا نیشد، ا  مسلم  انیفارس  یروزیپ

بود   نی. چن میدھ یشما م  .. تعداد شتر به نی.. و ا نیروز شدند، ایپ  نایشد و روم  محقق
خود و   انیرا م  سال  عاد پنجیم س رکردند و ابوبک  یشرط بند س رکبا ابوب  هک
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  شیافزا  سال  عاد را تا نهیم  نیا ص  رمکا  دستور رسول به  داد. سپس شرط قرار  آنان
 روز شدند.یپ  انیبر فارس  نوبت  نیدر ا  انیروم  هکبود   مدت  نیا  گذشت با داد و

قمار   میاز تحر  قبل  انکبا مشر س رکابوب  یقتاده، شرط بند  قول  به«د: یگو یم  ینسف
فاسد ـ مانند عقد ربا   یعقدھا  هک  است  نیمحمد ا  و امام  فهیابوحن  امام  مذھب  یبود ول

بر   داستان  نیھم  به  شانی. ا ز استیفار جاکو   مسلمانان  انیم  ـ در دار حرب  ر آنیو غ
 ».اند ردهک  استدالل  ییعقدھا  نیچن  صحت

دۡ  ِ�ٓ ﴿
َ
�ِض  َ� أ

َ
ِ  ِسنَِ�ۗ  بِۡضعِ  ِ�  ٣َسَيۡغلُِبونَ  َغلَبِِهمۡ  َ�ۡعدِ  َوُهم ّمِنۢ  ٱۡ� ۡمرُ  ِ�َّ

َ
 ُل ِمن َ�بۡ  ٱۡ�

ِۚ  بَِنۡ�ِ  ٤ٱلُۡمۡؤِمُنونَ  َ�ۡفَرحُ  َوَ�ۡوَم�ِذٖ  َ�ۡعدُۚ  َوِمنۢ  ٓ  ٱ�َّ ۖ يَنُ�ُ َمن �ََشا  ٱۡلَعزِ�زُ  وَُهوَ  ُء
 .﴾٥ٱلرَِّحيمُ 

  . به اعراب ن یسرزم  خود به»  نیسرزم  نیتر کیدر نزد«شدند؛   مغلوب  انیروم ! یآر
بعد از   آنان  یول«بود   شام  گر: اذرعاتید  یقول و به  رهین، الجزیسرزم  نی: ایقول
  بر آنان، به ان یفارس  بعد از غلبه  انی: رومیعنی» خواھند شد  غالب  یزود  به  ستشانکش

  بضع: از سه»  سال چند  در عرض«شد؛  روز خواھندیپ  انیبر فارس  دوم  در نوبت  یزود
شام،   نی(شاپور) بر سرزم  فارس  شاه  هکشد   نازل  یدر زمان  اتیآ  نی. ا است  سال  تا ده
  ھرقل  هک یطور  بود به  شده  غالب  روم  نینقاط سرزم  نیتر دست و دور  رهیجز  نیسرزم

در   قلعه  در آن  یطوالن  یو او مدت ببرد  پناه  هیقسطنطن  مجبور شد تا به  امپراطور روم
  قا در سالیدق  یعنیروم،   سوره  نزول بعد از  سال  . اما ھفت داشت شاپور قرار  محاصره

بر سر رودخانه   هک» نواین«  نام  به  یمحل در  فارس  بر سپاه  روم  سپاه  هکود ) ب م۶۲۷(
  قرآن  ییشگویخوردند و پ  یسخت  ستکش  انیروز شد، فارسیپ  است  شده  واقع  دجله

 . وستیپ  تحقق به  میرک
  از آن»  و بعد از آن  یروزیپ  نیاز ا  شی: پیعنی»  ندهیو آ  ار در گذشتهک  فرجام«

و  تاکیش، یخو  و سنن  امکاح  یانتھا و اجرا یب  در قدرت  یتعال  : حقیعنی»  خداست
دوم،  در بار  انیروم  و غلبه  در بار اول  انیفارس  ؛ از غلبه تحوالت  نیا  و ھمه  است  گانهی

  مؤمنان« شوند  غالب  انیروم  هک» روز  و آن«باشد  یم  یو  مکو ح  سبحان  یامر خدا  به
چند   عرض در  انیبر فارس  انیروم  هک  ی: روزیعنی»  یالھ  شوند از نصرت یم  شادمان

را یشوند ز یم  شادمان  انیروم  یبرا  یالھ  یاریاز   روز، مؤمنان  روز شوند، در آنیپ  سال
  نیا  هک  است  یدند. گفتنیپرست یم  آتش  انیفارس  هک  یبودند در حال  تابک  اھل  انیروم



 ٧٩  سوره روم

 

ھردو   به  افتاد و مؤمنان  بدر اتفاق ند ـ در روزک یم  ر نقلیثک ابن  هک ـ چنان  یروزیپ
  یاری»  شیخو  دھد از بندگان  یاری  هک» را بخواھد  هکھر«شدند   شادمان  یروزیپ
  بندگان  به  ار مھربانی: بسیعنی»  میرح« و قاھر  : غالبیعنی» زیعز  دھد و اوست یم

 . شیخو  مؤمن
 خبر  ندهیدر آ  یعیوقا  را از وقوعیز  است ص رمکا  رسول  از معجزات  اتیآ  نیا

 د.یگرد  شد، محقق  خبر داده  هک چنان  عیوقا  نیا  هکدھد  یم

ِۖ  دَ وَعۡ ﴿ ُ  لُِف َ� ُ�ۡ  ٱ�َّ �ۡ  َدهُۥوَعۡ  ٱ�َّ
َ
 َ�ۡعلَُمونَ  ٦لَُمونَ َ� َ�عۡ  ٱ�َّاِس  َ�َ َوَ�ِٰ�نَّ أ

ۡ�َيا ٱۡ�ََيٰوةِ  ّمِنَ  َ�ِٰهٗر�  .﴾٧َ�ٰفِلُونَ  ُهمۡ  ٱ�ِخَرةِ  َعنِ  وَُهمۡ  ٱ�ُّ
 أ : خداوندیعنی» ندک ینم  را خالف  اش . خدا وعده خداست  وعده«

را   شیخو  د او وعدهیترد یو ب  است  داده  را وعده  انیبر فارس  انیروم  یروزیپ
  را خالف  اش وعده أ خداوند  هک» دانند ینم  شتر مردمیب  یول«ند ک ینم  خالف

ظاھر  ھا آن: یعنی» دانند یرا م  یا فقط ظاھریدن  یاز زندگ«ه: کفارند ک  ند وآنانک ینم
  آوردن  دست به  و اسباب  یبار زندگان و ارکا و یدن  یھا شھا و لذتیاز آرا  هک را  آنچه

 رود. یامور فراتر نم  نیاز ا ھا آن  شناسند و علم ینند، مک یم  مشاھده  شان یویدن  منافع
ھاو  شیآرا  ھمان  دارد، ظاھر آن  یا ظاھر و باطنیدن  هکد یآ یبرم  نیچن  هیآ  نیاز ا

  آن  اند و باطن دلبسته  دانند و بدان یرا م  آن  پرست ایدن  جھال  هک  است  ییھا شیرایپ
  املکو   یقیحق  یو زندگ  است  قتیحق  یسو  به  یو گذرگاھ  ا پلیدن  یزندگ  هک  است  نیا

و »  برگرفت  توشه  آخرت  یبرا  صالح  و عمل  ا از طاعتید در دنیبا  باشد پس یم  در آخرت
  است  و خالص  مثال یب  و لذت  زوال یب  ھمانا نعمت  هک»  از آخرت  آنان  هک آن  حال

  آن  یاست، برا  آخرت ازین مورد  هکرا   نند و آنچهک ینم  یالتفات  آن  : بهیعنی» غافلند«
 سازند. ینم  آماده

َو لَمۡ ﴿
َ
ْ  أ ُروا نُفِسهِم�  ِ�ٓ  َ�تََفكَّ

َ
ا أ ُ  َخلَقَ  مَّ َ�َٰ�ٰتِ  ٱ�َّ �َض وَ  ٱلسَّ

َ
ٓ َوَما بَيۡ  ٱۡ�  بِٱۡ�َقِّ  إِ�َّ  َنُهَما

َجلٖ 
َ
�  َوأ َسّ�ٗ ٓ  ٱ�َّاِس  ّمِنَ  َكثِٗ�� �نَّ  مُّ  .﴾٨لََ�ٰفُِرونَ  َرّ�ِِهمۡ  يِٕ بِلَِقا

  شانیبرا  دنیشیاند  ا اسباب: قطعیعنی» اند؟ ردهکن  شهیاند  ا در خودشانیآ«
  شتنیر مخلوقات، خویسا  به  نسبت ھا آن  ز بهیچ  نیتر کینزد  اول  و در قدم  است فراھم 
نا یقینند، کر کد تفیبا  هک چنان  اگر در وجود خودشان  باشد پس یم  آنان  یوجود

  نیا ا دریگر: آید  یعبارت برند. به یم  یپ  امبرانشیپ  و صداقت أ خداوند  تیوحدان  به
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اند؟  دهیشیندین اند، نبوده  یزیچ  هک  یدر حال  است  دهیرا آفر  خود آنان  أل  یخدا  هک
عدل،   : بهیعنی»  حق  به جز  دو است  آن  انیم  هکرا   و آنچه  نیو زم ھا آنخداوند آسم«
را   نیو زم ھا آنآسم  یتعال  حق :یعنی»  نیمع  یو تا سرآمد  است  دهیافرین«  متکح  ا بهی

ز ین ھا آند، عمر یسر آ عاد مقرر بهیم  آن  چون  هک  است  دهیآفر  ینیعاد معیتا سرآمد و م
ا نیقیند، کر کدو امر تف  نیدر ا  یسک اگر  . پس است  امتیروز ق  د و آنیآ یسر م به
  یانیپا  نقطه  به  اند و حتما ھم شده ده یآفر  یمتکح  یبرا  یانسان و ھست  هکداند  یم
و «  است  ینا آمدنیقی  و آخرت  است زوال   ھا در شرفیا و مافین، دنیرسند بنابرا یم
از   پس  شدن  ر زندهک: منیعنی» افرندک  پروردگارشان  یلقا  به  از مردم  یاریبس  گمان یب

 ھستند.  مرگ

﴿ 
َ
ْ  َو لَمۡ أ �ِض  ِ�  �َِسُ�وا

َ
ْ َكيۡ  ٱۡ� ِينَ  َ�ٰقَِبةُ  َ�نَ  َف َ�َينُظُروا ْ  لِِهمۚۡ ِمن َ�بۡ  ٱ�َّ َشدَّ  َ�نُوٓا

َ
 أ

ْ  قُوَّةٗ  ِمۡنُهمۡ  ثَاُروا
َ
�َض  َو�

َ
ٓ  ٱۡ� ۡ�َ�َ  وََ�َمُروَها

َ
ا أ َ�َما  بِٱۡ�َّيَِ�ِٰت�  رُُسلُُهم وََجآَءۡ�ُهمۡ  َ�َمُروَها مِمَّ

ُ َ�َن  ْ  َوَ�ِٰ�ن لَِمُهمۡ ِ�َظۡ  ٱ�َّ نُفَسُهمۡ  َ�نُٓوا
َ
 .﴾٩َ�ۡظلُِمونَ  أ

  از آنان  شیپ  هک  یسانک  عاقبت  هکاند تا بنگرند  ردهکروسفر نیس  نیا در زمیآ«
  ار حقکفر و انک  سبب را به  آنان  سبحان  یخدا  هک  یفارک  فیاز طوا» بودند

 ھا آن  آخر، سرگذشت» ؟ است  بوده  چگونه«رد کنابود  † امبرانیپ  به  شان بیذکوت
: یعنی رد.یپند بگ  گرانیاز د  هک  است  یسک  و عاقل  ز و پند آموز استیآم  عبرت  ھمه
رومندتر از ین  یبس ھا آن«اند.  ردهک  را مشاھده  قیحقا  نیو ا  ردهک  گردش  نیدر زم  آنان
روانشان، در یوپ  هکفار مک  به  شده، نسبت  ساخته فار نابودک  : آنیعنی» بودند  آنان

  را شخم  : آنیعنی» ردندک و اک و ندکرا   نیو زم«توانمندتر بودند   یویو امور دن  اسباب
ار گرفتند ک امر را به  نیا  یو ابزارھا  و اسباب  ردهک  ار آمادهکو شتک  یو برا  زده

  اوشک  به  و در آن ردندک  یرورویز  آن  یمنظور آبادان  را به  نیزم ھا آن  نیھمچن
  : آنیعنی» ساختند را آباد  اند آن ردهک  آبادش  نانیا  از آنچه  شیو ب«پرداختند 

آباد   هکم  مردم از  شی، بیشاورزک  بناھا و گستراندن  را با ساختن  نیھا، زم امت
  یعمرھا  یداراـ   شان ـ مانند عاد، ثمود و امثال  نیشیپ  یھا را امتیردند زک

  یتمدن  لیوسا و  یزندگان  اسباب  آوردن  دست  تنومندتر و در به  یھا تر و بدن یطوالن
 اند. بوده  یشتریب  تیموفق  یدارا
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را   انکم و  ابعاد زمان  آن  را نصیز  است  میرک  از مظاھر اعجاز قرآن  یمظھر  هیآ  نیا
و   است  گذاشته  قدم  نیشیپ  یدر عصرھا  انسان  و تمدن  خیتار  متن  و به  دهیدر نورد

 . است  هیآ  نیاعجاز ا  روشن  در عصر حاضر، گواه  یباستانشناس  یھا اوشک
وجود،   نیبا ا  یول» آمدند  شانیسو به«ھا  : با معجزهیعنی»  ناتیبا ب  شان و رسوالن«
 أ خداوند جه،یاوردند و در نتین  مانیا  شان یدیتوح  یھا امیو پ † امبرانیپ  به  آنان

  آنان  هکبل«  شان ردنک  با عذاب» ندک  ستم  آنان خداوند بر  هکپس نبود «رد ک  نابودشان
 . گناه  ابکو ار ت  بیذکفر، تکبا » ردندک یم  ستم  شیخو  خود در حق

ِينَ ُ�مَّ َ�َن َ�ٰقَِبَة ﴿ َ�ٰٓ  ٱ�َّ
َ
ْ أ ىٰٓ  ـُٔوا

َ
وٓأ ْ � ٱلسُّ بُوا ن َكذَّ

َ
ِ  َ�ِٰت أ ْ بَِها  ٱ�َّ َوَ�نُوا

 .﴾١٠َتۡهزُِءونَ �َسۡ 
  عذاب بعد از  آنان  : عاقبتیعنی» شد  یردند، سوأک  یبد  هک  یسانک  عاقبت  گاه آن«

: یقول به شوند. یم  ھا مجازات عقوبت  نیتر سخت  به  را در آخرتیشد ز  ا بدتر ھمیدن
  هکچرا«باشد.  یم  بھشت  یبرا  ی) نام ی(حسن  هک چنان  است  جھنم  یبرا  ی) نام ی(سوأ

  نازل  امبرانشیبر پ  هکرا  یالھ  اتیآ  آنان  هک  یرو آن : ازیعنی» ردندک  بیذکخدا را ت  اتیآ
است:   نیا  یا معنیشد.   ھم ا بدتریدن  بعد از عذاب  شان ردند، عاقبتک  بیذکبود ت  ردهک
  عملھا شدند؛ و آن  نیبدتر  بکمرت  هکبود   یسانک  و سرانجام  و تمسخر، عاقبت  بیذکت

  یالھ  اتیآ  : بهیعنی» ھا آن  و به«  است  خداوند متعال  به  دنیورز  کاز شر  عبارت
  نیاست، ھم  دوزخ  آتش  هک  آنان  زشت  و فرجام  عاقبت  : علتیعنی» ردندک یاستھزا م«
 بود.  شان یو استھزا  بیذکت

﴿ ُ ْ َ�بۡ  ٱ�َّ  .﴾١١تُرَۡجُعونَ  هِ ُ�مَّ إَِ�ۡ  ۥُ�مَّ يُعِيُدهُ  ٱۡ�َۡلقَ  َدُؤا
ه، یآ  نیا رد، درکاد یاست،   جھنم  هک  مجرمان  از عاقبت أ خداوند  قبل  هیدر آ  چون

  نشیآفر دیو تجد  اعاده  مقوله  هکامر   نیو بر ا  معاد و حشر پرداخته  قتیحق  انیب  به
ند: ک یم  لیدل  ست، اقامهھا آن  ییابتدا  نشیاو بر آفر  و اراده  درتق  مقوله  مردم، از ھمان

  تمکو ابتدائا از  را اوال  خلقت  یھا دهی: پدیعنی» ندک یرا آغاز م  نشیآفر  هک  خداست«
  ا زندهمجدد  مرگ را بعد از  : آنانیعنی» ندک ید میرا تجد  آن  سپس«ند یآفر یم  عدم

  امتیدر روز ق» دیشو یم  دهیاو بازگردان  یسو به  گاه آن«اند  بوده  ر اولد  هک ند چنانک یم
برابر  را در  ارانکو بد  شانیارکوکین  را در قبال  ارانکوکین  پس  حساب  موقف  یسو به
 دھد. یم  مناسب  ییجزا  شانیارکبد
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اَعةُ  َ�ُقومُ  مَ َوَ�وۡ ﴿  .﴾١٢ٱلُۡمۡجرُِمونَ  لُِس ُ�بۡ  ٱلسَّ
  هک  گاه ـ آن  انک: مشریعنی» گردند ید مینوم  برپا شود، مجرمان  امتیق  هک  یو روز«

  هک  است  یسکشوند. مبلس:  ید میام و نا  وسیمأ  یرینند ـ از ھر خک  را مشاھده  عذاب
  دهید گردینوم  یلیو دل  حجت  به  افتنی  و از راه  شده  و رسوا و افسرده  و درمانده  تکسا

 . است

َُّهم يَُ�ن َولَمۡ ﴿ َ�ٓ�ِِهمۡ  ّمِن ل َ�ُ  ْ ْ  ُشَفَ�ُٰٓؤا َ�ٓ�ِِهمۡ  َوَ�نُوا  .﴾١٣َ�ٰفِرِ�نَ  �ُِ�َ
 أ خداوند  یجا  ا بهیرا در دن ھا آن  هک»  شان انکیاز شر  آنان  یو برا«

  ر بهیدھند. تعب  شان پناه أ خداوند  از عذاب  هک»  ستین  یعانیشف«اند  ردهک  عبادت
  یقطع  تحقق  یایند، گوک یم  داللت  یماض  بر زمان  هک)  است  ن: نبودهکی  (لم  غهیص
در  را ھا آن  هک  یانیخدا  : بهیعنی»  انشانکیشر  به«  وقت  نیدر ا» و خود. « خبر است  نیا

  نیا رکمن  آنان  امتی: در قیعنی» افرندک«پنداشتند  یم  سبحان  یخدا  یاکا شریدن
  باطل  معبودان  نیا  هکدانند  یم  ھنگام  نیرا در ایھستند ز  انشانیخدا  بتان  آن  هکامراند 

 . یانیز  برسانند و نه  آنان  به  یتوانند سود یم  نه

اَعةُ  َ�ُقومُ  مَ َوَ�وۡ ﴿ قُونَ  َم�ِذٖ يَوۡ  ٱلسَّ  .﴾١٤َ�تََفرَّ
  بھشت  به  مؤمنان» شوند یم  ندهکپرا  روز مردم  برپا گردد، آن  امتیق  هک  یو روز«

خدا   به«د: یگو یم  شوند. قتاده یجدا م  از ھم  گونه نیوندند و بدیپ یم  دوزخ  به  افرانکو
 ». ستین  یآمدن  ھم گرد  چیھ  بعد از آن  هک  است  یا ییجدا  نیا  هکسوگند 

ا ﴿ مَّ
َ
ِينَ فَأ ٰلَِ�ِٰت َءاَمُنواْ وََعِملُواْ  ٱ�َّ ونَ  َرۡوَضةٖ  ِ�  َ�ُهمۡ  ٱل�َّ ُ�َۡ�ُ١٥﴾. 

  یدر بوستان  اند پس، آنان ردهک  ستهیشا  یارھاکو   آورده  مانیا  هک  یسانکاما «
  انعام و  رامک، مورد ایو سرخوش  یدر شاد  در بھشت  : آنانیعنی» گردند یم  سرخوش

شنوند.  یم  در بھشت  هک  است  یساز و آواز»  ربونحي«: مراد از یقول  رند. بهیگ یقرار م

  را شامل  و بھجت  فرحت  ھر نوع  هکدارد   عام  یی: معناحربه«د: یگو یر میثک  ابن
 ».شود یم

ا ﴿ مَّ
َ
ِينَ َوأ ْ � ٱ�َّ بُوا ْ َوَ�ذَّ ِ  َولَِقآيِٕ  َ�ٰتَِناَ�َفُروا ْوَ�ٰٓ  ٱ�ِخَرة

ُ
 ٱۡلَعَذابِ  ِ�  �َِك فَأ

ونَ ُ�ۡ  ُ�َ١٦﴾. 



 ٨٣  سوره روم

 

و »  : قرآنیعنی» ما  اتیو آ« أ خداوند  به» دندیفر ورزک  هک  یسانکو اما «
  آن  ردند پسک  بیذکرا ت«  و دوزخ  و بھشت  از مرگ  پس  شدن  : زندهیعنی»  آخرت  یلقا

  هک آن  یشوند، ب یم  دهیگردان  میمق  : در آنیعنی» شوند یم  حاضر ساخته  در عذاب  گروه
 شود.  ساخته  کسب  از آنان  عذاب

ِ  َ�ٰنَ فَُسبۡ ﴿  .﴾١٧تُۡصبُِحونَ  وَِح�َ  ُسونَ ِحَ� ُ�مۡ  ٱ�َّ
» دیشو یم بامداد وارد  و به  شامگاه  به  هک  ید خداوند را ھنگامییگو  حیتسب  پس«

  هک  را از آنچه د و اوییگو  حیرا تسب  د، خداوند متعالیرا دانست  قیحقا  نیا  : چونیعنی
و   بامدادان در» للها سبحان»  د؛ با گفتنینکاد ی  یکپا  ست، بهین  یو  سزاوار شأن

 . ه، نماز استیآ  نیدر ا  حیا مراد از تسبی.  شامگاھان

َ�َٰ�ٰتِ ِ�  ٱۡ�َۡمدُ َوَ�ُ ﴿ �ِض وَ  ٱلسَّ
َ
 .﴾١٨ُ�ۡظِهُرونَ  وَِح�َ  اوََعِشيّٗ  ٱۡ�

»  مروزتانین  ھنگام  عصر و به  و ھنگام  نیو زم ھا آندر آسم  اوست  ازآن  شیو ستا«
  حق  از فرموده لذا مراد  قبل، نماز است  هیدر آ  حیمراد از تسب«د: یگو یم س  عباس  ابن

) نماز بامداد  تصبحون  نيحو عشاء است، مراد از: (  مغرب  ی) نمازھا متسون  نيح: (یتعال

.  ) نماز ظھر است تظهرون  نيحو مراد از: (  ) نماز عصر استايعشاست، مراد از: (
 رند.یگ یم بر نماز را در  ھر پنج  مجموعه  هیدو آ  نین، ایبنابرا
  هک  است  جھت  ح، بدانیتسب  گفتن  به  اوقات  نیا  ساختن  مخصوص  هک  د دانستیبا
 گرید  یزمان  به  یگر و از زمانید  حال  به  یاز حال  انتقال  یھا نشانه  اوقات  نیدر ا

رند. در یگ یم روز را دربر  یھا بخش  اوقات، تمام  نیا  و در واقع  است  انیو نما  محسوس

ِ ٱفَُسۡبَ�َٰن ﴿  صبح  ھنگام  سکھر «است:   آمده  فیشر  ثیحد [الروم:  ﴾ِحَ� ُ�ۡمُسونَ  �َّ

  و جبران  افتهیدر است،  شده  فوت  در شبش) ارکاز اذ(  یاز و  هکرا   را بخواند، آنچه ]۱۷
  فوت  در روزش  یو از  هکرا   هبخواند، آنچ  را در شامگاه  هیآ  نیا  ھرکس و  است  ردهک

 . است ار و اورادکاذ  شدن  مراد فوت».  است  ردهک  شده، جبران

�َض  َوُ�ۡ�ِ  ٱلَۡ�ِّ ِمَن  ٱلَۡمّيَِت  رِجُ َو�ُخۡ  ٱلَۡمّيِتِ مَِن  ٱلَۡ�َّ  رِجُ ُ�ۡ ﴿
َ
ۚ  دَ َ�عۡ  ٱۡ�  َوَ�َ�ٰلَِك  َمۡوتَِها

 .﴾١٩ُ�ۡرَُجونَ 
  آوردن  رونیب و  از نطفه  انسان  آوردن  رونیمانند ب» آورد یم  رونیب  را از مرده  زنده«

از   ضهیو ب  نطفه  آوردن  رونیمانند ب» آورد یم  رونیب  را از زنده  و مرده»  از تخم  جوجه
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  افر را از مؤمنک افر وکرا از   اند: مؤمن گفته  دو جمله  نیا  یدر معنا  ی. بعض وانیح
ھا بعد از  سبزه  دنیانیرو با» ندک یم  زنده  از پژمردنش  را پس  نیو زم«آورد.  یم  رونیب

جاد و ی: ایعنی.  تانیقبرھا از» دیشو یم  آورده  رونیب  گونه نیو بد« ھا آن  شدن  کخش
تواناست، برابر و  ھا آناضداد  ا ازیاش  آوردن  رونیبر ب  هک  ییتوانا  ذات  در قدرت  اعاده

 باشد. یم  سانکی

نۡ  َءاَ�ٰتِهِۦٓ  َوِمنۡ ﴿
َ
ٓ  ُ�مَّ  تَُراٖب  ّمِن َخلََقُ�م أ نُتم إِذَا

َ
ونَ  �ََ�ٞ  أ  .﴾٢٠تَنتَِ�ُ

و   مالکبر عظمت،   یتعال  حق  درخشان  لیھا و دال : از نشانهیعنی» او  اتیو از آ«
شما را از   هک  است  نیا«  مجددتان  ختنیبر برانگ  و از جمله  قدرتش  تیمطلق

 د.یآفر  ک، از خایو  خلقت  ضمن ز دریو شما را ن ÷  آدم  پدرتان: یعنی» دیآفر  کخا
  از خون  نطفه  و آب  نطفه  از آب  یو  شد و نسل  دهیآفر  کاز خا ÷  پدر ما آدم ! یآر

 ھا آنانس  ھمه خلقت   پس  کاز خا  ھا و عناصر برآمده یاز غذا و غذا از سبز  است، خون
  پس: سیعنی» دیشد نده کپرا  نیدر زم  یشما بشر  بناگاه  سپس«  است  کاز خا  تیدرنھا
د یپد ÷  است، از آدم  ردهک مقدر أ خداوند  هک  یا وهیش  و توالد، به  تناسل  قیاز طر

 د.یشد  ندهکپرا  نیزم  در گستره  هکد تا بدانجا یآمد
از  را  آن  هک  یکخا  را از مشت  آدم أ ھمانا خداوند«است:   آمده  فیشر  ثیدر حد

  دهیآفر)  گون  گونه(  نیمانند زم  به  آدم  د لذا فرزندانیبرگرفت، آفر  نیزم  یرو  تمام
، ینرمخو ،کد، پایز پلی؛ و ن از الوانھا  این  انیو م  اهید، سرخ، سیسپ  شدند و از آنان

 ».د آمدیپد ) عیاز طبا(ھا  این  انیو م  یخو  درشت

نۡ  َءاَ�ٰتِهِۦٓ  َوِمنۡ ﴿
َ
نُفِسُ�مۡ  لَُ�م ّمِنۡ  َخلَقَ  أ

َ
ۡزَ�ٰٗجا أ

َ
ْ  أ  بَۡيَنُ�م وََجَعَل  إَِ�َۡها ّلِتَۡسُكُنٓوا

ةٗ  َودَّ ۚ  مَّ ُرونَ  ّلَِقۡو�ٖ  �َ�ٰٖت  َ�ٰلَِك  ِ�  إِنَّ  َورَۡ�ًَة  .﴾٢١َ�تََفكَّ
  : از جملهیعنی» دیآفر  یھمسران  تانیبرا  از خودتان  هک  است  نیاو ا  اتیو از آ«
  از مرگ  پس  ساختن  بر زنده  یتعال  حق  قدرت  به  هک  ییھا و داللتھا  نشانه

با   هکد یآفر  یشما زنان  یبشر  شما از جنس  یبرا  هک  است  نیا  یکیند، ک یم  داللت
  یپھلو او را از  را خداوند متعالیز  است  ‘: مراد حوا یقول  د. بهینک یم  ازدواج  آنان
  آرام ھا آنبد تا«اند.  شده  دهیآفر  مردان  ز از پشتین  یبعد از و  د و زنانیآفر ÷  آدم

و   را آرامشیز دیورز  لیتما  آنان  و به  گرفته  و الفت  انس  ھمسرانتان  : تا بهیعنی» دیریگ
» نھاد  رحمت و  شما مودت  انیو در م«  است  و الفت  انس  نیبا ا  تانیھا آنرو  راحت
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آن،   مکمستح  قلعه  و در درون  احکوند نیدر پرتو پ  ھمسرش مرد و  انی: در میعنی
شما با   هک  است  احکن  نیا  لهیوس  به  قرار داد پس  و عشق  و شفقت  و عالقه  محبت

و   شما شناخت  انیم  نیاز ا  قبل  هک آن  ید، بینک یم  مبادله  گر مھر و عاطفهید کی
و   است  جماع ؛ مودت«د: یگو ی. مجاھد م محبتمھر و   رسد به  باشد، چه  یمعرفت

و   بزرگ»  است  ییھا نشانه«ر شد کذ  هک  یامور»  نیدر ا  گمان یب». «؛ فرزند رحمت
  دنیشیو با اند» شندیاند یم  هک  یگروھ  یبرا«  سبحان  یخدا  متکو ح  بر قدرت  شگرف

 برند. یم  یپ  دگار متعالیآفر  عظمت  امور، به  نیدر ا

َ�َٰ�ٰتِ  قُ َخلۡ  َءاَ�ٰتِهِۦ َوِمنۡ ﴿ �ِض وَ  ٱلسَّ
َ
ۡ  ٱۡختَِ�ُٰف وَ  ٱۡ� ل

َ
لَۡ�ٰنُِ�مۚۡ  ِسنَتُِ�مۡ �

َ
 َ�ٰلَِك  ِ�  إِنَّ  َو�

 .﴾٢٢ّلِۡلَ�ٰلِِم�َ  �َ�ٰٖت 
  اجرام  نیا  هک  یرا ذاتیز»  است  نیو زم ھا آنآسم  نشیاو آفر  اتیآ  و از جمله«
 قرار  ییھا دهیپد  شیخو  نشیآفر  یھا یو شگفت  صنع  بیاز عجا ھا آند و در یرا آفر  بزرگ
شما  تا  متعال، قادر است  ذات  نیاست، ھم  رانکو متف  وران  شهیاند  عبرت  هیما  هکداد 

  یھا نشانه  ز از جملهین» و«زد. یبرانگ  تانیند و از قبرھایافریز بین  را بعد از مرگتان
  سخن  با آن  هک  ییھا آنھا و زب شی: گویعنی» شما  یھا آنزب  یگون گونه«  اوست

  ز از جملهین» و« ھا آناز زب  نیا ریو غ  ینی، التی، رومیک، تری، عجمید؛ از عربییگو یم
  یحت  هکو زرد بل  و سرخ  اهید و سیاز سف» شما  یھا رنگ  یگون گونه«  اوست  یھا نشانه

گرداند،  یز میمتما  یو ریاو را از غ  هکوجود دارد   یاتیاز افراد شما خصوص  یدر ھر فرد
  باھم  یواحد  شما را نوع  ھمه د ویھست  زن  کیمرد و   کی  شما فرزندان  یھمگ  هک با آن
  نبود، بشر با چه  یگون و گونه  تنوع  نیاگر ا ! ی. آر است  تیانسان  هکند ک یم  جمع

»  است  ییھا نشانه  دانشوران  یز برایامر ن  نیاقطعا در «شد؟  یرو نم روبه  هک  یالتکمش
را بر   اتیآ  نیا  روشن  یھا داللت  هک اند رتیو بص  علم  و صاحبان  را فقط دانشورانیز

 ابند.ی یدرم  أل  یوجود خدا

ِ  َءاَ�ٰتِهِۦ َوِمنۡ ﴿ ۡلِ َمَناُمُ�م ب  َ�ٰتٖ إِنَّ ِ� َ�ٰلَِك � لِهِۦٓۚ ّمِن فَۡض  ٱبۡتَِغآؤُُ�موَ  ٱ�ََّهارِ وَ  ٱ�َّ
 .﴾٢٣�َۡسَمُعونَ  ّلَِقۡو�ٖ 
  و روز و طلب  شما در شب  او خواب«  بزرگ  یھا و نشانه»  اتیآ  و از جمله«

  یبرا  یز گاھید و در روز نیرو یم  خواب  به  در شب ! یآر»  اوست  شما از فضل  معاش
از   در روز وشب  نی) شما. ھمچن چاشت  (وقت  لولهیق  ابد، مانند خویخواب یم  استراحت
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  یرو  در شب  در روز و ھم  ھم  یروز  را طلبید زیطلب یم  یروز  یتعال  حق  فضل
  آوردن  دست ھا وبه یازمندین  رفع  یبرا  اپو و تالشکو ت  مرگ  هیشب  خواب  دھد. البته یم

  گوش  هک  یگروھ  یامر برا  نیدر ا  گمان یب»  است  از مرگ  پس  یزندگ  به  هی، شبیروز
  نیشنوند و با ا یم  شمندانهیھا را اند و موعظه  اتیآ  هک  یسانک  ی: برایعنی» شنوا دارند

»  است  ییھا نشانه«نند؛ ک یم  ز استداللیرستاخ  انکو ام أ خداوند  ھا بر عظمت نشانه
 .أ خداوند  بر وجود و عظمت  میعظ

  فرمود: به  هک  است  آمده س  ثابت  دبنیز  تیروا  به  فیشر  ثی: در حدیخواب یب  یدعا
بردم،   تیاکش ص خدا  رسول  امر به  نیداد و از ا  دست  شب  یدارخوابیب  عارضه  من

  عي�  نمأيا قيوم،   يا يح  قيوم  يح  وأنت  العيون  وهدأت  انلجوم  اغرت  ا�«بگو:  فرمودند
  ندهیپا  گرفتند و تو زنده  ردند و چشمھا آرامک  غروب  ستارگان ا!یبارخدا« .»هدء يل�أو

 .» بخش  را آرامش و شبم   را بخوابان  می! چشمھا ندهیپا  زنده  ی. ا یھست

َق يُرِ�ُ�ُم  َءاَ�ٰتِهِۦ َوِمنۡ ﴿ ُِل  َوَطَمٗعا ٗفاَخوۡ  ٱلَۡ�ۡ َمآءِ  ِمنَ  َوُ�َ�ّ ٓ  ٱلسَّ ۦ ءٗ َما �َض بِهِ  َ�ُيۡ�ِ
َ
 ٱۡ�

ٓۚ  دَ َ�عۡ   .﴾٢٤َ�ۡعقِلُونَ  ّلَِقۡو�ٖ  �َ�ٰٖت  َ�ٰلَِك  ِ�  إِنَّ  َمۡوتَِها
 از  میب» اندینما یشما م  د بهیو ام  میب  یرا برا  برق  هک  است  نیاو ا  اتیآ  و از جمله«

  نیا د بهیند و امکشتزارھا را نابود کو سرما   خی  هک  نیاز ا  میباران، ب  د بهیھا و ام صاعقه
  جهینت در  هک  است  یا یکیترکال  شراره  گرداند. برق  و خرم  شتزارھا را زندهک  باران  هک

  یآب  و ازآسمان«د. یآ یوجود م  رعد به  شود و از آن یدار میبرخورد ابرھا در جو پد
  یھا یرستن با» گرداند یم  زنده  را بعد از مرگش  نیزم  آن  لهیوس  به  فرستد پس یفروم

امر   نیدر ا  گمان یب« بود  مرده  یو سفت  یکبر اثر خش  نیزم  هک خرم، بعد از آن سبز و
ھا و  دهیپد  نیبا ا  خردورزان  هک»  است  ییھا ورزند، نشانه یخرد م  هک  یگروھ  یبرا

 نند.ک یم  استدالل  یتعال  حق  میعظ  ھا، بر قدرت نشانه

ن َ�ُقوَم  ۦٓ تِهِ َءاَ�ٰ  َوِمنۡ ﴿
َ
َمآءُ أ �ُض وَ  ٱلسَّ

َ
مۡ  ٱۡ�

َ
ِۦۚ بِأ �ِض  ّمِنَ  َدۡعوَةٗ  ُ�مَّ إِذَا َدَ�ُ�مۡ  رِه

َ
ٓ  ٱۡ�  إِذَا

نُتمۡ 
َ
 .﴾٢٥َ�ۡرُُجونَ  أ

 بر و  یی: برپایعنی» ندیاو برپا  فرمان  به  نیو زم ھا آنآسم  هک  است  نیاو ا  اتیو از آ«
باشند و   یکمت ھا آنبر   هک  یا یمرئ  یھا ستون  بدون  نیو زم ھا آنآسم  ییجا

  و قدرت  اراده  میعظ  یھا نشانه  رند، از جملهیو قرار گ  یجا  بر آن  هک  یقرارگاھ  بدون
فراخواند،   نیشما را از زم  ییصال  به  چون  سپس«  است  سبحان  یخدا  مطلقه
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 شده،  دعوت  شخص  هک چنان  و توقف  درنگ  بدون  تانیاز گورھا» دییآ یم  رونیب  بناگاه
د: یگو یخواند وم یشما را فرام  سبحان  یخدا  نچو ! ی. آر است  شیدعوتگر خو  عیمط

  یباق  انینیو پس  انینیشیاز پ  کس ھیچ د؛ییآ  رونیب  تانیاز گورھا ! مردگان  یا  ھان
راد ا مینگرد.  یز را میرستاخ  و صحنه  از گور برخاسته  درنگ یب  هک  نیماند مگر ا ینم

 د.ییآ یم  رونیرھا بدر صور از گو  لیاسراف  دنیاست: با دم  نیا

َ�َٰ�ٰتِ َمن ِ�  ۥَوَ�ُ ﴿ �ِض� وَ  ٱلسَّ
َ
ُۥ ُ�ّٞ  ٱۡ�  .﴾٢٦َ�ٰنُِتونَ  �َّ

در  ،کدر مل»  اوست  از آن«  مخلوقات  از تمام»  است  نیو زم ھا آندر آسمھرکه  و«
  ھمگان«  ستین  فرمان  امور در تحت  نیاز از یچ  چیرا ھ  گرانیو د  نشیو در آفر  تصرف

پروردگار   یـ برا  یاضطرار و درماندگ  یا از رویرضا   ـ به  : ھمهیعنی» ندیفرمانبردار او
مقر و معترفند. در   یبندگ و  تیعبود  و به  عیمط  یریپذ اد و فرمانیانق  طاعت  به  متعال

 ». است  طاعت  یمعن  به  در قرآن  یھر قنوت«است:   آمده  فیشر  ثیحد
  تیو وحدان  تیبر ربوب  یلک  لیدل  ات، ششیآ  نیدر ا  هک  مینک یم  مالحظه

 . است  شده  انیب  سبحان  یخدا

ِيَوُهَو ﴿ ْ َ�بۡ  ٱ�َّ هۡ  ۥُ�مَّ يُعِيُدهُ  ٱۡ�َۡلقَ  َدُؤا
َ
ٰ  ٱلَۡمَثُل  َوَ�ُ  َعلَۡيهِ�  َونُ َوُهَو أ َ�ۡ

َ
َ�َٰ�ٰتِ ِ�  ٱۡ�  ٱلسَّ

�ِض� وَ 
َ
 .﴾٢٧ٱۡ�َِكيمُ  ٱۡلَعزِ�زُ َوُهَو  ٱۡ�

 بعد از» دینما ید میرا تجد  ند و باز آنک یرا آغاز م  نشیآفر  هک  سک  آن  و اوست«
مجاھد در »  ار بر او آسانتر استک  نیو ا«  یشگیھم  یا یزندگان  ؛ به آن  مرگ
از   أل  یخداات، بر ید حیو تجد  دنیبازگردان«د: یگو یم  آن  یمعن  حیتوض
بر او ھردو  د آن،یو تجد  ییابتدا  نشیآفر  هکھرچند   تر است آسان  ییابتدا  نشیآفر

  انیدر م  نشیآفر  دنید و بازگردانیتجد  هک  است  نی: مراد ایقول  به». باشد یم  آسان
 وا  قدرت  شیرا در پیز  متعال  در نزد خالق  است، نه  یابتدائ  نشیآسانتر از آفر  خلق

  زبان و  قیخال  برتر و واالتر بر زبان  : ھر صفتیعنی»  یاعل  و مثل«  است  سانکی  ھمه نیا

وَُهَو ﴿ اش: فرموده  نیبا ا  یتعال  : حقیعنی»  اوست  از آن  نیو زم ھا آندر آسم«  لیدال
ِيٱ َّ�  ْ   هک در مورد آنچه شما  ی؛ برا» بر او آسانتر است  نشیآفر  و اعاده« .]۲۷[الروم:  ﴾َ�ۡبَدُؤا

  نیع را  مثل  نیا  پس  است  زده  یمثل  ا دشوار استی  سھل  تانیھا اسیارھا و مقیدر مع
وجود   یا یو سخت  ی، آسانیو  مطلقه  قدرت  شگاهیدر پ  هکد ید و نپنداریندان  متمثل
  یگانگی  صفت  یعنیبرتر؛   و مثل  است  سانکیاو   قدرت  به  نسبت  ناتکمم  لکرا یدارد ز
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» زیعز  اوست و«  ستین  یو مانند  هیشب  نیو زم ھا آناو را در آسم  پس  اوست  یبرا
و   در سخنان  است»  میکح« شود ینم  ھرگز مغلوب  هک  ییش، تواناکروزمند در ملیپ

 . شیخو  افعال
 مرا  د: فرزند آدمیفرما یم  خداوند متعال«است:   آمده  یقدس  فیشر  ثیدر حد

  هک یداد درحال  نبود و مرا دشنام  یو  شأن  ستهیشا  نیا  هک یرد درحالک  بیذکت
  گونه است: خداوند آن  یو  سخن  نیمرا در ا  یو  بیذکنبود؛ اما ت  یو  شأن  ستهیشا نیا
  آن  از اعاده اول   نشیآفر  هک یگرداند. درحال یا بازنماست، مجدد  دهیمرا در ابتدا آفر  هک

  یاست: (خدا فرزند یو  سخن  نیمرا، در ا  یو  دادن  . و اما دشنام ستینتر نآسا  بر من
فرزند   ه: (نهک  یسکھستم،  ازین یب  گانهی  من  هک یحال در» ۱۱۶/ بقره) « است  برگرفته

 ».۳ـ ۴/ اخالص) « ستیھمتا ن او  یبرا  سک  چیو ھ  است  شده  دهییزا  یسکاز   آورد و نه
  طرح فار ازکگفت:   هک  است ردهک  تیروا  نزول  سبب  انیدر ب  رمهکاز ع  اتمح  یاب  ابن
 شد.  نازل  هیآ  نیا  فرورفتند پس  رتیو ح  یمردگان، در شگفت  ردنک  زنده  مسئله

َثٗ� ﴿ نُفِسُ�ۡمۖ  ّمِنۡ  َ�ََب لَُ�م مَّ
َ
ا ّمِن لَُّ�م َهل أ يَۡ�ٰنُُ�م َملََكۡت  مَّ

َ
َ�ٓءَ  ّمِن � َ�ُ 

نُتمۡ  ُ�مۡ َرَزۡقَ�ٰ  َما ِ� 
َ
نُفَسُ�مۚۡ  َكِخيَفتُِ�مۡ  َ�َافُوَ�ُهمۡ  َسَوآءٞ  �ِيهِ  فَأ

َ
ُل  َكَ�ٰلَِك  أ  ُ�َفّصِ

 .﴾٢٨َ�ۡعقِلُونَ  �ٖ لَِقوۡ  ٱ�َ�ِٰت 
  هک  است  زده  یمثل  : چنانیعنی»  است زده  یمثل  شما از خودتان  یخداوند برا«

 شما بر  اذھان  ز بهیچ  نیتر کینزد  مثل  نیرا ایز  است  از خودتان  و برآمده  برگرفته
  کمال  تانیھا نیمی  هک  م، از آنچهیا داده  یشما روز  به  ا در آنچهیآ«است:   کشر  بطالن

ا شما ی: آیعنی» دیباش  سانکیبرابر و   در آن  هکد یدار  یانکیشر  است  شده  آن
شما   به  هک  یاموال  در تصرف  زانتانینکو   غالمان  هکد یپسند یم  خودتان  یبرا

 باشند،  داشته  تکبا شما مشار  اموال  نیو در ا  بوده  سانکیم، با شما برابر و یا داده  یروز
د یدار  میگر بید کیشما از   هکو ھمانطور «باشد؟   شما و آنان  انیم  یفرق  چیھ  هک آن  یب

د و یکمنایب خود،  مال  کیاز افراد آزاد شر  هک : چنانیعنی» د؟یباش  داشته  میب ھا آناز 
در   د؟ البد آنانیباش  داشته را  آنان  و مالحظه  بوده  کمنایب  ھم  د، از آنانیبر یم  حساب
  چون  ! پس میباش  سانکی  با بردگانمان  هک  میپسند ینم ! ند: نهیگو یم  سؤال  نیپاسخ ا

شد   ھستند، باطل  آن  کمال  سروران  هک  یزیدر چ  شان و سروران  بردگان  انیم  تکشر
  انیم  تکھمانند و ھمسانند، قطعا شر  تیدر بشر  با آنان  زانینکو   غالمان  هک  یدر حال
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  یسو خلق، ھمگ کیرا از یز  است  اساس یو ب  ز باطلین  از مخلوقاتش  یکیو   أل  یخدا
و   یھمانند  گونه چیھ  او و بندگانش  انیگر مید  یھستند و از سو  خداوند متعال  بندگان
د یپسند یرا نم  شیخو  خود و برده  انیم  یشما تساو  هک یدرحال ! یآر . ستین  یمشابھت

  و بردگان  آزادان  ھمه  چون یب  کو مال  االرباب رب  یرا برا  یتساو  نیا  چگونه  پس
  اتیآ  سان نیبد«د؟ یدھ یم قرار  کیشر  یو  یرا برا  یو  از بندگان  یو برخ دیپسند یم

 شند.یندیھا ب مثل  نیدر ا  هکباشد »  مینک یم  انیب  یروشن  به  خردورزان  یبرا خود را
 در  کشر  فرمود: اھل  هک  است  شده  تیروا  نزول  سبب  انیدر ب س  عباس از ابن

 رشيكاً  الَّ إ  لك  رشيك ال  لبيك لبيك،  لبيك، اللهم«گفتند:  یم  هیتلب  نیچن  حج  کمناس

تو   یم، برایحاضر  فرمان  م، بهیحاضر  فرمان  به ا!یبارخدا« .»ملك وما  متلكه  هو لك
  ھرآنچه  کو مال  ییاو  کتوست، تو مال  او خود از آن  هک  یکیشر  جز ھمان  ستین  یکیشر

ا ﴿ فرمود:  نازل أ خداوند  پس».  است  آن  کاو مال  هک  ﴾َملََكۡت َهل لَُّ�م ّمِن مَّ
 .]۲۸[الروم: 

ِينَ  ٱ�ََّبعَ بَِل ﴿ ْ َظلَُموٓ  ٱ�َّ ۡهَوآَءُهم ا
َ
َضلَّ  َمنۡ  َ�ۡهِدي َ�َمن ِعۡل�ٖ�  بَِغۡ�ِ  أ

َ
ۖ  أ ُ َوَما لَُهم ّمِن  ٱ�َّ

ِٰ�ِ�نَ  َّ�٢٩﴾. 
  شیخو  یھا از ھوس  یعلم  چیھ یب  ارانکستم  هکبل  ستین  نینه، چن«

 و در  ردهکر نکتف  یتعال  حق  یھا و نشانه  اتیدر آ  پس  بتان  در پرستش» اند ردهک  یرویپ
  پس« دارند قرار  یامال در گمراھکخود   هکدانند  ینم  هک  یاند در حال دهیشیندین ھا آن
 خداوند  : چنانچهیعنی» ند؟ک یم  تیھدا  یسک  گذاشته، چه  راھشیخدا ب  هکرا   سک  آن
توانا   یو  ردنک  تیبر ھدا  هک  ستین  سک  چیھ باشد،  ردهکرا مقدر ن  تیھدا  شیبرا أ

  و مانع  لیحا  سبحان  یخدا  و عذاب ھا آن  انیم  هک»  ستین  یاورانی  آنان  یو برا«باشد 
 گردند.

قِمۡ ﴿
َ
ۚ  لِّ�ِينِ  وَۡجَهَك  فَأ ِ  فِۡطَرَت  َحنِيٗفا ۚ َعلَيۡ  ٱ�َّاَس َ�َطَر  ٱلَِّ�  ٱ�َّ ِۚ  ِ�َلۡقِ  َ�ۡبِديَل  َ�  َها  ٱ�َّ

�ۡ  ٱلَۡقّيِمُ  ٱّ�ِينُ َ�ٰلَِك 
َ
 .﴾٣٠لَُمونَ َ� َ�عۡ  ٱ�َّاِس  َ�َ َوَ�ِٰ�نَّ أ

و   دارانهیپا :یعنی»  ییگرا  بگردان، با حق«  میمستق»  نید  نیا  یسو را به  تیرو  پس«
  نیا . باطل  انیاد از  آن ریغ  یسو به  یو التفات  شیگرا  چیھ ین، بک  آن  به  یرو  استوارانه

: یعنی»  است  دهیآفر  را بر آن  مردم  هک«  است  یو سرشت  : خلقتیعنی» خداوند  فطرت«
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  هکد یاید نیپد  در آنان  یعوارض و اگر  است  دهیآفر  اسالم  را بر فطرت  مردم أ خداوند
  نیفقط د  نیا  دارند پسیپا خود  سرشت  نیبر ا ھا آنند، یفر گراک  به  آن  سبب  به

در   هک باشد. چنان یم  ھماھنگ و  منسجم  یبشر  با فطرت  هک  است  یالھ  میمستق
بر   هک  نیمگر ا  ستین  ینوزاد  چیھ« است:  آمده س  رهیابوھر  تیروا  به  فیشر  ثیحد

  یا مجوسی  یا نصرانی  یھودی او را  پدر و مادرش  یشود ول یمتولد م  فطرت
  هک  است  آمده  اضیع  تیروا به  یقدس  فیشر  ثیدر حد  نیھمچن». گردانند یم

  سبحان  یاز خدا  نقل  به  شیخو  خواندند و در خطبه یم  خطبه  یروز ص خدا رسول
 ھا آن  یسو  به  نیاطیش  یول  ام دهیآفر گرا و حق  فیرا حن  بندگانم  ھمه  من«فرمودند: 

  آنان بودم، بر  ردهک  حالل  من  هکرا   ساختند وآنچه  گمراه  شان نیرا از د  و آنان  آمده
 ».دندیگردان  حرام
و   یدیتوح  دهیعق  بودن  یبر فطر  لیاد شده، دلی  فیشر  ثیو احاد  مهیرک  هیآ  نیا

  القاآت ار وکط، افیمح  راتیبا تأث  پس  است  اعتقاد در نھاد انسان  نشیآفر  سالمت
  کپا  دهیعق  هک  است  شهیر و اندکف  دور از سلطه  باطل  یدھایو تقل  یموروثو   یانحراف

 ند.ک یر مییتغ  یدیتوح
 رییتغ  یر ویغ  را با پرستش  یالھ  نشی: آفریعنی»  ستین  یلیتبد  یالھ  نشیدر آفر«
: یعنی»  است  نیاستوار ا  نید«د یدار بمانیو پا  ید باقیو توح  اسالم  بر فطرت  هکد بلیندھ

فار ک  ھمچون»  مردم ثرکا  یول«  و استوار است  میمستق  نیفطرت، ھمانا د  به  یبندیپا
را در   نند و آنک  عمل  آن  را تا به  قتیحق  نیا» دانند ینم«  هیآ  نزول  در زمان  هکم
  فطرت  هکجاھلند   قتیحق  نیاز ا  خلق  تیثرکز، ایامروز ن  هک ار بندند. چنانک به  تینیع

  و ھماھنگ  ، منسجمیدیتوح  کو پا  فیحن  نید  به  شیرد و گراکیجز با رو  یبشر
 شود. ینم
 د:یفرما یم  ردهک  لیمکرھنمود خود را ت  نیا  أل  یخدا  گاه آن

ُقوهُ  هِ ُمنِيبَِ� إَِ�ۡ ﴿ �ِيُمواْ  َوٱ�َّ
َ
لَٰوةَ َوأ  .﴾٣١ٱلُۡمۡ�ِ�ِ�َ َوَ� تَُ�ونُواْ مَِن  ٱلصَّ

د یآور  یرو أ الله  یسو به  تو و ھمراھانت امبر!یپ  ی: ایعنی» دینک  انابت  شیسو به«
و از او پروا « دیا نندهک او رجوع  به  یو  نیفرام  به  یبندیو پا  عمل  با اخالص  هک  یدر حال

در » دیبرپا دار و نماز را«  یو  ھا و حاضر و ناظر دانستن یاز نافرمان  با اجتناب» دیبدار
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مأمور   آن  به  هک  ینماز  آن، ھمان  ھا و آداب ض، سنتیفرا  به  یبندیو با پا  آن  اوقات
 آورند. یم  کیاو شر  یبرا  هک» دینباش  انکو از مشر«د یا شده

ِينَ ِمَن ﴿ ْ  فَرَّقُواْ دِيَنُهمۡ  ٱ�َّ ۖ  َوَ�نُوا يِۡهمۡ  بَِما ِحۡزبِۢ  ُ�ُّ  ِشَيٗعا  .﴾٣٢ُحونَ فَرِ  َ�َ
ن، یدر د» شدند  فرقه  ردند و فرقهک  ندهکرا پرا  شان نید  هک  یسانکاز «د: ینباش ! یآر

روان، یپ  یعنیگر، ید  یاز بعض  ی، بعضیھود و نصاریھا و ھواھا و  بدعت  د اھلمانن  هک
نزد   هک  آنچه به  یھر حزب«نند ک یم  یو ھمراھ  عتیمشا  خود را در باطل  گمراه  انیشوایپ

اد یبر بن  بناشده  نیاز د ھا آننزد   هک  آنچه  به  ی: ھر گروھیعنی» خود دارند دلخوشند
  از حق  هک  یحال اند در برحق  هکپندارند  یو خرسنداند و م  وجود دارد، شادمان  باطل

 ندارند.  ھمراه  به  یزیدستاو  چیھ
از   هیناج  دند: فرقهیپرس ص خدا  از رسول  هک  است  آمده  فیشر  ثیدر حد

 امروز  هکباشد   یو روش  رھرو راه  هک  یا فرقه«؟ فرمودند:  است  فرقه  دامکھا  گروه  نیا
 ». میدار قرار  بر آن  و اصحابم  من

ْ  ُ�ّٞ  ٱ�َّاَس �َذا َمسَّ ﴿ نِيبِ�َ  َر�َُّهم َدَعۡوا ٓ  ُ�مَّ  إَِ�ۡهِ  مُّ َذاَ�ُهم إَِذا
َ
 فَرِ�قٞ  إَِذا رَۡ�َةً  ّمِۡنهُ  أ

 .﴾٣٣�ُۡ�ُِ�ونَ  م بَِرّ�ِِهمۡ ّمِۡنهُ 
پروردگار  برسد،«  یا یو قحط  یماری، بال، بی: سختیعنی»  یضر  مردم  به  و چون«

بال را از   آن  هکخوانند  یم  یادرسیفر  برده، او را به  او پناه  یسو و به» خوانند یخود را م
او   یسو به  هک  ی: در حالیعنی» اند نندهک  انابتاو   یسو به  هک  یدر حال«بردارد   آنان

  یتاپرستکیو  دیتوح  قله  نیا  هکنند. ک ینم  هیکر او تیغ  اراند و بهک و توبه  نندهک بازگشت
و   شانیدعا  ردنک  اجابت با» بچشاند  آنان  به  یخود رحمت  از جانب  چون  سپس«  است

  کشر  پروردگارشان  به  از آنان  یگروھ  بناگاه«  ھا و بالھا از آنان یسخت  آن  برداشتن
دانند  یم  هک  یگردند در حال یبازم أ للهر ایغ  پرستش  یسو و به  در عبادت» آورند یم
در   شان یپرست  گانهی  . پس است ردهکن  برطرف  بال را از آنان  آن أ للهجز ا  یسک

از   نیازمندند و این  گانهی  یخدا فقط به  آنان  هک  است  بر آن  لیھا، خود دل یسخت
  بشر در اصل  فطرت  هک  است  قتیحق  نیو بر ا  یبشر  بر وجود فطرت  ادله  نیتر بزرگ

 : عجبا!یعنی.  است  شان از احوال  تعجب  ختنید برانگیجمله، مف  نی. ا است  یدیتوح
نند اما ک یم  اعتراف  سبحان  یخدا  تیوحدان  ھا، به یسخت  فرود آمدن  در ھنگام  چگونه

 گردند. یباز م  کشر  ا بهشود، مجدد یم  ساخته  برطرف  ھا از آنان یسخت  نیا  یوقت
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﴿ ۡ�َ�ِ ْ ٓ  ُفُروا ْ  َءاَ�ۡيَ�ُٰهمۚۡ  بَِما  .﴾٣٤َ�ۡعلَُمونَ  فََسۡوَف  َ�َتَمتَُّعوا
و » ورزند  فرانکم، یا دهیبخش ھا آن  به  آنچه  تا به«گردند  یباز م  کشر  به ! یآر

 برخوردار  پس«نند ک یر ماکرا ان  یالھھای  نعمت  هک  ینند، در حالک  شهیپ  یناسپاس
  یمند بھره  نیا  هکرا   آنچه» دیبدان  هکزودا «  شیخو  یفر و ناسپاسکاز   یکاند» دیشو

  انکمشر  یبرا  سخت  یدیتھد  نی. ا خواھد داشت  یدر پ  کدردنا  ر، از عذابیپذ زوال
 . است

مۡ ﴿
َ
نَزۡ�َا أ

َ
ْ  بَِما َ�َتَ�َّمُ  َ�ُهوَ  ُسۡلَ�ٰٗنا ِهمۡ لَيۡ عَ  أ  .﴾٣٥ُ�ونَ �ُۡ�ِ  بِهِۦ َ�نُوا

  به  آنچه  درباره«  و حجت  برھان آن»  هک  میا ردهک  نازل  یبرھان  ا مگر برآنانی«
  بوده  ناطق  سبحان  یخدا  به  شان دنیورز  کبر شر» د؟یگو یم  ورزند، سخن یم  کشر  آن

ار کان  لیسب بر  استفھام  نیا  هکند؟ ک یم  است، داللت  حق  ارشانک  نیا  هکامر   نیو بر ا
  به  چگونه  ندارند پس  یو حجت  برھان  چیھ  شان یو گمراھ  کبر شر  : آنانیعنیباشد.  یم

 .آورند؟! یم  کیشر أ خداوند

﴿ ٓ َذۡ�َنا �َذا
َ
ْ  ةٗ رَۡ�َ  ٱ�َّاَس  أ ۖ  فَرُِحوا َمۡت  بَِما َسّيِئَ� تُِصۡبُهمۡ  �ن بَِها يِۡديِهمۡ  قَدَّ

َ
 ُهمۡ  إَِذا �

 .﴾٣٦َ�ۡقَنُطونَ 
 ؛ یتیو عاف  شی، نعمت، گشای: فراوانیعنی»  میبچشان  یرحمت  مردم  به  و چون«

  یسرمست با» شوند یم  شادمان  آن  به«  رهیو غ  ی، سالمتیمال  شیباران، گشا  مانند نزول
  آنان  واگر به«  نعمت  به  ر و اعترافکبا ش  ھمراه  یا یشادمان  بر، نهکو   یشکو گردن

: یعنی» برسد  یا ئهیس«  شان گناھان  یشوم  : بهیعنی»  شان نیشیردار پکار و کخاطر   به
از » شوند یم دینوم  بناگاه«باشد   هک  یتیفیکو   ھر وصف  برسد، به  یو رنج  یسخت

 »۱۱ھود/«  یگرید  هیدر آ  ی. ول است  از رحمت  شدن  وسی. قنوط: مأ یالھ  رحمت
  ثیدر حد  هک چنان . است  ردهکاستثنا   قاعده  نیصابر را از ا  مؤمنان  خداوند متعال

ار کشگفتا بر «فرمودند:  ص خدا   رسول  هک  است  آمده س بیصھ  تیروا  به  فیشر
ر یخ  شیبرا  مکح  آن  هک نیا ند مگرک ینم  یمکح  چیاو ھ  در باره أ مؤمن، خداوند

و   ر اوستیخ  ن، بهیا  ند پسک یم رکبرسد، ش  یا یو خوشحال  او نعمت  را اگر بهی؛ ز است
 ». ر اوستیخ  به زین  نیند و اک یبرسد، صبر م  یاو بال و رنج  اگر به

َو لَمۡ ﴿
َ
ْ  أ نَّ  يََرۡوا

َ
َ  أ ٓ  ٱلّرِۡزَق  ُسُط يَبۡ  ٱ�َّ ۚ  ءُ لَِمن �ََشا  ّلَِقۡو�ٖ  �َ�ٰٖت  َ�ٰلَِك  ِ�  إِنَّ  َو�َۡقِدُر

 .﴾٣٧يُۡؤِمُنونَ 
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از »  سکھر   یرا برا  یروز  هک  خداست  هک«اند  و ندانسته» اند دهیا ندیآ«
  یمقتضا  و به  شیو آزما  امتحان  یاز رو» گرداند یم  ا تنگی  بخواھد، فراخ  هک«  بندگانش

 او  یسو  به  ارانهک شوند و توبه ید میناام  یو  چرا از رحمت  ؟ پس شیخو  متکو ح  عدل
»  نیا در  گمان یب«ند؟ ک  آنان  حال  را شامل  شیخو  گر رحمتیگردند تا او بار د ینم باز

و   قبض  نیبا ا  هک»  ھاست آورند نشانه یم  مانیا  هک  یگروھ  یبرا«  و بسط نعمت  قبض
 ند.ک یم  داللت  یالھ  قدرت  مالکامور بر   نیرا ایابند زی یم  راه  حق  یسو بهبسط، 

هُ  ٱلُۡقۡرَ�ٰ  َذا اتِ  َٔ َ� ﴿ بِيِل�  ٱۡ�نَ وَ  ٱلِۡمۡسِك�َ وَ  ۥَحقَّ ِينَ  َ�ٰلَِك َخۡ�ٞ  ٱلسَّ  وَۡجهَ  يُرِ�ُدونَ  لِّ�َّ
 ِۖ ْوَ�ٰٓ  ٱ�َّ

ُ
 .﴾٣٨ٱلُۡمۡفلُِحونَ  ُهمُ  �َِك َوأ
  لهیوس  او به  به  ردنک یکیبا ن»  را بده  قرابت، حقش  صاحب  به« ! مؤمن  یا»  پس«
  هک  یمحارم  یبرا  انفاق  بر وجوب  هیآ  نیابا   . احناف رهیو غ  وند رحمیو صدقه، پ  انفاق

  بده» زیو ن«اند  ردهک  باشند، استدالل یار نمک و  سبک  و قادر به  ازمند بودهیو ن  محتاج
و   مال یگرد ب دوره  یگدا نیکمس«د: یگو یم س  عباس  را. ابن  یو  حق»  نیکمس  به«

  یو  به  هک  است  نیا  نیکمس  حق را.  حقش»  ليالسب ابن  به«  بده» زیو ن». « است  نتکم
  هک  یمسافر  مانده  راه در  شخص یعنیـ   لیالسب ابن  و حق  ینک  کمکو   یبدھ  صدقه

  در طلب  هک  یسانک  یبرا  انفاق  نیا«  ینک  او را مھمان  هک  است  نیدارد ـ ا  مال  از بهین
  هک  یسانک  یمستحقان، برا  نیا  حق  : دادنیعنی»  خدا ھستند، بھتر است  یخشنود

  هکگروھند   نیو ا«  است  کو امسا  بخل را دارند، بھتر از  سبحان  یخدا  به  یکیقصد نزد
ابند، از آنجا ی یم  دست  یالھ  یو رضا  بھشت در  شیخو  خواسته  : بهیعنی» رستگارانند

 اند. ردهک  ، انفاقیامر و  آوردن جا  خاطر به  به و أ خدا  یرضا  در جھت  هک
  یتعال  حق  کنیاست، ا  نفس  رامتکو   یکمظھر پا أ خدا  در راه  انفاق  هک و از آنجا

  یشک  حق و آز و  و مظھر بخل  قرار داشته  آن  مقابل  در نقطه  هکند ک یاد میاز ربا 
 باشد: یم

﴿ ٓ ْ  ّرِٗ�ا ّمِن َءاتَۡيُتم َوَما ُ�َوا ۡمَ�ٰلِ  ِ�ٓ  ّلَِ�ۡ
َ
ْ فََ� يَرۡ  ٱ�َّاِس  أ ِۖ  ِعندَ  ُ�وا ٓ  ٱ�َّ  َزَ�ٰو�ٖ  ّمِن َءاتَۡيُتم َوَما

ِ  وَۡجهَ  تُرِ�ُدونَ  ْوَ�ٰٓ  ٱ�َّ
ُ
 .﴾٣٩ٱلُۡمۡضعُِفونَ  ُهمُ  �َِك فَأ

  یعوض برابر خود در  هک  یشیافزا  طلب  یبرا  : از مالیعنی» د از ربایدھ یم  و آنچه«
  اموال شما در  : تا بھرهیعنی» بردارد  شیسود و افزا  مردم  تا در اموال«باشد   نداشته

: یعنی» شود ینم  نزد خدا افزون  هک«د یبدان»  پس«ند کشود و رشد   افزون  مردم
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مراد از   هکبل  ستین  نیچن  مهیرک  هیآ  لی: تأویقول  نھد. به ینم  تکبر  در آن أ خداوند
است،   ا مرسومیھدا  در مبادله  مردم  انیم  هک  است  یا تعاملنجا مخصوصیدر ا» ربا«

  و پاداش  هیھد  از او توقع  دھد و در مقابل یم  یا هیھد  دوستش  به  شخص  هک  سان نیبد
  هیاگر ھد  هکو بداند   نداشته  یقصد  نیچن  دھنده  هیھد دیبا  را دارد. پس  یافزونتر

نزد   عوض  آن  یآورد ول  دنبال به  ھم را  مردم  افزونتر از مال  یعوض  شی، برایو  دادن
ن، ی. بنابرا ستین  یالھ  سزاوار پاداش  آن  در قبال  ند و صاحبشک یرشد نم أ خداوند
را   شتر از آنیدھد تا ب یم  گرانید  به  انسان  هک  است  ییزھایچ  آن  نجا شاملیربا در ا

  شیخو  یایدر دن  ند تا از آنک یم  یسک  به  انسان  هک  است  یا خدمتیبستاند،   عوض
 أ رد، در نزد خداوندیگ یم  او تعلق  به  خدمت  آن  در قبال  هک  یمند گردد لذا نفع بھره

 ند.ک یرشد نم
 بھتر و افزونتر از  یو عوض  هیھد  به  دنیقصد رس  به  دادن  هیھد  هک  ر استکذ  انیشا

 ص حضرت  آن  به  خطاب  را خداوند متعالیبود ز  حرام ص خدا آن، مخصوصا بر رسول

را  بزرگتر از آن  پاداش  هک  نکن  و بخشش« .]۶[المدثر:  ﴾٦َوَ� َ�ۡمُن �َۡسَتۡكِ�ُ ﴿ د:یفرما یم

 . است  مباح  شانیا  امتار بر ک  نیاما ا » ینک  طلب
  آن  حالل  ی؛ ربا حرام  یو ربا  حالل  یاست، ربا  ربا، بر دو گونه«د: یگو یم  رمهکع
دارد ـ   افزونتر را توقع  یو عوض  هیھد  آن  دھد و در قبال یم  هیھد  شخص  هک  است
  قرض  یو ربا وستدداد  یاز ربا  حرام، عبارت  یـ اما ربا  است  آمده  هیآ  نیدر ا  هک چنان
در عقد   یشرط با  ھمراه  آن  در قبال  یبدل  و گرفتن  یزیچ  از دادن  عبارت  و آن  است
  ـ در طلب  اتکز د ـ ازیدھ یم  و آنچه». «ندارد  تیمشروع  آن  ردنکشرط   هک  است

و   پاداشجز   آن  قبال در  هک  یو صدقات  اتکد از زیدھ یم  : آنچهیعنی» خداوند  یخشنود
  یفزون  ھمان  نانیا  پس« د؛یانتظار ندار  یسکرا از   یو پاداش  عوض  چی، ھیالھ  یرضا

  تعلق  پاداش ھا آن  برابر به برابر تا ھفتصد  برابر ھر حسنه، از ده در  هک» افتگانندی
را   ییخرما  مانهیپ  یا زهیکپا ارکو  سبکاز   یسک«است:   آمده  فیشر  ثیرد. در حدیگ یم

  صاحبش  یو برا  گرفته  شیخو  راست  را با دست  خداوند آن  هک  نیدھد مگر ا ینم  صدقه
  آن  هکدھد تا بدانجا  یم  خود را پرورش  اسب  رهک از شما  یکی  هک دھد چنان یم  پرورش

 ».شود یم تر احد بزرگ  وهکخرما، از   مانهیپ
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﴿ ُ ِي ٱ�َّ ٓ ُ�َ  ِمن َهۡل  ُ�ۡيِيُ�ۡمۖ  ُ�مَّ  يُِميُتُ�مۡ  ُ�مَّ  َرزَقَُ�مۡ  ُ�مَّ  َخلََقُ�مۡ  ٱ�َّ ن �ُِ�مَ�  مَّ
�  ّمِن َ�ٰلُِ�م ِمن َ�ۡفَعُل  ءٖ ا �ُۡ�ِ  ُسۡبَ�َٰنُهۥ َ�ۡ  .﴾٤٠ُ�ونَ َوتََ�َٰ�ٰ َ�مَّ
و «را   تانکو مشر  از مؤمن  اعم» دیشما را آفر  هک  است  یسک  خدا، ھمان« ! مردم  یا

» راندیم یشما را م  سپس»  وفاتتان  تولد تا وقت  از ھنگام» دیبخش  یروزشما   به  سپس
  یتعال  فقط حق و جزا. پس   حساب  یبرا  در آخرت» ندک یم  تان باز زنده«در آخر عمر 

  قابل  انسان  یبرا  ھمه  هک  است  ییارھاک  نیو ا  است  مخصوص  صفات  نیا  به  هک  است
» دھد  ارھا را انجامک  نیاز ا  یزیچ  هک  ھست  یسک  انتانکیاز شرا یآ«باشد  یم  مشاھده

ند: یگو یم ھا آن  هک  است  واضح گرداند؟  راند و باز زندهیدھد، بم  یند، روزیافری: بیعنی
  نیدھد، در ا  ارھا را انجامک ن یاز ا  یزیچ  هک  ستین  یسکما   معبودان  انیدر م ! نه

  کشر  از آنچه  و واالتر است  ومنزه  کاو پا«شود  یبرپا م  آنان بر  حجت  هک  است  ھنگام
  کرا از شر أ د خداوندیشدند، با معترف   شیعجز خو  به  : چونیعنی» آورند یم

 امور، برتر و واالتر بدانند.  نینند و او را از اکاد ی  یکپا  شان بهیھا یآور

ِ ِ�  ٱۡلَفَسادُ َظَهَر ﴿  ّ�َ
يِۡدي بَِما َكَسَبۡت  ٱۡ�َۡحرِ وَ  ٱلۡ

َ
ِي َض ِ�ُِذيَقُهم َ�عۡ  ٱ�َّاِس  � َعِملُواْ  ٱ�َّ

 .﴾٤١ِجُعونَ يَرۡ  لََعلَُّهمۡ 
نار ک در  هک  است  ییمراد از بحر، شھرھا و روستاھا» ار شدکفساد در بر و بحر آش«

  ییھا هیقر قرار دارند و مراد از بر، شھرھا و ھا آن  رانهکا یاھا یدر  انیھا و در م رودخانه
ار کدر بر و بحر آش  یفساد و تباھ ! یاھا قرار ندارند. آریھا و در بر سر رودخانه  هک  است
و   کشر  . پس مردم  یو معاص  کشر  سبب  : بهیعنی»  رد مردمکعمل  سبب  به«شد 
 . است  ظھور فساد در جھان  سبب  یمعاص

، یسالکخش و  یبروز قحط ا؛ مانندیدر اش  از: بروز خلل  است  ظھور فساد عبارت
  ھا، قلت نرخ سادکو ھراس،   خوف  ثرتکاز عامه، یمورد ن  یایو اش  مبود ارزاقک

  و رونق  صالح  البته نھا.یا ری، قتل، ترور و غیستم، نابرابر  وعیراھھا، ش  درآمدھا، زدن
است:   آمده  فیشر  ثیدرحد  جھت  نیبد  است  یتعال  حق  با طاعت  و آسمان  نیار زمک
روز   از چھل  نیزم  اھل  یبرا ن،یدر زم  یتعال  از حدود حق  یحد  برپاداشتن  گمان یب«

شود، از  یار میبس  تکر و بریبرپا شد، خ  عدالت  ھرگاه ! یآر».  دتر استیمف  باران  باراندن
 ص  داخ   رسول  هک  است  آمده  و مسلم  یبخار  تیروا  به  فیشر  ثیدر حد  یرو ن یا

  یاز شر و  ھمه  انیو چھارپا  درختان رد، عباد و بالد ویبم  فاجر چون«د: فرمودن
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و   است  ظھور فساد در عالم  سبب  یو معاص  کشر ! یآر». نندک یم  یراحت  احساس
از   یتا خداوند برخ«است:   نیا  یو معاص  کظھور فساد به بروز شر  ردنک  وابسته  فلسفه

را در   ردارشانکار و کاز   یبخش  ی: تا سزایعنی» بچشاند  آنان  ، بهاند ردهک  هکرا   آنچه
  مجازات  در آخرت  ردارشانکار و ک  برابر تمام در  هک از آن  بچشاند، قبل  آنان  ا بهیدن

 أ خداوند  یسو قرار دارند و به  در آن  هک  یاز گناھان» بازگردند  آنان  هکباشد «شوند 
 نند.ک  توبه

 دھد، یم  یرو  نیزم  یدر رو  یھر فساد  هک  میفھم یم  نیچن  مهیرک  هیپس، از آ
خداوند   هک  است  یو فساد عذاب  فر استکو   کو شر أ از امر خدا  آن، انحراف  سبب
  شده  متوجه  شیر زندگیدر خط س  شیخو  اشتباه  به  ند تا انسانک یم  را نازل  آن  متعال

از ین  بشناسد، به  یدرست  فسادبار امروز را به  یایدن  ھرکس  د. پسیبازآ  صالح  راه  و به
 برد. یم  یشتر پیآن، ب  و رحمت  اسالم  عصر حاضر به  انسان

ْ  قُۡل ﴿ �ِض  ِ�  ِسُ�وا
َ
ْ فَ  ٱۡ� ِينَ  َ�ٰقَِبةُ  َ�نَ  َف َكيۡ  ٱنُظُروا ۚ ِمن َ�بۡ  ٱ�َّ ۡ�َ�ُُهم َ�نَ  ُل

َ
 أ

 َ�ِ�ِ�ۡ  .﴾٤٢مُّ
: در یعنی» دینکر یس  نیدر زم«  رسالتت  نندگانک  بیذکت  به امبر!یپ  یا» بگو«

و « دینک  است، تأمل  داده  یرو  نیدر زم  هک  د و در آنچهیبگرد  نیزم  نافکو ا  اطراف
  یھا امت  آثار برجا مانده»  است  بوده  بودند چگونه  نیاز ا  شیپ  هک  یسانک  د عاقبتیبنگر

د ید تا بدانینک  فار ـ را مشاھدهک  فیاز طوا  عاد و ثمود و مانند آنان  لیقبا  ـ چون  نیشیپ
 و سر  است  نهکس  و بدون  یخال  شان را منازلیز  است  بوده  چگونه  آنان  سرانجام  هک

و » بودند  کمشر  شترشانیب«  است  شده  لیتبد  یکوحشتنا  یھا آنابیب  به  شان ینھایزم
 د.یشانک  گاه ورطه  نیا  را به  ارشانکسرانجام،   هک  یبود سبب  نیھم

قِمۡ ﴿
َ
ن لِ ِمن َ�بۡ  ٱلَۡقّيِمِ  لِّ�ِينِ  وَۡجَهَك  فَأ

َ
ِ�َ  أ

ۡ
ِۖ ِمَن  َ�ُۥ َمَردَّ  �َّ  يَۡومٞ  يَأ  َم�ِذٖ يَوۡ  ٱ�َّ

ُعونَ  دَّ  .﴾٤٣يَصَّ
ت یبرا  چون !ص محمد  ی: ایعنی»  استوار بگردان  نید  یسو را به  تیرو  پس«

را   ردتکیرو  پس  است  اد شدهی  علت  بشر، معلول  یفساد و تباھ  هکشد   روشن 
 رسول  دستور به  . البته است، بگردان  ھمانا اسالم  هک  استوار و درست  نید  یسو به

 :یعنی» فرا رسد  یروز  هک از آن  شیپ«باشد  یز مین  شان امت  ، دستور بهص  رمکا 
  ی: راھیعنی»  ستیخداوند ن  یاز سو  یبازگشت  شیبرا  هک»  امتیروزق



 ٩٧  سوره روم

 

 وجود ندارد  عاد آنیم  دنیفرارس  در ھنگام  آن  از وقوع  و جلوگرفتن  دنیبازگردان  یسو به
در « گرداند یرا برنم  آن  هک  و او ھم  ستیار قادر نک  نیبر ا أ جز خداوند  کس ھیچ رایز

  و دسته  گر جدا و متفرقید  کیاز   امتیدر روز ق  : مردمیعنی» شوند یم  روز، متفرق  آن
 . دوزخ  به  انیوندند و دوزخیپ یم  بھشت  به  انیشوند، بھشت یم  دسته

ۥۖ  هِ َمن َ�َفَر َ�َعلَيۡ ﴿  .﴾٤٤َ�ۡمَهُدونَ  ِ�َنُفِسِهمۡ فَ  َ�ٰلِٗحا َعِمَل  َوَمنۡ  ُ�ۡفُرهُ
 ھمانا  هک  فرشکفر یکو   : فرجامیعنی»  اوست  انیز  به  فرشکفر ورزد، ک  هکھر «
  نند پسک  شهیپ  ستهیردار شاک  هک  یسانکو «  ر اوستیاست، دامنگ  دوزخ  آتش

  یارھاکرا با   بھشت  خودشان  ی: برایعنی» نندک یم  یساز آماده  خودشان  یبرا
 سازند. یم  آماده  ستهیشا

ِينَ  زِيَ ِ�َجۡ ﴿ ٰلَِ�ِٰت َءاَمُنواْ وََعِملُواْ  ٱ�َّ  .﴾٤٥ٱلَۡ�ٰفِرِ�نَ َ� ُ�ِبُّ  ۥإِنَّهُ  لِهِۦٓۚ ِمن فَۡض  ٱل�َّ
 :یعنی» اند جزا دھد ردهک  ستهیشا  یارھاکو   آورده  مانیا  هکرا   یسانکتا خدا «
  مؤمنان أ شوند تا خداوند یم  ساخته جدا  از ھم  امتیدر روز ق  انیو دوزخ  انیبھشت
خود و   بخشش : از عطا ویعنی» خود  از فضل«دھد   پاداش سزاوار آنند،  هک  آنچه  را به

  أل  یرا جز خدا  آن  اندازه  هکد یفزایب  یو مراتب  درجات  اند، به مستحق  هک  ھم  یبر مقدار
از  أ خداوند  نفرت  پس» دارد ینم  را دوست  افرانکاو   گمان یب«داند  یگر نمید  یسک
 دارد.  دنبال را به  عقوبتش  یو  خشمو   است  یو  خشم  افران، موجبک

  درجه در  امتیروز ق  د آوردنیپد  متکح  هکند ک یم  داللت  قتیحق  نیبر ا  هیآ  نیا
 . است  عمل با  مؤمنان  دادن  اول، ھمانا پاداش

ن يُرۡ  َءاَ�ٰتِهِۦٓ  َوِمنۡ ﴿
َ
َ�ٰتٖ  ٱلّرَِ�احَ  ِسَل أ  ٱۡلُفلُۡك  رِيَ َوِ�َجۡ  رَّۡ�َتِهِۦ ّمِن َوِ�ُِذيَقُ�م ُمبَّشِ

مۡ 
َ
ْ َوِ�َبۡ  رِهِۦبِأ  .﴾٤٦�َۡشُكُرونَ  َولََعلَُّ�مۡ  فَۡضلِهِۦ ِمن َتُغوا

 آور را  بشارت  یبادھا  هک  است  آن  یو«  تیو وحدان  قدرت»  یھا و از نشانه«
  رحمت  یرا بادھایآور بارانند؛ ز  بشارت  هکرا   ر و رحمتیخ  ی: بادھایعنی» فرستد یم

شمال، صبا و   یبادھا عبارتند از: بادھا  نیا  هکقرار دارند،   رحمت  باران  در مقدمه

اجعلها   ا�«است:   آمده  فیشر  ثیدر حد  هک چنان  است  اما باد دبور، باد عذاب  جنوب
 ! یآر. »)عذاب(باد   ) بگردان، نه (رحمت  یباد را بادھا ا!یخدا« .»وال جتعلها ر�اً  ر�احاً 
ھمانا باران،   هک» خود بچشاند  شما از رحمت  و تا به«فرستد  یرا م  رحمت  یبادھا
  یو  فرمان  ھا به یشتکو تا «  ھاست از نعمت ر آن یو غ  روح  ی، شادمانی، سرسبزیفراوان
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  : بهیعنی» دییاو بجو  ضلو تا از ف«بادھا   نیا دن یوز  ھنگام  ا بهیدر در» گردند  روان
ر کو تا ش«د ینک  یروز  ھستند، طلب  آن  نندهک  ھا حمل یشتک  هک  یتجارت  لهیوس

  و عبادت  د و طاعتیبپرست  یگانگی  را به  أل  یخدا جه،یھا را و در نت نعمت  نیا» دیگزار
 د.یدھ  ار انجامیبس

رَۡسۡلَنا َولََقدۡ ﴿
َ
ِينَ مَِن  ٱنَتَقۡمَنافَ  بِٱۡ�َّيَِ�ِٰت  فََجآُءوُهم قَۡوِمِهمۡ  إَِ�ٰ  رُُسً�  َ�ۡبلَِك  ِمن أ  ٱ�َّ

جۡ 
َ
ْۖ أ ا َوَ�نَ  َرُموا  .﴾٤٧ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ  نَۡ�ُ  َعلَۡيَنا َحقًّ

  یسو را به  یامبرانیپ« !ص محمد  یا» از تو  شیپ  هک  قیتحق  و به«
: یعنی»  ناتیب  پس«  میفرستاد  و امتت  قوم  یسو تو را به  هک چنان»  میفرستاد قومشان 
فر ک † امبرانیپ  نیا  به ھا آناما » آوردند  شانیبرا«روشنگر را   یھا و حجت  معجزات

  فر وگناھانک  ابکاجرام: ارت » میگرفت  ردند انتقامک  اجرام  هک  یسانکاز   پس«دند یورز
  و حق« ا بودیدر دن  شان ساختن  کاز آنان، با ھال  یتعال  حق  گرفتن  انتقام  . البته است

و   فضل  یرو ما از  هک»  مؤمنان  دادن  نصرت«  است  و الزم  ما ثابت : بریعنی» بر ما  ستا
  را خالف  و آن  میصادق  شیخو  وعده  و ما به  میا دهیگردان  را بر خود الزم  وعده  نیا  رمک

 . مینک ینم
 برادر  یاز آبرو  هک  ستین  یمسلمان  شخص  چیھ«است:   آمده  فیشر  ثیدر حد
 را  جھنم  از او آتش  هک  است  حق أ بر خداوند  هک  نیند مگر اک  دفاع  مسلمانش

ا َعلَۡينَا نَۡ�ُ ﴿ردند: ک  را تالوت  هیآ  نیا  گاه برگرداند. آن  ». ]۴۷[الروم:  ﴾لُۡمۡؤمِنِ�َ ٱَوَ�َن َحقًّ

﴿ ُ ِي ٱ�َّ َمآءِ ِ�  َ�َيبُۡسُطُهۥ اَ�ُتثُِ� َسَحا�ٗ  ٱلّرَِ�ٰحَ  ِسُل يُرۡ  ٱ�َّ  َوَ�ۡجَعلُُهۥ �ََشآءُ  َف َكيۡ  ٱلسَّ
ٓ  ِخَ�ٰلِهِۦۖ  مِنۡ  ُرجُ َ�ۡ  ٱلَۡوۡدَق  َ�َ�َى اكَِسفٗ  َصاَب  فَإَِذا

َ
ٓ  بِهِۦ أ  إَِذا ُهمۡ  ِعَبادِهِۦٓ  ِمنۡ  ءُ َمن �ََشا

ونَ   .﴾٤٨�َۡسَتبِۡ�ُ
از بخار » زدیانگ یبرم  یفرستد و ابر یبادھا را م  هک  است  یذات  خدا ھمان«

 بخواھد  گونه ھر  در آسمان«: ابر را یعنی» را  آن  پس« ھا آنر یاھا و غیدر  آب
 و  وستهیپ  یستاده، گاھیا  یگرداند و گاھ یار میابرھا را س  نیا  یگاھ» گستراند یم

و  دھد یم  دور قرارشان  یدر مسافت  نیاز زم  یه، گاھکت هکو ت  ندهکپرا  یر و گاھیفراگ
  تمام  هک  ندهکپرا  یھا قطعه  به» گرداند یم  پاره  را پاره  و آن«  کینزد  یدر مسافت  یگاھ

از   هک را  ودق  ینیب یم  پس«ا سرگردانند ی  ثابت  ییابرھا  هکت  هکرند بلیگ یجو را فرانم
  به«را   : بارانیعنی» را  آن  و چون«  است  باران  ودق: قطرات» دیآ یم  رونیب  آن  یالبال
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  آنان  بناگاه« ھا آن  یھا و اراض نیسرزم  : بهیعنی» بخواھد برساند  هک  بندگانش  آن
  یوخرم  شیگشا  نشانه  باران  نیاز دارند و این  باران  نیا  به  هکاز آنجا » نندک یم  یشادمان

 . ستھا آن

ن لِ �ن َ�نُواْ ِمن َ�بۡ ﴿
َ
َل  أ  .﴾٤٩�َ لِسِ لَُمبۡ  َ�ۡبلِهِۦ ّمِن َعلَۡيِهم ُ�َ�َّ

 :یعنی» د بودندینوم  شود، سخت  فرو فرستاده  بر آنان  هک از آن  شیپ  کش یو ب«
 و  ا سرخوردهید یار نومیار و باران، بسک و  شتکاز   شیا پیباران،   از نزول  شیپ ھا آن
 . د استیکتأ  یرار براکبودند. ت  حال  شانیپر

ِ  رَۡ�َِت  َءاَ�ٰرِ  إَِ�ٰٓ  ٱنُظرۡ فَ ﴿ �َض  يُۡ�ِ  َف َكيۡ  ٱ�َّ
َ
ٓۚ َموۡ  دَ َ�عۡ  ٱۡ� �  لَُمۡ�ِ  َ�ٰلَِك  إِنَّ  تَِها  ٱلَۡمۡوَ�ٰ

 ۡ�َ ِ
ّ�ُ ٰ  .﴾٥٠قَِديرٞ  ءٖ َوُهَو َ�َ

  یناش  هک  ییشتزارھاکھا و  وهیھا، م یاز سبز  اعم» خداوند  آثار رحمت  یسو به  پس«
  با مشاھده تا» بنگر«اند  و وفور نعمت  یو فراوان  یانگر خرمیو نما  باران  فرستادن از فرو

بنگر  ! ی. آر یابی و راه  یببر  یآسا پ  شگفت  صنع  نیدر ا  یتعال  حق  یگانگیآثار، بر   نیا
  نیا  تیفیک  یسو به : بنگریعنی» گرداند یم  ندهز  از مردنش  را پس  نیزم  چگونه  هک«

د یھا پد یرستن  انواع  دنیانیرو با  هک  نیزم  یبرا  عیبد  تحول  نیو ا  بیعج  دنیگردان  زنده
: یعنی»  است  مردگان  نندهک  زنده« ر شدکذ  هک  یائیاش  مخترع»  نیا  گمان یب«د یآ یم

  نیزم  هک چنان  تواناست  مجددشان  ختنیو برانگ  در آخرت  ردنشانک  او بر زنده  البته
  یدارا  یتعال  : حقیعنی»  تواناست  یزیو او بر ھر چ«د یگردان  زنده  را با باران  مرده
باشد و  یو برابر م  سانکی  ناتکمم  تمام بر  و قدرتش  بوده  یمرز و حد یو ب  میعظ  یقدرت

 . اوست  مقدورات  از جمله  ز ھمیرستاخ

رَۡسۡلَنا َولَ�ِنۡ ﴿
َ
ۡوهُ  رِ�ٗحا أ

َ
� فََرأ ْ  ُمۡصَفّرٗ  .﴾٥١ُفُرونَ يَ�ۡ  َ�ۡعِدهِۦ ِمنۢ  لََّظلُّوا

ا ی ھا وهیم  خود، به  بودن  سوزان  سبب  زا باشد و به  آفت  هک»  میبفرست  یو اگر باد«
زرد « خود را  وهیا بار و بر و میشتزار، ک  : آنیعنی» را  آن  پس«برساند   انیشتزارھا زک

  ستادهفر  آن، بر آن  شدن از سبز  پس  أل  یخدا  هک  یباد  یاز اثر سرد» نندیبب  شده
 ارکرا ان  شیھا و نعمت أ خداوند  به» نندک یم  فرانک  از آن  ا پسقطع«  است

و   ییبایکصبر وش  احوال، عدم  یدگرگون  بر سرعت  لینعمت، دل  فرانک  نیند. اینما یم
 . ستین  مانیا  اھل  حال  ن، البتهینچنیا  یو حال  است  شانیھا دل  ضعف

مَّ  ِمعُ َوَ� �ُسۡ  ٱلَۡمۡوَ�ٰ  ِمعُ فَإِنََّك َ� �ُسۡ ﴿ َ�ٓءَ  ٱلصُّ ْ إِذَا َولَّوۡ  ٱ�ُّ  .﴾٥٢ُمۡدبِرِ�نَ  ا
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.  یفراخوان را  آنان  چون»  یبشنوان  سخن  مردگان  به  یتوان یتو نم  قتیدر حق  پس«
را   قیحقا  نانیرا ایز  یبشنوان  سخن  یتوان یز نمین  گروه  نیا  طور به  نیھم  پس

را   دعوتت  هک  د نباشیام  نیا  دلند لذا به  شناسند و مرده یرا نم  ثواب  فھمند، راه ینم
فار از ک  یگردانیورو  در برابر اعراض ص خدا  رسول  یبرا  یا ییدلجو  نیرند. ایبپذ

  فراخوانده  حق  یسو را به  آنان»  هک  گاه ـ آن  رانک  را به  دعوت  نیو ا«  است  شانیا  دعوت
  فرادادن  گوش  یجا به  و آنان  یپند و اندرز دھ  یالھ  یھا و اندرزھا موعظه  و به

  ناشنوا به  ه: شخصک  گفت  یسکاگر »  یبشنوان  یتوان یبگردانند ـ نم  یرو  نانک پشت«
  صیتخص  نیا  دهیفا  د پسینما  پشت  یو  به  ند و چهکرو  انسان  به  شنود، چه ینم  ھرحال

را   سخن  باشد با رمز و اشاره  داشته  انسان  به  یم: اگر ناشنوا روییگو ی؟ م ستیچ
 فھمد. یو رمز م  با اشاره  و نه شنود یم  باشد، نه  ردهک  اگر پشت  یفھمد ول یم

 ند، درک ید میکتأ  مردگان  دنیشن  انکبر ام  هک  ینبو  با سنت  هیآ  نیمفاد ا  البته
تدبر و   دنیه، شنیآ  نیدر ا  مردگان  به  دنیشنوان  عدم را مقصود ازیقرار ندارد ز  تعارض

  هک  است آمده س عمر  بن للهعبدا  تیروا  به  فیشر  ثی. در حد است  و پندگرفتنشان  فھم
و   قرار داده  خطاب بودند، مورد  بدر افگنده  در چاه  هکرا   یشتگانک ص خدا  رسول

  قرار دادن  از مخاطب !للها  ا رسولیگفت:  س عمر  هکردند تا بدانجا ک  را سرزنش  آنان
  سوگند به«فرمودند:  ص خدا  سود؟ رسول  است، چه دهیگند  اجسادشان  هک  یقوم
 ھا آند، یستیشنواتر ن  میگو یم  آنچه  به  د اوست، شما از آنانیدر   جانم  هک  یذات

  رسول  هک  است  شده  تیروا س  عباس  ابن از». توانند ینم  داده  جواب  یشنوند ول یم
ا یاو را در دن  هک  بر قبر برادر مسلمانش  سک  چیھ«فرمودند:   فیشر  ثیدر حد ص خدا

  را به  یو  خداوند روح  هک  نیدھد، جز ا ینم  سالم  یگذرد و بر و ینم  است  شناخته یم
  هک  است  آمده  فیشر  ثیدر حد  نیھمچن». او را بدھد  سالم  گرداند تا جواب یبرم  یو

  امت  ند، بهیدر گورھا  هک  یسانکبر   دادن  سالم  تیفیک  میدر تعل ص  خدا   رسول
ند: یو بگو  داده قرار  مورد خطاب  را مانند زندگان  مردگان دستور دادند تا  شیخو

  اهللا  الحقون، يرحم  ب�م  شاء اهللا نإنا �و  املؤمن�  ادليار من هلأ  علي�م  السالم«
  یبر شما ا  سالم« .»ةالعافي  نلا ول�م  اهللا  واملستأخر�ن، �سأل  منا ومن�م  املستقدم�

ما   وست، خداوند بر جلورفتگانیپ  میشما خواھ  ز اگر خدا بخواھد بهیما ن ! ار از مؤمنانید  اھل
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. » میطلب یم  تیفشما عا  یخود و برا  یند، از خداوند براک  ما رحم  ندگانیآ و شما و بر دنبال
 دارند.  اجماع  مکح  نیصالح، بر ا  سلف  هک  ر استکذ  انیشا

﴿ ٓ نَت  َوَما
َ
 َ�ُهم َ�ٰتَِنا� يُۡؤِمنُ  َمن إِ�َّ  �ُۡسِمعُ  إِن َعن َضَ�ٰلَتِِهۡمۖ  ٱۡلُعۡ�ِ  بَِ�ٰدِ  أ

ۡسلُِمونَ   .﴾٥٣مُّ
 و  یمعنو  انینایرا نابیز»  یستین  شان یاز گمراھ  انینایناب  آورنده  راه  و تو به«

  مانیما ا  اتیآ  به  هک  یسانک  جز به  یتوان ینم«اند  بھره یب  رتیو بص  نشیوردالن، از بک
  یبرا آثار  یسو به  بردن  ر و تدبر و راهکتف  اھل  هکمؤمنانند   نیرا ایز»  یآورند، بشنوان یم
و   میتسل  اھل  : فقط آنانیعنی» اند مسلم  آنان  پس«باشند  یوجود مؤثر م  به  بردن  یپ

 باشند. یم  رو آنیو پ  حق  یاد برایانق

﴿ ُ ِي ٱ�َّ  َ�ۡعدِ  ِمنۢ  َجَعَل  ُ�مَّ  قُوَّةٗ  َضۡعٖف  َ�ۡعدِ  ِمنۢ  َجَعَل  ُ�مَّ  ٖف َخلََقُ�م ّمِن َضعۡ  ٱ�َّ
 ٖ� ۚ  َضۡعٗفا قُوَّ ۚ  َما َ�ۡلُقُ  وََشۡيَبٗة  .﴾٥٤ٱۡلَقِديرُ  ٱۡلَعلِيمُ  َوُهوَ  �ََشآُء

زند  یم  یگرید  ش، مثلیخو  قدرت  مالکبر   منظور استدالل  به  خداوند متعال  سپس
  یخداوند ذات« است:  مختلف  طور و مرحله  نیبر چند  انسان  نشیآفر  به  استدالل  و آن
  شما را از نطفه  هک  است  نی) ا ضعف  : (منیمعنا» دیآفر  فیشما را ابتدا ضع  هک  است

، یناتوان  بعد از آن  گاه آن«  است  انسان  یو خردسال  تیطفول  : مراد حالتیقول بهد. یآفر
  هک  است  یجوان  ھنگام را بهیز  است  یجوان  یرومندیو ن  ییتوانا  آن  هک» د آوردیپد  ییتوانا

  گردد تا به یاستوار م  یوجود و  ساختمان و  و خلقت  افتهی  امکاستح  انسان  یروین
در » قرار داد  یریو پ  یناتوان  ییاز توانا  باز پس« رسد یم  شیخو  یرومندیرشد و ن  مالک

بخواھد   ھر چه«  است  یمو  د شدنیب: سپیو ش  یناتوان  تیبه: نھای. ش یبزرگسال  ھنگام
 ÷ آدم  در فرزندان  و ضعف  قوت  نشیآفر  است  جمله  از آن اء ویاش  از تمام» ندیآفر یم
  نیا  هکند. ک  اراده  هک  آنچه  نشیبر آفر» توانا«و   شیر خویتدب  به» دانا  و اوست«

 . تواناست  یدگار دانایآفر  بر وجود آن  لیدل  نیارترکاحوال، آش  ردنک  دگرگون

اَعةُ  َ�ُقومُ  مَ َوَ�وۡ ﴿ ْ َ�ۡ�َ  ٱلُۡمۡجرُِمونَ  ِسمُ ُ�قۡ  ٱلسَّ �  َما َ�ُِثوا ْ  َكَ�ٰلَِك  َساَعةٖ  َ�نُوا
 .﴾٥٥يُۡؤفَُكونَ 

  ساعت  یرو  را از آن  امتی: قیقول  به» برپا شود«  امتی: قیعنی»  ساعت  هک  یو روز«
  مجرمان»  گاه آن ! یشود. آر یم  ا برپا ساختهیدن  از ساعات  ساعت  نیدر آخر  هکدند ینام

  مدت  پس  شانیدرگورھاا یا یدر دن» اند ردهکن  درنگ  یجز ساعت  هکخورند  یسوگند م
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ـ   امتیروز ق  سخت  و ھراس  ھول  سبب  پندارند و ـ به یم  مکار یا بسیرا در دن  درنگشان
خورند.  یم  سوگند ھم  بر آن  هک شود یو استوار م  مکمح  چنان  شان پندار در اذھان  نیا

  از آن  قبل  هک تند چنانگف  دروغ  ھم  وقت  نیا  انیدر ب  هک  است  نیگر: مراد اید  یقول به
ا از یدر دن  نیاطیش  لهیوس  به» شدند یم  دهیبرگردان  گونه  نیا«گفتند  یم  ا دروغیدر دن

  دروغ  سوگندشان  هک  است  بر آن  لین، دلی. وخود ا ییدروغگو  به  یراست  و از راه  حق  راه
 . است  بوده

ِينَ َوقَاَل ﴿ وتُواْ  ٱ�َّ
ُ
يَ�ٰنَ وَ  ٱۡلعِۡلمَ أ ِ  كَِ�ٰبِ  ِ�  َ�ِۡثُتمۡ  لََقدۡ  ٱۡ�ِ  مُ فََ�َٰذا يَوۡ  ٱۡ�َۡعِث�  مِ إَِ�ٰ يَوۡ  ٱ�َّ

 .﴾٥٦َ�ۡعلَُمونَ  َ�  ُكنُتمۡ  َوَ�ِٰكنَُّ�مۡ  ٱۡ�َۡعِث 
 فرشتگانند.  نانی: مراد از ایقول  به» اند شده  داده  مانیو ا  علم  هک  یسانکو گفتند «

  یامتند. نسف  نیا  گر و مؤمنانید  یھا امت  ی: علمایقول  امبرانند. بهی: پیقول به
 و  و فرشتگان  امبرانیپ  آنان«د: یگو یو م  ردهک  را جمع  رابطه  نیدر ا  اقوال  ھمه

 ».مؤمنانند
 دیبا ھم، پد  مانیو ا  علم  هک  میفھم یم  نیچن  هیآ  نیدر ا  شده  ار گرفتهک ر بهیاز تعب

  راه  ھم  علم  بدون  مانیو ا  نداشته  یارزش  چیھ  مانیا  بدون  علم  پس  است  مالک  آورنده
 ! یباشند.آر  را مد نظر داشته  درس  نید ایبا  انیبندد و مرب ینم  نفس  یرا بر گمراھ

در » دیا ردهک  قطعا شما درنگ«ند: یگو یاند، م شده  داده  مانیو ا  علم  هک  یسانک
در   هک أ خداوند  علم  موجب  : بهیعنی» دخداون  تابکدر «  تانیو در گورھا  تان یزندگ
در   تان درنگ  د؛ مدتیپندار یم  هک  چنان  نه» زیتا روز رستاخ«  است  محفوظ ثبت  لوح

روز «د، ھمانا یا قرار گرفته  در آن  نونکا  هک  یوقت»  نیا  پس«  است  بوده  کا اندیدن
  بیذکت  یرا از رو  آن  هکبل  است  حق روز  نیا  هک» دیدانست یشما نم  یول  ز استیرستاخ

 د.یدیطلب یم  شتاب  ا بهیو تمسخر، در دن

ِينَ  يَنَفعُ  �َّ  َم�ِذٖ َ�َيوۡ ﴿  .﴾٥٧�ُۡسَتۡعَتُبونَ  ُهمۡ  َوَ�  ِذَرُ�ُهمۡ َظلَُمواْ َمعۡ  ٱ�َّ
» بخشد ینم سود  شان یخواھ عذر  ارانکستم  به  هک«  است  یروز» روز  آن  پس«

  و نه«ندارد   شان حال  به  یا دهیفا  چیاست، ھ  برپا شده  امتیق  هک  نیا  به  شان : علمیعنی
  یسو به  : آنانیعنی» شود یم  خداوند خواسته  یخشنود  سبک  یسو به  از آنان، بازگشت

  هک د چنانشون ینم  اطاعت، فراخوانده و  توبه  لهیوس  به  از خودشان  وضع  نیا  ردنکدور
.  است  یخشنود  استعتاب: استرضا و طلب شدند. یم  امر فراخوانده  نیا  یسو ا بهیدر دن
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: از  فاعتبني  استعتبته: «ییگو ی، میباش  شده  یتیجنا  بکمرت  یسک  هیعل  هک  یو درصورت

 ».شد  یراض  من پس، از  دمیطلب  تیاو رضا

ۡ�َنا َولََقدۡ ﴿ ِ َمَثٖل�  ٱۡلُقۡرَءانِ  َ�َٰذا ِ�  لِلنَّاِس  َ�َ
َُقولَنَّ  يَةٖ � َتُهم�ِن ِجئۡ َولَ  ِمن ُ�ّ ِينَ  �َّ  ٱ�َّ

ْ َ�َفُروٓ  نُتمۡ  إِنۡ  ا
َ
 .﴾٥٨ُمۡبِطلُونَ  إِ�َّ  أ

 را  آنان  هک  یاز امثال»  میا زده  یمثل  از ھرگونه  مردم  یبرا  قرآن  نیدر ا  یراست  و به«
  یحجت  ند و ھرگونهک یم  ییراھنما  امبرانمانیپ  ییو راستگو ما  یگانگید و یتوح  یسو  به

  نیا  هک چنان  میا آورده  شانیند، براک یم  داللت  کشر  بودن و ناروا  بر بطالن  هکرا 
  و به  گوناگون  و امثال  و با ادله  مختلف  یھا گونه  به  مهیرک  سوره  نیھا را در ا حجت

  نیا  به  هک  قرآن  اتیاز آ»  یاوریب  یتیآ  آنان  یواگر برا«  میا ردهک  متعدد ارائه  الکاش
  ی: ایعنی» دیستین  شیاند ند: شما جز باطلیگو یم  افرانکقطعا «  است  ھا ناطق قتیحق

  یگرید  یزھایاز سحر و چ  هکد یستین  ییگو ھودهیب  شانیاند جز باطل  ارانتیتو و  محمد!
 د.ینک یم  یرویھستند، پ  آن  هیشب  در بطالن  هک

ُ  َبعُ َكَ�ٰلَِك َ�طۡ ﴿ ٰ قُلُوِب  ٱ�َّ ِينَ َ�َ  .﴾٥٩لَُمونَ َ� َ�عۡ  ٱ�َّ
  هک  یسودمند  علم  به» دانند ینم  هک  یسانکھای  دل گونه، خداوند بر  نیا«

  ھمانان» نھد یمھر م«ابند؛ ی  نجات  و از باطل  دهیگرد  ابیرھ  حق  یسو به  آن  لهیوس به
: یعنی نند.ک یم  را انتخاب  یگمراھ  هک  است  دانسته  شیخو  یازل  علم  به  أل  یخدا  هک
پندارند، در  یم  ، باطلیا آورده  شانیبرا  هکرا   اتیاز آ  و آنچه  سخنت  هک  شانیادعا  نیا

مھر   چنان  به  شانیھا بر دل أ خداوند  زدن مھر  منشأ آن  هک  است  یبیذکت  قتیحق
  گردن  برابر آن در ورزند و یعناد م  و با آن  ردهک  معارضه  با حق  اثر آن بر  هک  است  یزدن
 نھند. ینم

ِ  دَ إِنَّ وَعۡ  ٱۡصِ�ۡ فَ ﴿ ۖ  ٱ�َّ نََّك �َسۡ  َوَ�  َحّقٞ ِينَ َتِخفَّ  .﴾٦٠َ� يُوقُِنونَ  ٱ�َّ
برابر  و در  یشنو یم  از آنان  هک  یا دھنده آزار  بر سخنان»  نک  شهیپ  ییبایکش  پس«
  بدان :یعنی»  است  خداوند حق  وعده  گمان یب«  ینیب یم  از آنان  هک  یزیآم فرک  افعال

  دعوتت  ردنک  و غالب  حجتت  ساختن و برتر  آنان بر  یروزیپ  تو را به أ خداوند  هک
ا حتم  پس  ستین  یالفخ  گونه چیھ  در آن  هک  است  یاو حق  و وعده  است  داده  وعده
، أ خداوند  یھا وعده  به» ندارند  نیقی  هک  یسانکزنھار تا  و«ند ک یدا میپ  تحقق  اش وعده
  یکسب  تو را به»  آخرت  آورند به ینم  مانیرا و ا  امبرانشیھا و پ تابکنند ک ینم  قیتصد
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  ر نقلیثک در نبرند. ابن به ،یدار قرار  آن بر  هک  یو حق  نتید  و تو را از راه» وا ندارند
  از خوارج  یمرد  هکنماز بامداد بود   خواندن در حال س  طالب  یاب  ابن  یعل«ند: ک یم

ۡ�َت َ�َۡحَبَطنَّ َ�َملَُك َوَ�َُكوَ�نَّ ِمَن ﴿را خواند:   هیآ  نیا  یو  به  خطاب َ�ۡ
َ
لَِك لَ�ِۡن أ

  ارانکانیرود و از ز یھدر م عملت  گمان یب، یآور  کاگر شر« .]۶۵[الزمر:  ﴾ۡلَ�ِٰ�ِ�نَ ٱ

إِنَّ  ۡصِ�ۡ ٱفَ ﴿داد:   پاسخ  نیاو چن  بود، به  شیخو در نماز  هک یدرحال س  یعل .»بود یخواھ
ِ ٱوَۡعَد  نََّك  �َّ ۖ َوَ� �َۡسَتِخفَّ ِينَ ٱَحّقٞ ن، ک  شهیپ  ییبایکش« .]۶۰[الروم:  ﴾٦٠َ� يُوقُِنونَ  �َّ

 .»وا ندارند  یکسب  ندارند، تو را به  نیقی  هک  یسانکو   است  خداوند حق  وعده  گمان یب
  اشاره  مانیا  یسو به  بر دعوت ص  رمکا  و استمرار رسول  مواظبت  وجوب  به  هیآ  نیا

 دارد.
 
 



 
 
 
 

 لقمان  سوره

 . است  هی) آ۳۴(  یو دارا  است  کیم
 

  نام به است،  میکح  لقمان  داستان  رندهیدربرگ  هک آن  سبب  به  سوره  نیا ه:یتسم  وجه
  ، امر بهیو  ، با عبادتأ خداوند  تیوحدان  با شناخت  هک  یشد، لقمان  دهینام»  لقمان«

 . افتیرا در  متکل، جوھر حیو رذا  راتکاز من  یو نھ  لیفضا
 در مورد ص خدا  از رسول  شیاست: قر  شده  تیروا  نزول  سبب  انیدر ب
 شد.  نازل  سوره  نیا  ردند پسک  سؤال  با فرزندش  لقمان  داستان

﴿ ٓ  .﴾١مٓ ال
  حروف ھا با از سوره  یا پاره  ردنک  : افتتاحیقول  به»  میالف، الم، م«شود:  یم  خوانده
از   بکمر  قرآن  نیا  هکد ی: بدانیعنی.  است  میرک  اعجاز قرآن  به  دادن  توجه  یھجاء، برا

  آن  اتیمانند آ  یاتیآ توانند یا میآ  نند پسک یم  لمکت  بدان  اعراب  هک  است  یحروف  ھمان
 اورند؟.یرا ب

 .﴾٢ٱۡ�َِكيمِ  ٱلِۡكَ�ٰبِ  َءاَ�ُٰت  َك تِلۡ ﴿
  تابک  قرآن  اتیسوره، آ  نیدر ا  شده رکذ  اتی: آیعنی»  است  میکح  تابک  اتیآ  نیا«

خداوند   تابک  هک یحال برخوردار نباشد در  متکاز ح  قرآن  و چگونه  آموز است  متکح
  هک  ییھا حل راه در  است  میکخود، ح  امکدر اح  است  میکح  قرآن  . پس است  میکح

در   است  میکند، حک یم  ارائه  یانسان  جامعه  یو اجتماع  یفرد  یھایماریب  درمان  یبرا
  کی  مت: نھادنکخود. ح  یمعان در الفاظ و  است  میکخود و ح  یھا و سوره  اتیآ  بیترت
 . است  آن  مناسب  گاهیز در جایچ

 .﴾٣ّلِۡلُمۡحِسنِ�َ  َورَۡ�َةٗ  ىُهدٗ ﴿
ا یھا،  یکین  به  نندهک محسن: عمل»  است  محسنان  یبرا  یو رحمت  تیھدا«

 در  هک ند. چنانیب یاو را م  ییگو  هکند ک یم  عبادت  را چنان أ خدا  هک  است  یسک
  احسان«  هکد یپرس ص خدا  از رسول ÷  لیاست: جبرئ  آمده  فیشر  ثیحد

او   ییگو  هک  ینک  عبادت  را چنان  أل  یخدا  هک  است  آن  احسان«فرمودند: » ؟ ستیچ
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خداوند   سکرا ھر یز». ندیب یتو را م، قطعا او ینیب یرا اگر تو او را نمیز  ینیب یرا م
  نیدر ح بر او  یتعال  حق  هک  داشت  نیقیامر   نیا  و به  را حاضر و ناظر دانست  متعال

گاه  عملش را در   ستهیشا  ند و اعمالک یم  و عبادتکیرا ن أ خدا  یسک  نیاست، چن  آ
اند،  شده  رھنمون  او را بدان ص خدا  رسول  هک  یتیفیک  نیو در بھتر  آن  اوقات  نیبھتر

  یو فزون  یو  تیھدا  یفزون  ردنش، سببک  و عملکیو ن  احسان  دھد پس یم  انجام
 باشد. یم  یو بر  یتعال  حق  یرحمتھا  آمدن  یدرپ یپ  سبب  تیھدا

 ند:ک یم  یمعرف  نیرا چن  محسنان أ خداوند  سپس

ِينَ ﴿ لَٰوةَ يُقِيُموَن  ٱ�َّ َكٰوةَ  تُونَ َوُ�ؤۡ  ٱلصَّ ِ  ٱلزَّ  .﴾٤يُوقُِنونَ  ُهمۡ  ٱ�ِخَرةِ وَُهم ب
  نیقی  آخرت  به  هکشانند یا  پردازند و ھم یم  اتکدارند و ز ینماز برپا م  هک  یسانک  ھمان«

را یرد زک  یادآوریا را مخصوص  آخرت  به  نیقیو   اتکنماز، ز  اصل  سه  یتعال  حق» دارند
  اتکنماز و ز  را به  آخرت  به  نیقیاند و  عبادات  یاساس  و استوانه  گاه هیکاصل، ت  سه  نیا

از   یرویو پ  یالھ  یتقوا  را به  شیخو صاحب   هک  است  آخرت  به  مانیرا ایرد زک  مهیضم
 دارد. یموا  تشیھدا
 . ستین ارکدر   یآخرت، احسان  به  نیقیو   اتکنماز و ز  بدون  هکد یآ یبرم  هیآ  نیاز ا

ْوَ�ٰٓ ﴿
ُ
ٰ  �َِك أ ّ�ِِهۡمۖ  ّمِن ىدٗ هُ  َ�َ ْوَ�ٰٓ�َِك  رَّ

ُ
 .﴾٥ٱلُۡمۡفلُِحونَ  ُهمُ  َوأ

 در» رستگارانند  هکنانند یھستند و ا  یتیبر ھدا  پروردگارشان  از جانب  هکنانند یا«
 . گذشت»  بقره»  سوره  ه، در اولیآ  نیر ایر نظی. تفس ا و آخرتیدن
  سوره محور«د: یگو یم»  األساس«ر یدر تفس / یحو دیسع  خیمناسبت، ش  نیھم  به

  و مقدمه  لقمان  سوره  مقدمه  انید میتوان یو شما م  است  بقره  سوره  اول  اتیلقمان، آ
 ».دینیرا بب  یاملکوند یبقره، پ  سوره

ِ ِ�ُِضلَّ َعن َسبِيِل  ٱۡ�َِديثِ  لَۡهوَ  َ�ِيَمن �َشۡ  ٱ�َّاِس َوِمَن ﴿  َوَ�تَِّخَذَها ِعۡل�ٖ  بَِغۡ�ِ  ٱ�َّ
ْوَ�ٰٓ�َِك  ُهُزًو�ۚ 

ُ
ِه�ٞ  َعَذابٞ  لَُهمۡ  أ  .﴾٦مُّ
  یزیچ ث: ھریلھوالحد» لھوند  دار سخنانیخر  هکھستند   یسانک  و از مردمان«
 و  ییگو ، افسانهیقی، موسینند؛ مانند آوازخوانک یم  سرگرم  آن  خود را به  مردم  هک  است

را   ھودهیب  یھا یسرگرم  نی: ایعنی» سازند  خدا گمراه  را از راه  تا مردم»  ییسرا  داستان
  گمراه  حق  و روش  و برنامه  تیھدا  را از راه  گرانینند تا دک یم  یرویپ  ھدف  نیبا ا

  هک  آنچه  به  هک آن  لھوند، حال  دار سخنانیخر  نانی: ایعنی»  یعلم  چیھ  یب«سازند 
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  جھت  نیستند بدین آور است، دانا انیا زیسودآور   هک  یتجارت  ا بهیستند، ینخرند دانا  یم
ھا  یسرگرم  نیا  یسو را به  اند لذا مردم خواسته  بدل  شر محض  ر را بهیخ  هک  است

  نیبا ا  هک  یسانک  گمان یب  نند پسکتدبر ن  را نشنوند و در آن  قرآن  خوانند تا آنان یم
شخند یر  را به  وآن«اند  وھشکباشند، سزاوار ن  نندهک سرگرم  اندار سخنیخر  ھدف

و   ردهک  گمراه أ خدا  را از راه  شوند تا مردم یلھو م  دار سخنانی: خریعنی» رندیگ
  نیمھ  یعذاب  آنان  یبرا  گروه  نیا«رند یشخند گیر  نند و بهک  را مسخره أ خدا  تابک

شود.  یم  لیدرافتد، خوار و ذل  آن  به  ھرکس  هک  است  یسخت  ن: عذابیمھ  عذاب»  است
  با عذاب  ردند، در آخرتک  اھانت  یو  اتیو آ أ خداوند  راه  ا بهیدندر   هک چنان ! یآر

 رند.یگ یقرار م  مورد اھانت  یشگیھم
 فرمود:  هک  است ردهک  تیروا  نزول  سبب  انیدر ب س  عباس  از ابن  یر طبریجر ابن

را   آوازخوان  یکزینک  هکشد   نازل  حارث  بن نضر  نام  به  شیاز قر  یمرد  درباره  هیآ  نیا
  دارد، آن را  اسالم  قصد ورود به  یسکد یشن یم  هک  نیمجرد ا  بود و به  ردهک  یداریخر

  شیو برا  بده  آب او غذا و  یگفت: برا یم  یو  برد و به یرا نزد او م  آواز خوان  کزینک
تو را  ص  محمد  هک  است  یزیچ  بھتر از آن  نیگفت: ا یمرد م  آن  . و به آواز بخوان

 خواند. یو جھاد ـ فرام  ـ از نماز و روزه  آن  یسو به
  به  منظور تجارت  به  هکشد   نازل  حارث  نضربن  درباره  هیآ  نیا«د: یگو یم  مقاتل

  یبرا را ھا آند و یخر یرا م  انیاعجمھای  بکتا ، از آنجا پس  رفت یم  فارس  نیسرزم
ثمود  عاد و  یھا آنداست  دنیشن  گفت: محمد شما را به یرد و مک یم  تیروا  شیقر

  امپراتوران ار و اخباریو اسفند  رستم  یھا آنداست  دنیشن  شما را به  خواند و من یفرام
را   قرآن  به  دادن  و گوش  دانسته  نیکو نم  او را گرم  یھا آنداست  انکمشر  . پس فارس
 گذاشتند. یفرو م

 دو«فرمودند:  ص خدا  رسول  هک  است  آمده س  انس  تیروا  به  فیشر  ثیدر حد
  یطانیش  یو صدا  ین  ینم: صداک یم  ینھ ھا آناز   دورند و من  و از حق  شده  نیآواز نفر

  نزول  ھنگام در  هک  ییخواند و صدا یمآواز   یو شاد  نغمه  ھنگام  به  هک ) یآوازخوان(
 ». است  ردنک  کچا  بانیو گر  زدن  و صورت و بر سر  بتیمص

را بر  ھا نفس  هک  است  یی(غنا) حرام، ھمانا غنا  ینزد فقھا، آوازخوان  هک  د دانستیبا
  هک  ییھا بیتشب و  اتیغزل  زد. خواندنیبرانگ  و ھوس  یرا بر ھو ھا آنبجنباند و   حرام

باشد،   گر در آنید  محرمات و  ر شرابکو ذ  زنان  ر اوصافکآور، ذ و شرم  ھودهیب  سخنان
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مباح،   ی. اما غنا ستیز نیجا  آن  در قبال  مزد ھم  و گرفتن  است  فقھا حرام  اتفاق  ز بهین
ـ   یشاد  در اوقات  آن  کن، مقدار اندیبنابرا باشد  ر شد سالمکذ  از آنچه  هک  است  ییغنا

دشوار،   اعمال  دادن  بر انجام  زهیجاد نشاط و انگیا قصد  ز بهید ـ و نیو ع  یمانند عروس
  رامونیپ  حفر خندق  جاد نشاط در ھنگامیا  یبرا ص خدا  رسول  هک چنان  ز استیجا
مانند اند ـ  دآوردهیپد  انینما  یصوف  امروزه  هک  ییھا ردند. اما بدعتک زیرا تجو  نه، آنیمد

 . است  ـ حرام  یقیموس  آالت با  سماع
و  آورد یم  جانیھ  را به  انیسپاھ  هیرا روحیز  ستین  حرام  در جنگ  طبل  زدن  البته
نه، یمد  به ص  رمکا رسول  یآور فیدر روز تشر  هک سازد چنان یم  را مرعوب  دشمن

تا از   خواست س رکزدند و ابوب  طبل ص  حضرت  آن  یرو  یدر جلو  نندگانک  استقبال
  انیھودیبزنند تا   بگذار طبل ر!کاباب  یا«فرمودند:  ص  حضرت  ند اما آنک  یریجلوگ  آن

 . ١» است  و آسان  ما فراخ  نید  هکبدانند 

غنا   بودن  روهکم  به  قول /  حنبل  بن و احمد  یفه، شافعیاز ابوحن  هک  است  یگفتن
  یکبا  یوعروس  احکن  ) در مجالس رهی(دا  دف  از زدن  ی. ول است  شده  نقل)  ی(آوازخوان

 . ستین

ٰ  َءاَ�ُٰتَنا َعلَۡيهِ  َ�ٰ �َذا ُ�تۡ ﴿ � َو�َّ ن ُمۡسَتۡكِ�ٗ
َ
نَّ  �َۡسَمۡعَها لَّمۡ  َكأ

َ
ُذَ�ۡيهِ  ِ�ٓ  َكأ

ُ
هُ  َوقۡٗر�ۖ  أ ۡ  فَبَّ�ِ

ِ��ٍ  بَِعَذاٍب 
َ
 .﴾٧أ

                                                           
شان رو به درگاه الھی  سته مسلمانان است که ھنگام رویارویی با دشمنان با قلوبیشا -١

با این کار آرامش و قوت کامل  آورند و از او درخواست یاری وپیروزی کنند و شکی نیست که قلب

َهاَ�ٰٓ ﴿: داوند در سوره ی انفال می فرمایدمی گیرد، آنچنانکه خ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � ْ َءاَمُنوٓ  �َّ  فَِئةٗ  لَقِيُتمۡ  إَِذا ا

ْ ثۡ فَٱ ْ ذۡ ٱوَ  بُُتوا َ ٱ ُكُروا در ضمن برپا کردن طبل و  ]۴۵[األنفال:  ﴾٤٥ُ�ۡفلُِحونَ  لََّعلَُّ�مۡ  �َكثِ�ٗ  �َّ
ھنگام نبرد وجنگ سنت مشرکین است وھیچ جایگاھی در اسالم ندارد. وبر مسلمین موسیقی 

واجب است که از مشرکین تقلید نکنند وآنھا را سرمشق والگوی خود قرار ندھند ، بلکه باید بر 
 اساس دستورات خداوند حکیم و رسولش انجام وظیفه کنند.

با خواندن شعر طلع البدر علینا از لحاظ  صثانیا: مساله ی استقبال اھل مدینه از رسول الله 
اسنادی ثابت نیست. امام بیھقی در کتاب دالئل النبوه با سندی معضل روایت کرده است، با 
وجود اینکه در این روایت به زدن دف وخواندن اناشید ھیچ اشاره ای نشده است. حافظ ابن 

 )حجر نیز این حدیث را در فتح الباری تضعیف کرده است. (مصحح
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  نیبر ا  قرآن  اتیآ  : چونیعنی» شود  ما خوانده  اتیبر او آ  و چون«
: یعنی» گرداند یبر م  یرو  برانهکمست«شود؛   دار لھو خواندهیو خر  نندهکاستھزا  شخص

و خود را برتر از   بر استکت  غرق  سخت  هک یند درحالک یم  اعراض  قرآن  اتیآ از
با »  است  دهیرا نشن  آن  ییگو  هک چنان«فرادھد   گوش  آن  اتیآ  به  هکپندارد  یم  آن
ا ی  ینیوقر: سنگ»  است  یوقر  یو  در دو گوش  ییگو«  است  دهیرا شن  آن  هک آن

در روز   هک  او خبر بده  : بهیعنی»  بده  مژده  کدردنا  یعذاب  او را به  پس«  است  ییناشنوا
 دارد.  شیدر پ  کدردنا  سخت  یعذاب  امتیق

ِينَ إِنَّ ﴿ ٰلَِ�ِٰت َءاَمُنواْ وََعِملُواْ  ٱ�َّ ُٰت  لَُهمۡ  ٱل�َّ  .﴾٨ٱ�َّعِيمِ  َج�َّ
 و»  و روز آخرت  امبرانشیو پ أ خدا  به» اند آورده  مانیا  هک  یسانک  گمان یب«

 پر  یباغھا  آنان  یبرا«اند  مأمور شده  بدان  هک  ییارھاک  ھمان» اند ردهک  ستهیشا  یارھاک
 از  ؛ اعم بخش  یشاد  یھا لذت  از انواع ھا آندر   هکدر آخرت، »  ستا  نعمت و ناز

  هک  یینعمتھا  رهیو غ  یسوار  لیھا، وسا نکھا، مس یدنیھا، پوش یدنیھا، آشام یخوردن
 شوند. یم  مند و متنعم است، بھره  ردهکخطور ن  ھم  ھرگز در اذھانشان

﴿ ۖ ِ  وَۡعدَ  َ�ِٰ�ِيَن �ِيَها ۚ َحقّٗ  ٱ�َّ  .﴾٩ٱۡ�َِكيمُ  ٱۡلَعزِ�زُ  َوُهوَ  ا
  آورده  رونیب  ھرگز از آن  گردند و نه یفنا م  ھرگز در آن  نه» ندھا آنجاود  در آن  هک«
او   و وعده  است  را داده  وعده  نیا أ : خداوندیعنی»  است  خداوند حق  وعده«شوند  یم

  یا شونده  غالب  چیھ  هک» زیعز  و اوست»  ستین  در آن  یخالف  چیو ھ  است  و راست  حق
 . ارھا و سخنانشک  تمام در  است  و فرزانه»  میکح«ند ک ینم  غلبه  یبر و

َ�َٰ�ٰتِ َخلََق ﴿ ۖ  َ�َمدٖ  بَِغۡ�ِ  ٱلسَّ لَۡ�ٰ  تََرۡوَ�َها
َ
�ِض  ِ�  َو�

َ
ن تَِميَد بُِ�مۡ  ٱۡ�

َ
 َو�َثَّ  َرَ�ِٰ�َ أ

نَزۡ�َا َدآبَّةٖ�  ُ�ِّ  ِمن �ِيَها
َ
َمآءِ  ِمنَ  َوأ ٓ  ٱلسَّ �َبۡتَنا ءٗ َما

َ
 .﴾١٠َكرِ��ٍ  َزۡوٖج  ُ�ِّ  ِمن �ِيَها فَأ

  نیچن  توان یر میتعب  نیاز ا» دید، آفرینیبب  هک  ییھا ستون  را بدون ھا آنآسم«
و   مینیب یستونھا را نم  نیھستند اما ما ا  ییستونھا  یدارا ھا آنآسم  هکرد ک  برداشت

 ھا آنباشد: آسم  نیچن  یمعن  هک  ز استیجا  نی. ھمچن ستین  تیرؤ  قابل ما  یبرا
عباس،   ر ابنیتفس  هک  ر اولی. بنا بر تفس یر مرئیغ  و نه  یمرئ  ؛ نه ستین  یستون  یدارا

  است  جاذبه  قانون  به  اشاره  ، ھمانیرمرئیغ  یھا ستون  به  است، اشاره  رمهکو ع مجاھد
» فگندیب استوار  یھا وهک  نیو در زم. « است  شده  شناخته  د مظاھر آنیدر عصر جد  هک

  ییوھھاکبا   یتعال  حق :یعنی» تا شما را نجنباند»  و استوار است  راسخ  یوھھاک: یرواس
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  را مستقر و ثابت  نیزم د،یاستوار گردان  نیزم  را بر پشت ھا آنافگند و  یپ  نیبر زم  هک
و استقرار را از   آرامش  هک نباشد  ھمراه  انکو ت  با جنبش  یا گونه به  آن  تکد تا حریگردان

  گسترده  یدر عصر ما، معنا  یعلم  یشرفتھایپ  هک  است  یقتیحق  نیند. اک  شما سلب
از   ی: از ھر نوعیعنی» ندکپرا  یا جنبنده  از ھرگونه  و در آن»  است  ردهک  را روشن  آن

را  ھا آنشمار  یب  و الوان  الکاش  هک یطور  د بهیآفر  نیدر زم  و جانوران  جنبندگان  انواع
  از ھر زوج  در آن  گاه آن  میردک  نازل  یآب  و ازآسمان«داند  ینم ھا آن  یتوانا  نندهیجز آفر

  متنوع  و درختان  اھانیگ  یتعال  حق»  میدیانیرو«  یو صنف  نوع  : از ھرگونهیعنی»  یمیرک
ست، ھا آن  متکاز مظاھر ح  یمظھر  هک ھا آن  منافع  یاریو بس  گرن  ییبایز  سبب را به

 رد.ک  وصف»  میرک»  صفت  به

ِ  قُ َ�َٰذا َخلۡ ﴿ ُروِ� َماَذا َخلََق  ٱ�َّ
َ
ِينَ فَأ ٰلُِمونَ بَِل  ۦۚ ِمن ُدونِهِ  ٱ�َّ  ِ� َضَ�ٰلٖ  ٱل�َّ

بِ�ٖ   .﴾١١مُّ
 از» ندیر از اویغ  هک  یسانکد، یدھ  نشان  من  به  پس  خداوند است  نشین، آفریا«
د یدھ نشان   من  به ! یآر» اند؟ دهیآفر  چه«د ینک یم  شما پرستش  هک  یو معبودان  انیخدا

  یرازطھم أ خدا  نشیبا آفر  هکاند  دهیآفر  یزیچ  شما چه  ییادعا  معبودان  نیا  هک
گشتند؟   پرستش سزاوارنزد شما   آن  سبب  به  هکباشد،   کینزد  آن  به  ا حداقلیند، ک
اوال   خداوند متعال  پس» ارندکآش  یدر گمراھ«  انک: مشریعنی»  ارانکستم  هکبل«

 را.  شان یا گمراھیرد و ثانک  تیرا تثب  آنان  یستمگر
  یمتکباح  ذات  از بارگاه  میکح  قرآن  هکرد ک  اعالم  أل  یخدا  هک بعد از آن  کنیا

از   متکح  یریفراگ د تا ادب یآ یم  داستان  نیا ! یشود. آر یآغاز م  لقمان  است، داستان
 اموزد:یما ب  را به أ خداوند

ِن  ٱۡ�ِۡكَمةَ  لُۡقَ�ٰنَ  َءاتَۡيَنا َولََقدۡ ﴿
َ
ِۚ  ٱۡشُكرۡ أ َما �َۡشُكرۡ  َوَمن ِ�َّ َوَمن  ِ�َۡفِسهِۦۖ  �َۡشُكرُ  فَإِ�َّ

َ َ�َفَر فَإِنَّ   .﴾١٢َغِ�ٌّ َ�ِيدٞ  ٱ�َّ
 فرزند  لقمان«د: یگو یم  یضاویب»  میدیبخش  متکح  لقمان  ما به  یراست  و به«

  یطوالن  یمدت  هکمصر بود   نوبه  اھانی، از سیو  ا پسرخالهی ÷  وبیا  باعورا، خواھرزاده
بر   علم  اھل ثرکو ا  آموخت  علم  یو از و  افتیرا در ÷ داوود  هکرد تا بدانجا ک  یزندگ
بود از:   عبارت بود،  دهیاو بخش  به  خداوند متعال  هک  یمتک. و ح ستیامبر نیاو پ  هکآنند 

  یحبش  برده  لقمان« د:یگو یر میثک ابن».  صواب  و سخنان  ییگو دانش، خرد، درست
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  لقمان  . و چون نک  ما ذبح  یگوسفند را برا  نیگفت: ا  یو  به  شیموال  یبود، روز  ینجار
 آور!  رونیب  را از تنش  گوشتش  دو پاره  نیترکپا  کنیگفت: ا  شیوالرد، مک  را ذبح  آن

رد تا کامر   یو  به  شیو باز موال  گذشت  یآورد. مدت  رونیرا ب  آن  و قلب  زبان  لقمان
دو   نیدتریپل  نونکگفت: ا  یو  رد، بهک  را ذبح  آن  ند و چونک  ذبح  شیرا برا  یگوسفند

  به  شیآورد. موال  رونیرا ب  نآ  و دل  زبان  باز ھم  آور! لقمان  رونیب  آنرا از   گوشت  پاره
  آور، تو دل  رونیب  را از آن  گوشت  دو پاره  نیترکپا  هک  دستور دادم تو  به  یگفت: وقت  یو

  دو پاره  نیدتریپل  آوردن  رونیب  تو را به  هک  ھم  نونکو ا  یآورد  رونیب را  آن  و زبان
 ارک  نیا  لی، دلیآورد  رونیرا ب  آن  و زبان  دل  دستور دادم، باز ھم  آن  بدن از  وشتگ
 و اگر  ستیتر نکپا ھا آناز   یزیباشند، چ  کدو پا  نیرا اگر ایگفت: ز  ؟ لقمان ستیچ
ش، یخو  یرگزارکش  سبب به  لقمان  البته».  ستین  دتر ھمیپل ھا آناز   یزید گشتند، چیپل

 برخوردار شد.  متکاز ح
  حاصل و  دهیرا فایز»  است  ر گزاردهکش  شیسود خو ر گزارد، ھمانا بهکش  ھرکس و«

  را پاس  نعمت  ھم  انسان  هک  ر استکبا ش  گردد، چه یبرم  یخود و  به  یرگزارکش  نیا
  سبحان  یخدا  از جانب  بنده  هک  ر استکش  سبب  به  ند و ھمک یدارد و حفظ م یم

 :یعنی» ورزد  فرانک  ھرکس و«ند ک یم  جلب  شیخو  یسو را به  یتر افزونھای  نعمت
  دنیدر بخش  سبحان  یخدا  بزرگ  و منت  ار فضلکنعمتھا و ان  یو ناسپاس  فرانک  ھرکس

و «  یو  یرگزارکاز ش»  است ازین یخداوند ب  قتیدر حق«ر گرداند؛ کش  نیرا، جانش ھا آن
او   یسکاست، ھرچند   شیخو  خلق  یاز سو  شیسزاوار حمد و ستا  یعنیاست، » دیحم

 د.ینگو  شیو ستا  را سپاس

ِۖ  كۡ َ�ُٰبَ�َّ َ� �ُۡ�ِ  ۥوَُهَو يَعُِظهُ  ِ�بۡنِهِۦ لُۡقَ�ٰنُ  قَاَل  �ذۡ ﴿ ۡكَ إِنَّ  بِٱ�َّ  مٌ لَُظلۡ  ٱلّ�ِ
 .﴾١٣َعِظيمٞ 
داد ـ  یاو را پند م  هک یـ درحال  شیپسر خو  به  لقمان  هکرا   یھنگام«  نکاد ی» و«
قرار   مورد خطاب  ییو اندرزھا  حیرا با نصا  فرزندش  لقمان  هک  ی: در حالیعنی»  گفت

  یا« او گفت:  باز دارد، به  کو از شر  بید، ترغیبر توح  یداریپا  او را به  هکداد  یم
  نیبزرگتر  کشر  هکبل»  بزرگ  است  یستم  کشر  هکاور چرا ین  کخداوند شر  به ! فرزندم

  نیا  در امر عبادت  و حق  است  آن  از اھل  حق  ستم، برگرداندن  قتیرا حقیز  ستمھاست
سزاوار   یتعال  حق ریغ رایشود ز  قرار داده  گانهی  یخدا  یتنھا برا  عبادت  هک  است

از   برگشت  پس  اوست ز امریند و امر نیاو  دهیآفر  ھمه  خلق  هکچرا   ستین  پرستش
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  نیو ا  است  آن  گاهیجا ریغ در  حق  ، نھادنیر ویغ  یسو به أ خداوند  پرستش
او   هکاز ندارد بلین  یسک  عبادت  به  خداوند متعال  هکھرچند  . است  ستم  نیبزرگتر

 باشد. یم  از و ستودهین یب

يۡ ﴿ �َ�ٰنَ  َناَوَوصَّ يۡ  ٱۡ�ِ ُهۥ َ�َلَۡتهُ  هِ بَِ�ِٰ�َ مُّ
ُ
ٰ  ًناَوهۡ  أ نِ  ِ� َ�َمۡ�ِ  َوفَِ�ٰلُُهۥ َوۡهنٖ  َ�َ

َ
ِ�  ٱۡشُكرۡ  أ

يۡ   .﴾١٤ٱلَۡمِص�ُ  إَِ�َّ  َك َولَِ�ِٰ�َ
 أ خداوند  هک  قتیحق  نیا»  میردک  سفارش  پدر و مادرش  در باره  انسان  و به«

  مقرون از خود  یررگزاکش  به  از پدر و مادر را با سفارش  یرگزارکو ش  یکین  به  سفارش
  بر عھده  حقوق  نیپدر و مادر از بزرگتر  حق  هکدارد   بر آن  د، داللتیگردان  و ھمراه

باشد  یم  حقوق  نیمترکو مح  نیاز بزرگتر  حق  نیز، این  و از نظر وجوب  فرزند است
  مشکش او را در  : مادرشیعنی»  یضعف  یبر باال  یاو باردار شد با ضعف  به  مادرش«

  یقول . به گشت رو روبه  روزافزون  او با ضعف  خاطر حمل به  هک  یشد در حال  آبستن
گر بر ید  یضعف ، او را بایباردار  نیو باز ا  است  فیخلقتا ضع  است: زن  نیا  یمعن
فصال: باز »  است  در دو سال  ر بازگرفتنشیو از ش«ند. ک یرو م روبه  ضعف  آن  یباال

 . ر استیاز ش  طفل  گرفتن
  مدت  حداقل هکاند  ردهکاستنباط   نیچن» ۱۵/ احقاف«و » ۲۳۳بقره/«  هیعلما از دو آ

  یرخوارگیش  مدت  هک  است  نیا / فهیابوحن  امام  ی. رأ است  ماه  ، ششیباردار
 دانند. یم  سال را دو  ر فقھا آنیباشد اما سا یم  ماه  ی) س یرضاع  (حرمت  نندهک حرام

  سفارش  مضمون  نیا»  ر گزار باشکش  و پدر و مادرت  من  یبرا  هک  میردک  او سفارش  به«
ر کبا ذ  یتعال  حق رد.کر کرا ذ  آن  هیدر آغاز آ  هک  پدر و مادر است  در حق أ خداوند
قرار داد تا   فاصله  سفارش  مضمون  انیشد، در مک یم  فرزندش  یمادر برا  هک  ییھا مشقت

  یر گزارکاز پدر و مادر را با ش  یرگذارکز شیآورد و ن  اد فرزندانی  مادر را به  ژهیو  بزرگ  حق
  نه»  است  من  یسو به  و بازگشت«دھد   توجه ھا آن  یواال  حق  تا به  ساخت  مقرون  از خودش

 ر؟یا خی  یا جا آورده را به  سفارشم  یراست به ایآ  هکبنگر   پس  ر منیغ  یسو به
، یباردار  دوران  یعنی، یو سخت  از مشقت  یاپیپ  مرحله  سه  مادر در معرض  هکو از آنجا 

و   یو  یفرزند برا  یکین  چھارم قرار دارد لذا سه  حمل  و وضع  یردھیش  دوران
  ثیدر حد  هک چنان  است  شده  پدر قرار داده  یبرا  مانده یباق  چھارم کی

  بر من  یکین  به  یسک د: چهیپرس هک  یمرد  به ص خدا  است: رسول  آمده  فیشر
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  ید: بعد از ویمرد پرس  گر آنیبار د».  مادرت«؟ فرمودند:  است تر حق یذ
تا بار  ص حضرت  آن  گونه نیھم».  مادرت«؟ فرمودند:  تر است حق یذ  یسک چه

 بار نی؟ ا یسک چه  یو د: بعد ازیردند و باز پرسکرار کت  یو  را در پاسخ  جمله  نیا  چھارم
 ». پدرت«فرمودند: 

﴿ ٰٓ ن �ن َ�َٰهَداَك َ�َ
َ
ۖ  فََ�  مٞ ِعلۡ  بِهِۦ لََك  لَۡيَس  َما ِ�  �ُۡ�ِكَ  أ  ِ�  َوَصاِحۡبُهَما تُِطۡعُهَما

ۡ�َيا ۖ َمعۡ  ٱ�ُّ نَاَب  َسبِيَل َمنۡ  َوٱتَّبِعۡ  ُروٗفا
َ
�  ۚ نَّبُِئُ�م َمرِۡجُعُ�مۡ  إَِ�َّ  ُ�مَّ  إَِ�َّ

ُ
 ُكنُتمۡ  بَِما فَ�

 .﴾١٥َ�ۡعَملُونَ 
  به تو را وادارند  هک«خود   و توان  تالش  با تمام  پدر و مادرت» ردندک  وششکو اگر «

  نیا  به  یندار  : علمیعنی»  یندار  علم  بدان  هک  یگردان  من  کیرا شر  یزیچ  هک  نیا
امر و   نیدر ا»  نکن  اطاعت  پس، از آنان«  است  من  کیشر  حق ز بهیچ  آن  هک
ا یدر دن ھا آن  به  یکیار، تو را از نک نیا  باز ھم  یول  گردان  امکرا نا  آنان  وششک  نیا

با در »  نک  مصاحبت  یکین  ا بهیدر دن  و با آنان«فرمود:   جھت  نیھم  بازندارد به
  و از راه«وادارند   کشر  وشند تا تو را بهکبھرچند  ؛ آنان  به  احسان  وهیش  گرفتن  شیپ
و   صالح  از بندگان»  است  بازگشته»  و اخالص  با توبه»  من  یسو به  هک  نک  یرویپ  یسک

  پدر و مادرت  باطل  از راه  ن، نهک  یرویپ  مؤمنان  از راه  یعنی.  من  ستهیشا
گاه  پس»  ر منیغ  یسو به  نه»  است  من  یسو شما به  بازگشت  سپس«   شما را آ
از »  دھم یخبر م  من  یسو به  بازگشتتان  شما در ھنگام  : بهیعنی»  سازم یم

 . دھم یجزا م  را در برابر عملش  یا نندهک ھر عمل  ر و شر پسیاز خ» دیردک یم  آنچه
  هکباشد  یم  سبحان  یخدا  المکاز   هیدو آ  نیه: اک  است  نیا  مختار در نزد مفسران  قول

 . است  آمده  پسرش  به  لقمان  یسفارشھا  انیدر م  یا معترضه  سخن  عنوان به
  پرداخته  یو  به  دادن در پند  فرزندش  یبرا  لقمان  سخنان  هیبق  به  خداوند متعال  سپس

 د:یفرما یو م

﴿ ٓ َها وۡ  َصۡخَر�ٍ  ِ�  َ�َتُ�ن َخۡرَدلٖ  ّمِنۡ  َحبَّةٖ  ِمۡثَقاَل  تَُك  إِن َ�ُٰبَ�َّ إِ�َّ
َ
َ�َٰ�ٰتِ  ِ�  أ وۡ  ٱلسَّ

َ
 ِ�  أ

�ِض 
َ
  ٱۡ�

ۡ
ۚ  بَِها تِ يَأ ُ َ إِنَّ  ٱ�َّ  .﴾١٦لَِطيٌف َخبِ�ٞ  ٱ�َّ

  دانه  ھمسنگ«تو   ا عملی  ه: اگر گنایعنی»  اگر آن  هک  بدان ! فرزندم  یا«
  افتهیدر  با حس  آن  ینیسنگ  هک یطور  به  ھاست دانه  نیزتریر  هک» باشد  یخردل

: یعنی» باشد  یسنگ  تخته  در دل  گاه آن«دارد  یوا نم  انکت  را به  ییترازو شود و ینم
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ا در ی ھا آنا در آسمی«باشد   قرار گرفته  یانکم  نیو محفوظتر  نیتر پنھان در  عملت
خداوند «باشد   قرار داشته  نیو زم ھا آنآسم  نکاز اما  ییا در ھرجای: یعنی» باشد  نیزم
  محاسبه مورد  را برابر آن  آن  دھنده گرداند و انجام یرا حاضر م  آن: یعنی» آورد یرا م آن

بر او   یا ینھان ارک  چیھ  پس  نیب کیو بار»  است  فیخداوند لط  گمان یب«دھد  یقرار م
ز لذا یھرچ  به  است» ریخب و«رسد  یم  یا یھر امر نھان  به  یو  علم  هکماند بل ینم  پنھان

گاھ  ز از معرضیچ  چیھ  شود. ید نمیناپد  یو  یآ
  آن  نه  هک  سخت  یسنگ  صخره  از شما در دل  یکیاگر «است:   آمده  فیشر  ثیدر حد

  یباشد ـ برا  ـ ھر چه  یو  عمل  گمان یدھد، ب  انجام  ی، عملیا روزنه  و نه  است  یرا در
 ».شود یم  آورده  رونیب  مردم

قِِم ﴿
َ
لَٰوةَ َ�ُٰبَ�َّ أ   ٱلصَّ

ۡ
ٓ  ٱۡصِ�ۡ وَ  ٱلُۡمنَكرِ َعِن  ٱنۡهَ وَ  بِٱلَۡمۡعُروِف  ُمرۡ َوأ ٰ َما َصابََكۖ  َ�َ

َ
 َ�ٰلَِك  إِنَّ  أ

ُمورِ  َعۡزمِ  ِمنۡ 
ُ
 .﴾١٧ٱۡ�

تو   به  هک  و بر آنچه  نک  یر نھکامر و از من  معروف  نماز را برپا دار و به ! فرزندم  یا«
صبر « ھا گر محنتیا دی، رکاز من  ینھو   معروف  در برابر امر به  تیاز آزار و اذ» رسد

 و  عبادات  اساسھا  این  هک  است  نیھا ا طاعت  نیا  ساختن  مخصوص  لیدل»  نک
»  است  شده  از امور عزم«  شده رکذ  طاعات»  نیا  گمان یب«باشند  یر میخ  یگاھھا هیکت
  قرار داده  واجب و  متیعز  را بر بندگانش ھا آن  أل  یخدا  هک  است  ی: از اموریعنی

  اخالق  و برتر اھل  سترگ  ھا از اعمال خصلت  نیباشد: ا  نیمراد ا  است  ا محتملی.  است
 ند.یمایپ یرا م  نجات  راه  مصممانه  هک  است  یاستوارقدم  بندگان  یمحور  یارھاکو 
 اند. بوده ھا مأمور طاعت  نیا  ز بهیگر نید  یھا امت  هک  است  بر آن  لیدل  هیآ  نیا

كَ  َوَ� تَُصّعِرۡ ﴿ �ِض  ِ�  َ�ۡمِش  َوَ�  لِلنَّاِس  َخدَّ
َ
ۖ  ٱۡ� َ  إِنَّ  َمرًَحا  َتالٖ َ� ُ�ِبُّ ُ�َّ ُ�ۡ  ٱ�َّ

 .﴾١٨فَُخورٖ 
 و  یفراز  بر و گردنکت  لیبر سب  : از مردمیعنی»  برمگردان  را از مردم  تیو رو«

  ات گونه شد،  در نزد تو برده  یسک  نام  هک  گاه است: آن  نیا  یا معنی.  برمتاب  رخ  نخوت
و   تواضع به  و با مردم  ، برمگردانیشمار یم  کوچکر و یاو را حق  هک  نیا  نشانه  را به
تا   فراده  گوش او  د، بهیگو یم  با تو سخن  سک  نیمترترکاگر   یو حت  نکرفتار   یفروتن

  نیو در زم« ردند.ک یم  نیچن ص  رمکا  رسول  هک انآخر برساند. چن  را به  سخنش
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  سبب  نیا  هک مرو،  راه  شانهک و گردن  بانهآنانه، فخرمی: خودبیعنی» مرو  راه  خرامان
 . است  یشکبر و گردنکاز ت  یشود. ھدف، نھ یبر تو م  یالھ  خشم

  هک  است  شده  تیروا س عمر از ابن  گانه شش  صحاح  تیروا  به  فیشر  ثیدر حد

ھر « ».مةالقيا  يوم  يلهإ  خيالء ال ينظر اهللا  جر ثو�ه  من«فرمودند:  ص خدا  رسول
  امتیق در روز أ ساخت، خداوند  دهیشکو   شالکبر کو ت  ینیخودب  یرا از رو  اش جامه  سک

را   یفخور  مختال  چیخداوند ھ  گمان یب. «»ندک ینم  نگاه ) نظر رحمت  به(او   یسو به
  بر مردم  هک  است  یسک. فخور:  است  ینیترب بر بر و خودکال: تیاخت» دارد ینم  دوست

ھای  نعمت از  گفتن  سخن  فروشد. البته یدارد، فخر م  هک  ییرویا نیا شرف، یمال،   به

ا ﴿ د:یفرما یم  را خداوند متعالیز  ستین  یفخرفروش  بر خود، از باب  أل  یخدا مَّ
َ
َوأ

ۡث   .» یبگو  سخن  پروردگارت  اما از نعمت« ]۱۱[الضحی:  ﴾١١بِنِۡعَمةِ َرّ�َِك فََحّدِ

نَ�رَ  إِنَّ  تَِكۚ ِمن َصوۡ  َوٱۡغُضۡض  يَِك ِ� َمشۡ  ٱۡقِصدۡ وَ ﴿
َ
ۡصَ�ٰتِ  أ

َ
 .﴾١٩ٱۡ�َِم�ِ  ُت لََصوۡ  ٱۡ�

  یرو شتاب  انیدر م  یروش  رفتن  : در راهیعنی»  نک  یرو انهیخود م  رفتن  و در راه«
  راه  زنند، خزنده یم  یمردگ  خود را به  هک  یسانکمانند   لذا نه  نکار یاخت  یرو و آھسته
وار  مرده  هکد یرا د  یمرد س ه: عمرک  است  . نقل برجه  نیاز زم  طانیمانند ش  برو و نه

  شیخو  تواضع خواھد تا بر یم  ییند، گوک یتظاھر م  یرمق یو ب  یحال یب  رود و به یم  راه

ران، خدا تو یما را بر ما نم  نید« ».اهللا  کننا اماتينا ديعل  ال متت«او گفت:   به  د پسیفزایب

و   را فروانداخته  سرش  هکد یرا د  یمرد س ه: عمرک  است  نقل  نیھمچن». راندیرا بم

  االسالم  نفإ  رأسك  ارفع«گفت:   یو  به  دھد پس یم  سار نشانکو خا  رمق یخود را ب
  رومند، سرحالی: بانشاط، نیعنی. » ستیمار نیب  را اسالمیرا بردار ز  سرت« .»بمر�ض  ليس

  رفتند، به یم  راه  چون ص  خدا  رسول  هک  است  شده  ثابت  . در سنت باش  و سرزنده

در است:   نیا ]۱۹[لقمان:  ﴾ِ� َمۡشيَِك  ۡقِصدۡ ٱوَ ﴿ یمعنا  رفتند. پس یم  راه  شتاب
و ». «برو  راه  نهیکباوقار و س  یعنی« د:یگو ی. عطاء م بر مباشکو مت  خرامان  رفتنت  راه

شتر یب  صدا به  ردنکرا بلندیز  نکبلند ن  لفکرا فرود آور و بات  آن» بدار  را آھسته  تیصدا
: یعنی»  است  درازگوشان  ر آوازھا، بانگکھمانا ان« آزارد یرا م  از، شنوندهیاز حد ن
  بس  یبانگ  عرعر و آخر آن  آن  را اولیز  است  آوازھا، آواز خران  نیتر و زشت  نیتر ناخوش

د، یدیرا شن  خروس  بانگ  چون«است:   آمده  فیشر  ثی. در حد است  خراش ر و گوشکان
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  پناه  طانیخداوند از ش  د، بهیدیخر را شن  بانگ  د و چونیرا بخواھ  یو  خداوند فضل از
 ». است  دهیرا د  یطانیرا او شید زیببر

لَمۡ ﴿
َ
�  ْ نَّ  تََرۡوا

َ
َ  أ ا ِ�  ٱ�َّ َر لَُ�م مَّ َ�َٰ�ٰتِ َسخَّ �ِض َوَما ِ�  ٱلسَّ

َ
سۡ  ٱۡ�

َ
 نَِعَمُهۥ مۡ َعلَۡي�ُ  َبغَ َوأ

ۗ  َ�ِٰهَرةٗ  ِ َمن يَُ�ِٰدُل ِ�  ٱ�َّاِس  َوِمنَ  َوَ�اِطنَٗة  كَِ�ٰبٖ  َوَ�  ُهٗدى َوَ�  ِعۡل�ٖ  بَِغۡ�ِ  ٱ�َّ
نِ�ٖ   .﴾٢٠مُّ
است، مسخر   نیدر زم  هکرا   و آنچه ھا آندر آسم  هکرا   خدا آنچه  هکد یا دهیا ندیآ«
  از: دادن  است  ان، عبارتیآدم  یبرا ھا آن  دنیمسخر گردان» دیگردان شما

  در جھت  هک  یا یآسمان  و از مخلوقات  آنان  ھا به دهیپد  نیاز ا  یریگ بھره  قدرت
 و مانند  د، ماه، ستارگانیاند، عبارتند از: خورش شده  مسخر ساخته  آدم  فرزندان  افعمن

  سبحان  یخدا  فرمان  به  شانیرا ایقطاراند ز  نیدر ا  ز فرشتگانیو نھا  این
  شده  ساخته  بشر رام  یبرا  هک  یا ینیزم  ھستند. و از مخلوقات  آدم  فرزندان  نگھبانان

 ھا آناز   انسان  هک  یواناتیھا، ح وهیشتزارھا، مک، کاز: سنگ، خاعبارتند  اند،
 قرار بشر،  یبرا ھا آن  ردنک  ر و رامیمراد از تسخ  نھا.... پسیرایند و غک یم  یبردار بھره

  آن  چه ند،ک  یبردار بھره  از آن  انسان  هک  است  یتیدر موقع  شده  ساخته  رام  دهیپد  دادن
 نباشد.  باشد چه  یو  تصرف  و تحت  انسان  فرمان  به  دهیپد

 را بر شما  ار و پنھانشکآش  یھا نعمت« أ خداوند  هکد یا و ندانسته  دهیا ندیآ» و«
از:  اند ار عبارتکآشھای  نعمت د.یرسان  مالکو ا  اتمام  هیپا  را به ھا آن: یعنی» ردک  تمام

 ھا آن باشد، ھا آن  شناخت  یدر پ  هکشوند و ھر یم  افتهیدر  ا حسی  عقل  به  هک  یینعمتھا
  طاعات  دادن  انجام و  نش، مال، جاه، جمالیدر آفر  مالکو   یشناسد؛ مانند سالمت یرا م

در نھاد   شخص  هک  و آنچه  عبارتند از: معرفت، عقل  یپنھانھای  نعمت . و عبادات
  ز آنیابد و نی یاو م  به  و نسبتکین  و ظن أ وجود خداوند  به  نیقیو   از علم  شیخو
  و نعمت  است  ار اسالمکآش  : نعمتیقول  ند. بهک یم  دفع  از بنده أ خداوند  هک  یآفات

  هک  است  آمده  فیشر  ثیحد . در بر بنده  پروردگار متعال  یپوش  ستر و پردهپنھان، 
د، یپرس  هیآ  نیا  به  راجع  شانیاز ا  هک س  عباس  ابن  سؤال  در پاسخ ص  خدا  رسول

 و  باستیز  هک  نشتیو آفر  از خلقت  و آنچه  است  ار اسالمکآش  یھا نعمت«فرمودند: 
 ». است  دهیبر تو پوشان  بدت  خداوند از اعمال  هک  است  ییزھایپنھان، چھای  نعمت
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  یو  د و صفاتی: در توحیعنی» خداوند  درباره  هکھستند   یسانک  و از مردم«
 و  ار گشتهکآش  شانیبرا  حق  هک و عناد، بعد از آن  ابرهکم  یاز رو» نندک یم  مجادله«

در   کشر  از سردمداران  یو  و امثال  حارث  ؛ مانند نضربن است  شده  اقامه  بر آنان  حجت
  یلا نقی  یعقل  از علوم  است»  یعلم  چیھ  بدون«خداوند:   درباره  شان مجادله  نیو ا  هکم
  نیا  گاه یتجل و أ خداوند  یگانگیادگر وجود و یانسان، فر  یتجرب  و علم  را عقلیز

  نیشتر ایب  ردنک  روشن  یز براین  یالھ  یھا و رسالت  یآسمانھای  کتاب اند و قتیحق
بتواند   انسان هک  است»  یتیھدا  چیھ  بدون«  شان مجادله  نیز این» و«اند.  آمده  قتیحق
  تابک  چیھ یب«  شان مجادله  نیز این» و«شود   رھنمون  صواب  راه  آن، به  لهیوس به

در   شان مجادله  نیا  باشد. پس  ردهک  را نازل  آن  سبحان  یخدا  هک  است»  یروشنگر
  عناد محض ادیامال بر بنکو   یشکو گردن  لجاجت  ی، صرفا از روأ خداوند  حق

 ندارد.  تیو ھدا  تابکاز عقل، علم، معرفت،   یگاھ هیکت  چیباشد و ھ یم

ْ �َذا �ِيَل لَُهُم ﴿ ٓ  ٱتَّبُِعوا نَزَل  َما
َ
ُ  أ ْ بَۡل  ٱ�َّ ٓۚ َءابَآءَ  َعلَۡيهِ  وََجۡدنَا َما نَتَّبِعُ  قَالُوا َولَوۡ  نَا

َ
 َ�نَ  أ

ۡيَ�ٰنُ  عِ�ِ  َعَذاِب  إَِ�ٰ  ُعوُهمۡ يَدۡ  ٱلشَّ  .﴾٢١ٱلسَّ
  یگانگی د ویو عناد در امر توح  جدال  اھل  پرستان بت  نیا  به: یعنی»  آنان  به  و چون«
» دینک  یرویپ»  تابکاز   امبرشیبر پ»  ردهک  خدا نازل  شود: از آنچه  گفته«  یتعال  حق
را بر   پدرانمان  هک  یزیاز چ  هکبل ! ند: نهیگو یم«و   دهیورز  کتمس  د محضیتقل  به ھا آن
و در   میپرست یاند، م دهیپرست یم ھا آن  هکرا   یبتان  پس»  مینک یم  یرویپ  میا افتهی  آن
  یسو را به  آنان  طانیش  اگر ھم  یحت»  میرو یاند، م بوده  روان  بر آن ھا آن  هک  یراھ

  یرویپ  کدر شر  شان ا از پدرانید: آیگو یم  یتعال  حق  ییگو» فراخواند؟  سوزان  عذاب
 باشد و در  آراسته  شان پدران  یرا برا  کفاسد شر  دهیعق  نطایاگر ش  ینند، حتک یم

 در  باشد؟ پس  ردهک  سوزان  وارد جھنم  گونه نیو بد  درافگنده  کشر  را به  ت، آنانینھا
دارد؟   یھیتوج  و چه  یمعن  چه  پدران از  یرویباشد، پ  نیچن نیا  و وضع  حال  هک یصورت

 . است  دهیعق  در اصولد یاز تقل  یحیصر  منع  نیو ا

ۥٓ  �ُۡسلِمۡ  ۞َوَمن﴿ ِ إَِ�  وَۡجَهُه ِ  ٱۡستَۡمَسَك  َ�َقدِ  ِسنٞ َوُهَو ُ�ۡ  ٱ�َّ ِ ب �  ٱۡلُعۡرَوة ِ �َ�  ٱلُۡوۡ�َ�ٰ  ٱ�َّ
ُمورِ َ�ٰقَِبُة 

ُ
 .﴾٢٢ٱۡ�

را   شیامور خو  ھرکس :یعنی» ندک  متوجه للها  یسو خود را به  یروھرکه  و«
  یسو به وجود  گرداند و با تمام  او خالص  یرا برا  شیخو  و عبادت  سپرده أ خداوند  به
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  نیباشد، چن ارکوکین  شیخو  : در اعمالیعنی» باشد  محسن  هک یدرحال«آورد   یاو رو
  یمانیعھدو پ  : بهیعنی»  است  زده  چنگ  مکمح  یزیآو  دست  به  هک  یراست به»  یسک

  ثیدر حد  هک چنان . احسان: است  ختهیآو  آن  و خود را به  زده  چنگ  مکاستوار و مح
او را   ییگو  هک  ینک  عبادت  خدا را چنان«ه: ک نیاز ا  است  شده، عبارت  فیتعر  فیشر

 ».ندیب یم ، قطعا او تو راینیب یرا اگر تو او را نمیز  ینیب یم
  حال  سپرد، به یم أ خداوند  را به  شیامور خو  هک  یسک  حال  هیآ  نیا

باال رود   یا دهیشک کفل  به بلند و سر  یوھک  خواھد به یم  هکند ک یم  لیتمث  یشخص
  وهک  در آن  هک  نیمت  یسمانیو ر  مکمح  یزیآو دست  ش، بهیصعود خو  نیدرا  پس

  به رود تا یباال م  وهک  آن  ز، بهیآو دست  مدد آن  زند و به یم  چنگ  است  شده  ختهیفروآو
 رسد. یم  آن  قله

 را از او  تانیھا و پاداش  یو ریغ  یسو به  نه»  است للها  یسو ارھا بهک  و بازگشت«
او   یرضا  اوجگاه  عمل، به  و صالبت  مانیا  یرویبا ن  پس  یر ویاز غ  د نهینک یم  افتیدر

 د.ینکصعود 

ۥٓۚ  ُزنَك َوَمن َ�َفَر فََ� َ�ۡ ﴿ ْۚ  بَِما َ�ُننَّبُِئُهم ِجُعُهمۡ َمرۡ  َناإَِ�ۡ  ُ�ۡفُرهُ َ  إِنَّ  َعِملُوٓا ۢ  ٱ�َّ  َعلِيُم
ُدورِ  بَِذاتِ   .﴾٢٣ٱلصُّ
تو   به  یفر وکرا یز» ندک  نیتو را اندوھگ  یفر وکد یافر شد، نباک  هکو ھر«

گاه ردهک  را از آنچه  و آنان  ماست  یسو به  شان بازگشت«رساند  ینم  یانیز »  مینک یم  اند آ
  مجازاتشان  برابر آن و در  میدھ یخبر م  شان نیو ننگ  زشت  را از اعمال  آنان :یعنی
  رازھا بر او پنھان  نیز از ایچ  چیو ھ»  راز دلھا داناست  خدا به  قتیدر حق«  مینک یم

  یتعال  ن، حقیبنابرا  ار استک، آشیمانند امور علن أ را رازھا در نزد خداوندیز ماند ینم
 ند.ک یرفتار م  شان درباره  شیخو  علم  حسب  به  آنان با

 .﴾٢٤َغلِيٖظ  َعَذاٍب  إَِ�ٰ  نَۡضَطرُُّهمۡ  ُ�مَّ  قَلِيٗ�  ُ�َمّتُِعُهمۡ ﴿
  یکاند  ا مدتیفار را در دنک: یعنی»  میساز یبرخوردار م  یکرا اند  آنان«

ار یھرچند بس  یمند بھره  نیا  مند شوند پس برخوردار و بھره  تا از آن  میدھ یم  مجال
 و  ستین  اسیق  قابل  یشگیھم  ر با نعمتیپذ زوال  را نعمتیز  است  کاند  باز ھم باشد،

را   و آنان»  میساز یر میناگز  سخت  یعذاب  یسو را به  آنان  سپس«  است  نیمترکتر از  مک
 . میران یم  دوزخ  عذاب  یسو به  یچارگیبا ب
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﴿ َ�ۡ
َ
نۡ  ُهمَولَ�ِن َس� َ�َٰ�ٰتِ َخلََق  مَّ �َض وَ  ٱلسَّ

َ
ۚ َ�َُقولُنَّ  ٱۡ� ُ ِۚ  ٱۡ�َۡمدُ قُِل  ٱ�َّ ۡ�َ�ُُهمۡ  بَۡل  ِ�َّ

َ
 أ

 .﴾٢٥َ�ۡعلَُمونَ  َ� 
 ند:یگو ی؟ قطعا م است  دهیرا آفر  نیو زم ھا آنآسم  یسک  : چهیبپرس  و اگر از آنان«

از  ریغ  یو جواب  ستھا آن  نندهیآفر أ خداوند  هک  نیا  نند بهک یم  : اعترافیعنی» خداوند
 باز أ خداوند ریغ  یسو به  نشیآفر  دادن  را از نسبت ھا آن  هک  یلیرا دالیندارند ز  نیا
  یا» بگو«اند  ردهک اقرار  آن  ر بهیناگز  هک  است  انیار و نماکآش  ینحو  دارد، به یم

  نیبعد از ا  شما پس  رافاعت  نیبر ا  خداست  از آن  شیستا»  احلمدهللا« !ص محمد
قرار   کیشر  یو  یبرا را  باطل  د و معبودانیپرست یاو را م ریغ  گر چگونهیاعتراف، د

  هکنند تا بدانند ک ینم نگرند و تدبر ی: نمیعنی» دانند ینم  ثرشانکا  هکبل«د؟ یدھ یم
 . یو ریغ  باشد، نه یم  سزاوار پرستش  هک  زھاستیچ  نیا  نندهیفقط آفر

ِ َما ِ� ﴿ َ�َٰ�ٰتِ ِ�َّ �ِض� وَ  ٱلسَّ
َ
َ إِنَّ  ٱۡ�  .﴾٢٦ٱۡ�َِميدُ  ٱۡلَغِ�ُّ ُهَو  ٱ�َّ

 ریغ  پس  نشیو در آفر  کدر مل»  خداست  از آن  است  نیو زم ھا آندر آسم  آنچه«
»  است ازین یب«  ذات»  قت، خدا ھمانیدرحق«  ستین  سزاوار پرستش  وجه  چیھ  به  یو

  یسک  ھم ؛ ھرچند است  شیحمد و ستا سزاوار  یعنیاست، » دیحم«و   شیخو ریاز غ
 د.یحمد او را نگو

�ََّما َولَوۡ ﴿
َ
�ِض  ِ�  �

َ
قۡ  ٱۡ�

َ
هُ  َوٱۡ�َۡحرُ  َ�ٰمٞ ِمن َشَجَرٍ� أ ۡ�ُرٖ  َعةُ َسبۡ  َ�ۡعِدهِۦ ِمنۢ  ۥَ�ُمدُّ

َ
ا �  نَفَِدۡت  مَّ

ِۚ  َ�َِ�ُٰت  َ إِنَّ  ٱ�َّ  .﴾٢٧َعزِ�ٌز َحِكيمٞ  ٱ�َّ
 مدد  آن  گر بهید  یایدر  و ھفت  بکا مریشوند و در  قلم  نیزم  درختان  و اگر ھمه«

شوند   قلم  ھمه  استیدر دن  هک  ی: اگر درختانیعنی» نرسد  انیپا  به  یالھ  لماتکبرساند، 
بخواھد با   چون  هک أ خداوند  لماتک  گاه گردد آن  بکجوھر و مر  یا ھمگیدر  و آب

  ھستند ـ با آن  یو و امر أ خداوند  از علم  عبارت  لماتک  نیا  هکد ـ یگو یم  سخن ھا آن
 أ خدا  لماتک  هک  یرسد درحال یم  انیپا  ا بهیدر  شود، قطعا آب  ھا نوشته بکھا و مرقلم
  آن  به  هکگر باشد ید  ییایدر  ا ھفتیدر  سر آن  است، ھرچند در پشت  دهینرس  انیپا به

  بر وجه  نه  است  مبالغه  بر وجه  ھفت ر عددکباشد. ذ  ا آمدهیدر  آن  یاری  و به  مدد رسانده
روند  یار مک به  ثرتکر از یتعب  یو ھفتاد وھفتصد برا  عدد ھفت  عرب  المکرا در یحصر ز

تواند  ینم او را عاجز  یزیرا چی؛ ز است  غالب»  است  متکبا ح  خداوند غالب  گمان یب«
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  رهیاز دا  از مخلوقاتش  یفرد  چیھ  امور پس  و تمام  امر، شرع در خلق،  است  میکرد، حک
 . ستین  رونیب  و علمش  متکح

وِح� لُونََك َعِن  َٔ َو�َۡ� ﴿  هیآ  است: چون  آمده  مهیرک  هیآ  نزول  سبب  انیدر ب قُِل  ٱلرُّ
وحُ  وتِي ٱلرُّ

ُ
ۡمرِ َرّ�ِ َوَمآ أ

َ
  ھود نازلی  درباره ]۸۵[اإلسراء:  ﴾٨٥إِ�َّ قَلِيٗ�  ٱۡلعِۡلمِ ُتم ّمَِن ِمۡن أ

 را  تورات أ خداوند  هک  یدر حال  شده  داده  از علم  یکما اند  به  گفتند: چگونه  آنان شد،
 شد.  نازل  هیآ  نیا  ؟ پس است  ما داده  به  است  یو  امکو اح  المک  در آن  هک

ا َخلۡ ﴿ �  َكَنۡفٖس  إِ�َّ  َ�ۡعُثُ�مۡ  َوَ�  ُقُ�مۡ مَّ َ  إِنَّ  َ�ِٰحَدةٍ ۢ  ٱ�َّ  .﴾٢٨بَِص�ٌ  َسِميُع
 :یعنی»  ستین  تن  کی  ختنیو برانگ  دنیشما، جز مانند آفر  ختنیو برانگ  دنیآفر«
  یو  امت، ھمانند قدرتیدر روز ق  خلق  ھمه  ختنیو برانگ  نشیبر آفر أ خداوند  قدرت
  آن باشد، از یم  سانکی  یو  قدرت  شگاهیار در پیو بس  کاند  پس  است  تن  کی  نشیبر آفر

  یبرا»  خداوند شنواست  گمان یب«  ز قادر و تواناستیچ  بر ھمه  خداوند متعال  هک  یرو
 . است  یدنید  هک  ھرآنچه  به»  ناستیب«  است  یدنیشن  هک  آنچه ھر

از  گرید  یو جمع  خلف بن یاب  درباره  مهیرک  هیاند: آ گفته  نزول  سبب  انیدر ب  مفسران
 طور و  نیما را در چند أ گفتند: خداوند ص  خدا   رسول  به  هکشد   نازل  انکمشر
م، یا گشته  بسته  خون  م، سپسیا بوده  است، ابتدا نطفه  دهیآفر  مرحله  نیچند

  ییگو یم تو  وقت است، آن  دهیآفر  گوشت، استخوان  بر آن  ، سپسیا پاره  گوشت  گاه آن
  نیا أ خداوند ؟ پس، میشو یم  ختهیبرانگ  ینینو  نشیآفر  به  ساعت  کیدر   ما ھمه  هک
 فرمود.  را نازل  هیآ

لَمۡ ﴿
َ
نَّ  تَرَ  �

َ
َ  أ َۡل يُولُِج  ٱ�َّ ۡلِ ِ�  ٱ�ََّهارَ َوُ�ولُِج  ٱ�ََّهارِ ِ�  ٱ�َّ َر  ٱ�َّ ۡمَس وََسخَّ ۖ وَ  ٱلشَّ  ٱلَۡقَمَر

َجلٖ  إَِ�ٰٓ  َ�ۡرِيٓ  ُ�ّٞ 
َ
َسّ�ٗ  أ نَّ  مُّ

َ
َ  َوأ  .﴾٢٩َخبِ�ٞ  َملُونَ بَِما َ�عۡ  ٱ�َّ

ز در یآورد و روز را ن یرا در روز درم  خدا شب  هک« ! مخاطب  یا»  یا دهیا ندیآ«
از   هک  د؛ با آنچهیافزا یو روز م  از شب  کیھر  : بهیعنی» آورد؟ یدرم شب 

 :یعنی» دیگردان  را رام  د و ماهیخورش« أ خداوند  هک  یا دهیند ایآ» و«اھد ک یم  یگرید
 و  اوقات  یریگ اندازه  یبرا  هکد یگردان  شیخو  مکر حیپذ  دو را منقاد و فرمان  آن

 نندک یم  و افول  طلوع  یو  فرمان  منافع، به  دنیرسان  انجام  و به  دادن  عادھا و سامانیم
  است  امتیروز ق  نیمع  مدت  نی: ایقول  به»  است  روان  نیمع  یتا مدت  کی ھر«

 دینک یم  آنچه  خداوند به  هک  یدیا ندیو آ«  ستھا آن  و افول  طلوع  گر: وقتید  یقول وبه
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گاه و   دادن  بر سامان  هک  یرا ذاتیماند؟ ز ینم  پنھان  یبر و  یا یامر پنھان  چیو ھ»  است  آ
گاه  به  یاول  قیطر  توانا باشد، به  یامور بزرگ  ر ھمچونیتدب د ینک یم  از آنچه  شدن  آ

 . تواناست

نَّ ﴿
َ
َ َ�ٰلَِك بِأ نَّ َما يَدۡ  ٱۡ�َقُّ ُهَو  ٱ�َّ

َ
نَّ  ٱلَۡ�ِٰطُل  ُدونِهِ  مِن ُعونَ َوأ

َ
َ َوأ  ٱۡلَعِ�ُّ ُهَو  ٱ�َّ

 .﴾٣٠ٱۡلَكبِ�ُ 
و   قدرت  یری، فراگیالھ  علم  بودن  رانهک یو ب  عیر شد؛ از وسکذ  هک  یاوصاف»  نیا«
  ھمه  یتعال  حق :یعنی»  است  خود حق للها  هک  است  آن  سبب  به«  یو  صنع  یھا یشگفت

  پرستند، باطل یم او  یجا به  و آنچه«  است  او حق  هکد ید تا بدانیھا را آفر دهیپد  نیا
  به  هکند یھا آن ریا غی  از بتان  یگر معبودانیو د  طانیش  باطل  یمعبودھا  نیا»  است
  بزرگ«و   جالل و  با قدرت»  بلندمرتبه  و خدا ھمان«آورند  یم  کیشر  سبحان  یخدا

 باشد. یم  یا و بزرگیبرک  مطلقش، صاحب  و سلطه  تیدر ربوب  هک»  است

لَمۡ ﴿
َ
نَّ  تَرَ  �

َ
ِ  َمِت بِنِعۡ  ٱۡ�َۡحرِ  ِ�  رِيَ�ۡ  ٱۡلُفۡلَك  أ إِنَّ ِ� َ�ٰلَِك  َءاَ�ٰتِهِۦٓۚ  لُِ�ِ�َُ�م ّمِنۡ  ٱ�َّ

 .﴾٣١َشُكورٖ  َصبَّارٖ  لُِّ�ِّ  َ�ٰٖت �
بر   یو  و فضل  و رحمت  لطف  : بهیعنی» خداوند  نعمت  ھا به یشتک  هک  یا دهیا ندیآ«
  یبرا  تان ییایدر  یدھند تا در سفرھا یم  انکشما ام  و به» گردند یم  ا روانیدر در«شما 

  یبرخ« ! مخاطبان  یا» تا«د؟ ینک  تکحر  یو راحت  ینرم  ، بهیروز  و طلب  معاش  سبک
در   هکھستند   یو  قدرت از آثار  ھا عبارت نشانه» اند؟یشما بنما  خود را به  یھا از نشانه
در   گمان یب«دھد  یا میاز در شما  به  هک  است  یشما قرار دارند و ارزاق  مشاھده  معرض

  یسک : ھریعنی»  است  ییھا نشانه  یسپاسگزار  نندهکھر صبر  یبرا»  یینما قدرت»  نیا
ھا،  نشانه  نیا  ار باشد؛ با مشاھدهیبس  یا یوسپاسگزار  غیبل  یا ییبایکصبر و ش  یدارا  هک

گزارد  یر مکرا ش  یوھای  نعمت ند وک یصبر م أ خداوند  یھا یو نافرمان  از گناھان
صبر و   از آن  یمی؛ ن است  میدو ن  است  آمده  فیشر  ثیحد در  هک چنان  مانیرا ایز
 . ر استکگر شید  یمین

وۡ ﴿ لَلِ  جٞ �َذا َغِشَيُهم مَّ َ َدَعُواْ  َكٱلظُّ ا َ�َّٮُٰهمۡ  ٱّ�ِينَ  َ�ُ  لِِص�َ ُ�ۡ  ٱ�َّ ِ  إَِ�  فَلَمَّ  ُهمفَِمنۡ  ٱۡلَ�ّ
ۡقَتِصدۚٞ  ٓ � َ�َۡحدُ  َوَما مُّ  .﴾٣٢َكُفورٖ  َختَّارٖ  ُ�ُّ  إِ�َّ  َ�ٰتَِنا

  یبزرگ  سبب را به  موج أ خداوند» ردیفراگ  بان هیرا ھمانند سا  آنان  یموج  و چون«
رد. ک  هیـ تشبھا  این ریا غیا ابر ی  وهکافگند ـ مانند  یم  هیسا  بر انسان  هک  یزیچ  به  آن
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  یخود را برا  نید  هک یخوانند در حال یخداوند را م«شوند   موج  ر ھجومیدرگ  چون ! یآر
 أ ر خداوندیغ ا بریدر  خود از امواج  دادن  در امر نجات  پس» اند دهیگردان  او خالص

  یانیو ز  نفع ،یتعال  جز حق  یگرید  یروین  چیھ  هکدانند  یرا مینند زک ینم  هیکت
  حالت  نیدر ا را ھا آن  هکخوانند بل ینم را  شیخو  بتان  یرو نیا تواند برساند، از ینم

دو   به  هک  آنجاست در» برھاند  یکخش  یسو را به  آنان  چون  پس«نند ک یم  فراموش
  ھمانا راه  هک  انهیم  راه : بریعنی» رو ھستند  انهیم  از آنان  یبرخ«شوند:  یم  میتقس  گروه
در   أل  یا با خدایدر در  هک  یعھد  نند لذا بهک ینم  انحراف  آن ریغ  دارند و بهیپا  د استیتوح

افر و کگر ید  ینند اما برخک یوفا م اند، بسته  یو  یبرا  نید  ساختن  مورد خالص
ما را   اتیو آ«افگنند.  یپا م اند، پشت داده أ خدا  ا بهیدر در  هکرا   یعھد  رواند و آن جک

. ختر:  است  نکش مانیار پیختار: بس» ندک ینم ارکان  یناسپاس  نندهکش جز ھر عھد
 باشد. یعھد م  وفا به  و عدم  ینکش  مانیغدر و پ  انواع  نیتر زشت

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ْ  ٱ�َّاُس  � ْ  َر�َُّ�مۡ  ٱ�َُّقوا  ُهوَ  لُودٌ َوَ� َموۡ  َوَ�ِهِۦ َعن َواِ�ٌ  َ�ۡزِي �َّ  ٗمايَوۡ  َوٱۡخَشۡوا

ۚ  ًٔ َشۡ�  َواِ�ِهِۦ َعن َجازٍ  ِ  وَۡعدَ  إِنَّ  ا ۖ  ٱ�َّ نَُّ�مُ  فََ�  َحّقٞ ۡ�َيا ٱۡ�ََيٰوةُ  َ�ُغرَّ ِ  ٱ�ُّ نَُّ�م ب ِ َوَ� َ�ُغرَّ  ٱ�َّ
 .﴾٣٣ُرورُ ٱۡلغَ 

و «  یو  یاز نواھ  اوامر و اجتناب  با امتثال» دیپروا بدار  از پروردگارتان ! مردم  یا«
: یعنی» ندکن ت یفاک  پسرش  یجا به  یپدر  چیھ  هک«  امتیروز ق  چون»  ید از روزیبترس

  جھت  رساند، بدان ینم  ینفع  یو  به  وجه  چیھ رسد و به ینم  داد فرزندش  به  یدرپ  چیھ
  نندهک تیفاکپدر خود   یجا  ز بهین  یفرزند  چیو ھ«  است  خود مشغول  او تماما به  هک
از  ھا آنر ینرسد، غ داد پدر  داد فرزند و فرزند به  پدر به  یوقت  پس» نباشد  یزیچ

.  گانگانیب  رسد به ستند، چهیگر نید کی  یدادرس  قادر به  یاول  قیطر ان، بهکینزد
  هیکر تو تیبندند و بر غ ید نمیر تو امیغ  به  هک  قرار ده  یسانکما را از  ا!یبارخدا

ر یاز خ  آنچه  پس ست ین  در آن  یخالف  چیو ھ»  است  الله حق  وعده  گمان یب«نند. ک ینم
  است  ینا آمدنیقیاست،   برحذر داشته  از آن  هکاز شر   و آنچه  است داده   وعده  بدان  هک

افر خود در ک  پدران  بتوانند به  هک  نیرا از ا  مؤمنان  ه، طمعیآ  نیندارد. ا  یو برگشت
  آن  یھا شیاریھا و پ شیو آرا» ایدن  یزندگان  پس«ند ک یم  برسانند، قطع  ینفع  آخرت

  به  و غرور، شما را نسبت»  وگذراست  یرفتن  نیب ا ازیدن  یرا زندگانیز» بدیشما را نفر«
  هک  است  طانیش  نیرا ایز  است  طانیش نجایمراد از غرور: در ا» ندھد  بیخداوند فر
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  غافلشان  پروراند و از آخرت یم  در نھادشان را  اساس یب  یو آرزوھا  داده  بیرا فر  خلق
 گرداند. یم

 در  شخص  هک  است  آن أ خداوند  به  شدن  فتهیفر«د: یگو یم س ریجب  بن دیسع
 ».را ببندد  آمرزش  یآرزو أ حال، بر خداوند  نیع و در  نموده  یدست دراز  گناه

َ إِنَّ ﴿ اَعةِ  مُ ِعلۡ  ۥِعنَدهُ  ٱ�َّ ُِل  ٱلسَّ رَۡحاِم�  ِ�  َما لَمُ َوَ�عۡ  ٱۡلَغۡيَث َوُ�َ�ّ
َ
 َ�ۡفٞس  رِيَوَما تَدۡ  ٱۡ�

اَذا يِّ  َ�ۡفُسۢ  تَۡدرِي َوَما َغٗد�ۖ  تَۡ�ِسُب  مَّ
َ
�ٖض  بِأ

َ
َ  إِنَّ  َ�ُموُتۚ  أ ۢ  ٱ�َّ  .﴾٣٤َعلِيٌم َخبُِ�

گاھ  : علمیعنی»  نزد خداوند است  امتیق  علم  گمان یب«  فقط نزد  آن  وقت  یو آ
  یبرا  هک یدر اوقات» فرستد یرا فروم  و باران« داند یرا نم  آن  وقت  یو جز او احد  اوست
و   ینر از» داند یم  در رحمھاست  هکرا   و آنچه«  است  ردهک  نیمع  آن  آوردن فرود
اگر بشر   هک یدر حال  یشیو ابزار و آزما  لهیوس  ھا، بدون نیا ریو فساد و غ  ، صالحیمادگ

  چیداند ھ ینم و«  است  تجربه  و اعمال  شیداند، با ابزار و آزما یرا م  یو مادگ  ینر
از » ندک یم  سبک  فردا چه  هک«  و انس  و جن  امبرانیو پ  فرشتگان  یو حت  از نفوس»  ینفس

در   هکداند  ینم  یسک  چیھ و«ا شر یر یخ  آوردن  دست ا و از بهیدن  سبکا ی  نید  سبک
 ستاند؟ یرا م  جانش  انکم  نیدامکدر   یتعال  و حق» ردیم یم  نیسرزم  نیدامک

  هک اند ردهک  تیروا  مهیرک  هیآ  نزول  سبب  انیاز مجاھد در ب  حاتم یاب ر و ابنیجر ابن
  پس  است باردار  آمد و گفت: زنم ص خدا  نزد رسول  نانیاز صحرانش  یمرد«گفت: 

گاه   هک  خبر بده  من  لذا به  است  یسالکما خش  نید؟ در سرزمیزا یم  چه  هک  نک  مرا آ
گاھم  خید؟ و از تاریآ یفرود م  باران  وقت چه   وقت  چه  هک  خبر بده من  اما تو به  تولد خود آ

َ ٱإِنَّ ﴿ فرمود:  نازل  أل  یخدا  هکبود   ؟ ھمان رمیم یم اَعةِ ٱِعلُۡم  ۥِعنَدهُ  �َّ   .]۳۴[لقمان:  ﴾لسَّ
فرمودند:  ص خدا  رسول  هک  است  آمده سعمر   ابن  تیروا  به  فیشر  ثیدر حد

  تقوم  و ال مىت  غدا اال اهللا  ما ىف  علمياال اهللا، ال   علمهنيال   مخس  بيالغ  حيمفات«
  یتدر و ما« .»ث، اال اهللايالغ  �لي  االرحام، اال اهللا، و ال مىت الساعه، اال اهللا، وال ما ىف

جز خداوند   سک چیھ آنھا را  هک  ز استیچ  پنج  بیغ  یدھایلکتموت، اال الله:   ارض  یبا  نفس
  یسکداند، جز خداوند  ینم  سک  چیدھد، جز خداوند ھ یم  یفردا رو  هکرا   داند: آنچه ینم
در   یزیچ  چه  هکداند  ینم  یسکخداوند  شود، جز یبرپا م  وقت  چه  امتیق  هکداند  ینم

  سک  چید و جز خداوند ھیآ یفرود م  باران  وقت چه  هکداند  ینم  یسکھاست، جز خداوند  رحم

ھا  ھا و سنجش ینیشبیاز پ  امروزه  هک  . اما آنچه»ردیم یم  نیسرزم  دامکدر   هکداند  ینم
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  ـ از جمله  یا ژهیو  یو ابزارھا  لیبر وساھا  این م،ینیب یم  آن ریو غ  یدر امور ھواشناس
  بیغ  ھرگز علم  هکاست،   یکباد ـ مت  سرعتو   رطوبت  نسبت  شناخت  یھا دستگاه
  یرو  آن  سکع  ھم  یگاھ  هک  است  یو حدس  و تجربه  نیتخم  هکبل شود ینم  شناخته

گاه»  بیامور غ  به»  خداوند داناست  گمان یب« دھد. یم و   بوده  هک  آنچه  به»  است  آ
 بود. خواھد

 



 
 
 
 

 سجده  سوره

 . است  هی) آ۳۰(  یو دارا  است  کیم
خداوند   یبرا  هک  است  یمؤمنان  وصف  در آن  هک  جھت  بدان  سوره  نیا ه:یتسم  وجه 

ند، یگو یم  حیاو تسب  یم، برایعظ  قرآن  استماع  نند و در ھنگامک یم  سجده  متعال
 شد.  دهینام»  سجده«

 فرمود:  هک  است  آمده س  رهیاز ابوھر  و مسلم  یبخار  تیروا  به  فیشر  ثیدر حد

را »  انسان«  ) و سوره ليتنز  امل(  سجده  در نماز بامداد روز جمعه، سوره ص خدا  رسول

 س للهعبدا  بن جابر احمد از  امام  تیروا  به  فیشر  ثیدر حد  نیردند. ھمچنک یم  تالوت
  اذلي  تبارك«) و سوره:  ليتنز امل(  تا سوره: سجده ص خدا  فرمود: رسول  هک  است  آمده

 دند.یخواب یخواندند، نم یرا نم » امللك  بيده

﴿ ٓ  .﴾١مٓ ال
  سوره مقطعه، در آغاز  حروف  درباره  و سخن»  میالف، الم، م«شود:  یم  خوانده

 . گذشت»  بقره«

 .﴾٢ٱۡلَ�ٰلَِم�َ  رَّّبِ  ِمن �ِيهِ  َب َ� َر�ۡ  ٱۡلِكَ�ٰبِ تَ�ِ�ُل ﴿
  ستین  در آن  یکش  چی: ھیعنی»  ستین  در آن  یکش  چیتاب، ھک  نیا  فروفرستادن«

  است، نه  دروغ  نه  پس»  است  انیپروردگار عالم  یاز سو«  فرو فرستاده  تابک  نیا  هک
  بشر است  یاعجازگر برا  یتابک  را قرآنیز  انینیشیپ  یھا افسانه  و نه  ینیب  فال  جادو، نه

 . است  یکش  نیچن  ز از معرضیچ  نیبشر باشد، دورتر  نندهکخود عاجز   هک  یتابکو 

مۡ ﴿
َ
ٮٰهُۚ  َ�ُقولُونَ  أ ّ�َِك ِ�ُنِذَر قَوۡ  ٱۡ�َقُّ  ُهوَ  بَۡل  ٱۡ�َ�َ ٓ  ٗماِمن رَّ ا تَٮُٰهم مَّ

َ
 َ�ۡبلَِك  ّمِن نَِّذيرٖ  ّمِن �

 .﴾٣َ�ۡهَتُدونَ  لََعلَُّهمۡ 
نزد  را از  قرآن ص ند: محمدیگو یم  انکا مشریآ»  است  را بربافته  ند: آنیگو یا میآ«

ار کان  یعنی، یبعد  سخن  یسو به  سابق  از سخن  انتقال  یبرا»:  ام«؟  است  خود بربافته
از »  ینیقی و  و ثابت»  است  حق  آن  هکبل  ستین  نینه، چن. « است  آنان  ادشدهیپندار 
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  یبرا»:  بل« نند.ک یو عناد ادعا م  جھل  یاز رو ھا آن  هک  چنان  نه» پروردگار تو  یسو
 د.یآ یم  بعد از آن  هک  است  یسخن  و اثبات  شان قول  یو نف  اضراب

را   یمردم تا«د: یفرما یم  ردهک  انیرا ب  قرآن  فرو فرستادن  متکح  أل  یخدا  سپس
  یامت  عرب  قوم»  یاست، ھشدار دھ  امدهین  آنان  یبرا  یا شداردھندهاز تو ھ  شیپ  هک
باشد « بود  امدهین  شانیسو به  یامبریپ ص  رمکا  از رسول  قبل  هکبودند   و ناخوان  یام
 ند.یآ  راه  تو به  یشوند و با ھشدارھا  تیھدا  هک  نیخاطر ا : بهیعنی» شوند  تیھدا  هک

﴿ ُ ِي ٱ�َّ َ�َٰ�ٰتِ َخلََق  ٱ�َّ �َض وَ  ٱلسَّ
َ
يَّا�ٖ  ِستَّةِ  ِ�  َنُهَماَوَما بَيۡ  ٱۡ�

َ
 ٱۡلَعۡرِش� َ�َ  ٱۡسَتَوىٰ  ُ�مَّ  �

فََ�  َشفِيٍع�  َوَ�  مِن َوِ�ّٖ  ۦَما لَُ�م ّمِن ُدونِهِ 
َ
ُرونَ  أ  .﴾٤َ�َتَذكَّ

  کنیا بود،  آن  انزال  متکح  انیو ب  از قرآن  کش  ینف  درباره  سوره  مقدمه  هک یحال در
  هک  است  یخداوند ذات«دھد:  یم  توجه  قیحقا  نیا  به  یگرید  با روش  یتعال  حق
  نیا  و او خود به» دیروز آفر  در شش  دو است  آن  انیم  هکرا   و آنچه  نیو زم ھا آنآسم

  آن ریتفسدر   سخن  نیبھتر  نیا  هک.  مقدار بود، داناتر است  روزھا چه  نیا  یدراز  هک
 س عباس ابن نظر دارند.  اختالف»  گانه شش  یروزھا«ر یدر تفس  را مفسرانیباشد ز یم
  یبصر  حسن ».ا بودیدن  یھا از سال  مقدار ھزار سال ھر روز به  اندازه«د: یگو یم
  ید ولیآفر یم  زدن  ھم  به  چشم  کیرا در  ھا آن  خواست یم  أل  یاگر خدا«د: یگو یم

  بر عرش  گاه آن». «اموزدیب  شیخو  بندگان  در امور را به  ردنک  و درنگ  یتا تأن  خواست
نجا یو در ا  گذشت  قبل  یھا در سوره  یو شاف  یافک  یانیبا ب  ر آنیتفس»  افتی ستقرارا

  است  ییالیاست ]۵۴[األعراف:  ﴾ۡلَعۡرِش� ٱَ�َ  ۡسَتَوىٰ ٱ﴿ د گفت: مراد ازیبا  طور خالصه به
و   مخصوص  جھت  نییا تعیت، یفیک  انیب  است، بدون  ذوالجالل  ذات  سزاوار آن  هک

: اگر از یعنی»  ستین  یو شفاعتگر  سرپرست  چیشما را جز او ھ. « آن  یبرا  ینیمع
خود   یاو، برا  برابر عذاب ا دریبجز او،  د،ینکتجاوز   یتعال  حق  یرضا  یحدود و مقتضا

را از شما   یو  و عذاب  نموده  یاوریو   یسرور شما را  هکد یابی ینم  یاوریسرور و   چیھ
  ا باز ھمیآ«د ینما  شفاعت  یشما نزد و  یبرا  هک دیابی یرا م  یشفاعتگر  بگرداند و نه

  دنیشن  پندھا را به  نیا ایباشد و آ  ر ھمراهکتدبر و تف با  هک  یرکتذ  به» دیشو یر نمکمتذ
 د؟.یمند شو بھره ھا آن د تا ازیشنو ینم  و تعقل  فھم

ۡمرَ يَُدبُِّر ﴿
َ
َمآءِ ِمَن  ٱۡ� �ِض إَِ�  ٱلسَّ

َ
ۥٓ  َ�نَ  يَۡو�ٖ  ِ�  إَِ�ۡهِ  ُرجُ ُ�مَّ َ�عۡ  ٱۡ� لۡ  ِمۡقَداُرهُ

َ
 َسنَةٖ  َف �

ا ونَ  ّمِمَّ  .﴾٥َ�ُعدُّ



 ١٢٧  سوره سجده

 

را با   اش ییفرمانروا ارک  یتعال  : حقیعنی» ندک یر میتدب  نیتا زم  گرفته  امر را از آسمان«
  مک، استوار و محیو سفل  یعلو  عالمھردو  در  نیتا زم  گرفته  از آسمان  شیقضا و قدر خو

مانند   یا یآسمان  ا را با اسبابیدن ار و بارکاست: او   نیا  یمعن  یقول  ند. بهک یم  اداره
  به  شیو آثار خو  امکاح  فروآورنده  هک  یحال ند درک یم  یدھ ر و سامانیتدب  رهیو غ  فرشتگان

  د ـ ھزار سالیشمار یشما م  ـ از آنچه  اش اندازه  هک  یدر روز  سپس«  است  نیزم  یسو
  یخدا  یسو ا بهار تمامک  و گزارش  جهینت  سپس :یعنی» رود یاو باال م  یسو است، به
است، یدن  یاز روزھا  ھزار سال  آن  اندازه  هک  یدر روز ھا آن  رود تا درباره یباال م  سبحان

خاطر  مقدار ھزار سال، به  روز به  نآ  اندازه  . بودن است  امتیروز، روز ق  ند و آنک  مکح
  ثیدر حد  هک روز ـ چنان  اما آن  فار استک  یبرا  آن  یھا یھا و دشوار وھراس  ھول  شدت

 ١یگرید  هی. در آ استیدر دن  نماز فرض  کی  تر از وقتکسب  ـ بر مؤمن  است  آمده  فیشر
از   نقل  به  ی. قرطب است  ردهکر کذ  ھزار سال  را پنجاه  امتیمقدار روز ق أ خداوند

بر   آن  یدر دشوار را  امتیروز ق  خداوند متعال  هک  است  نیمراد ا«د: یگو یم س عباس  ابن
و   یدراز  را به  ناخوش  امیا  اعراب  هک چنان  است  قرار داده  ھزار سال  پنجاه  فار ھمچونک
  ه: فرشتگانک  است  نیمراد ا گرید  یقول به». نندک یم  وصف  یوتاھک  را به  یخوشحال  امیا

  اعمال«د: یگو یر میثک برند. ابن یم باال  یتعال  حق  یسو  به را  شان و اعمال  اخبار بندگان
تا   آن  انیم  شوند و مسافت یم  بردهباال  ایدن  فراز آسمان بر  شیو دفتر خو  وانید  یسو به
  هکند ک یم  نقل  کر از مجاھد و ضحایثک ابن  نیھمچن ». است  راه  پانصد سال  ن، فاصلهیزم

ز ین  یو صعود و  راه  پانصد سال  فاصله  به  یریدر مس  نیزم  به  فرشته  آمدن فرود«اند:  گفته
 . اعلم للهوا »ندک یم  یط  یزدن  ھم  به  چشم را در  آن  فرشته  یول  است  مقدار راه  نیھم

ِ وَ  ٱۡلَغۡيبِ َ�ٰلَِك َ�ٰلُِم ﴿ َ�َٰدة  .﴾٦ٱلرَِّحيمُ  ٱۡلَعزِ�زُ  ٱلشَّ
و   ار است، غالبکو آش  پنھان  یدانا«ھمانا   نندهک ریتدب  نندهیآفر»  نیا«

سازد  ینم  مغلوب  یزیچ  چیاو را ھ  هک  است  یو قاھر  یقو  : او ذاتیعنی»  است  مھربان
 . است  عیوس  بندگانش  به  یو  حال، رحمت  نیدر ع اما

ِيٓ ﴿ حۡ  ٱ�َّ
َ
ءٍ  ُ�َّ  َسنَ أ ۥۖ  َ�ۡ  َخلۡ  َخلََقُه

َ
�َ�ٰنِ  قَ َو�ََدأ  .﴾٧ِمن ِط�ٖ  ٱۡ�ِ

 را با  : مخلوقاتشیعنی»  است  دهیو آفرکیده، نیآفر  هکرا   یزیچ ھر  هک  یسک  ھمان«
  ییوکین در ظاھر منظر  از مخلوقات  ی. و ھرچند برخ دهیآفر  تمام  امکو استح  یاستوار

                                                           
 ».۴/   معارج«نگاه،  -١
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را از   انسان  نشیآفر و«اند  شده  دهیآفر  مکو مح  خود متقن  نشیآفر  اساس ندارند اما در
 د.یبا آفریو و زکین  یلکو ش  عیبد  یصورت به  را از گل ÷  : آدمیعنی» ردکآغاز   گل

آءٖ  ّمِن ِمن ُسَ�ٰلَةٖ  لَُهۥُ�مَّ َجَعَل �َسۡ ﴿ هِ�ٖ  مَّ  .﴾٨مَّ
ر یحق و» مقدار یب  یآب  از سالله«او را   و اخالف  : فرزندانیعنی» او را  نسل  سپس«

جدا و   شیخو  را از اصلیشد ز  دهینام»  سالله«. نسل،  است  یمن  آب  هک» د آوردیپد«
 شود. یم  دهیشک  رونیب

ٮُٰه َوَ�َفَخ �ِيهِ ﴿ وِحهِ ُ�مَّ َسوَّ ۡمعَ وََجَعَل لَُ�ُم  ۦۖ مِن رُّ بَۡ�ٰرَ وَ  ٱلسَّ
َ
ۡ� وَ  ٱۡ�

َ
ۚ  ِٔٱۡ� ا قَلِيٗ�  َدةَ  مَّ

 .﴾٩�َۡشُكُرونَ 
  نشیآفر  هک) را ÷  (آدم  هیاول  : انسانیعنی» دیگردان  سامان  او را برابر و به  گاه آن«

  یھا اعضا و اندام  انیرا برابر و م  یو  لکو ش  دهیبود، استوار گردان  آغاز شده  از گل  یو
  یبرا  خداوند متعال» دیدم  شیخو  و در او از روح«د آورد یپد  تناسب  وجودش

  به  هیآ  نیرا در ا  منزلتش، آن و  شرف  دادن  و نشان  از روح  لیو تجل  داشت یگرام
  بهما و   به  مخصوص  هک  میدیدم  یزیاز چ  فرمود: و در آدم  ییداد، گو  نسبت  خودش

  نیا  به  یتعال  حق  یسو  به  روح  افتنی  نسبت  . پس است  ز روحیچ  ما است، آن  علم
.  واال و برتر است  ینسبت  نیاو از چن رایز  است  یاز وجود و  یجزئ  روح  هک  ستین  یمعن

  ساخته  املکرا بر شما   شیخو  نعمت تا» ھا قرار داد و دل  دگانیو د  شما گوش  یو برا«
شما   یرا برا  میعظھای  نعمت  نیا  ھمه برساند و  سامان  و به  مالک  را به  نشتانیو آفر

  یا یافتنید و ھر درینیرا بب  یا یدنیھر د د،یرا بشنو  یا یدنیھر شن ھا آنگرد آورد تا بد
را   ییروھاین  نیا» دیگزار یر مکش  کاند  چه« شما:  نکید، لید و بفھمینک  و تعقل  کرا در

  أل  یخدا  در طاعت  هک  است  نیا ھا آنر کو ش ! است ردهک  یشما ارزان  به  أل  یخدا  هک
 د.ینک یم  گونه  نیا  کار اندیاما شما بس  یو  تیمعص در  شوند نه  ار گرفتهک  هب

ْ َوقَالُوٓ ﴿ ءَِذا ا
َ
�ِض  ِ�  َضلَۡلَنا أ

َ
ءِنَّا لَِ� َخلۡ  ٱۡ�

َ
 َرّ�ِهِمۡ  بِلَِقآءِ  ُهم بَۡل  َجِديدِۢۚ� قٖ أ

 .﴾١٠َ�ٰفُِرونَ 
  یوقت :یعنی»  مید شدیناپد  نیدر زم  یا وقتیآ«ار معاد کان  در مقام  افرانک» و گفتند«

  یو اجزا  میوگور شد  د و گمیو ناپد  بیھا غا رفته، از چشم  نیزم  رهیت  کخا  اندرون  به
ا ی: آیعنی»  افتی  میخواھ  ینینو  نشیا باز آفریآ«شد   لیتبد  کخا  و به  یمتالش  وجودمان

امر   نیا ! ی. آر است د از تصوریبع  یبس  نیشد؟ ا  میخواھ  و زنده  ختهیمجددا برانگ
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  هک  یمتعال  ذات  قدرت  به نسبت   د است، نهیبع  قاصر آنان  یھا ییتوانا  تیظرف  به  نسبت
  پروردگارشان  یلقا  به  آنان  هکلب«فرمود:   جھت  نید و بدیآفر  عدم  تمکرا از   آنان

 ھستند.  یتعال  حق داریر دکو عناد، من  ابرهکم  یاز رو  : آنانیعنی» افرندک

لَُك  َ�َتَوفَّٮُٰ�م قُۡل ﴿ ِي ٱلَۡمۡوتِ  مَّ َ بُِ�مۡ  ٱ�َّ  .﴾١١تُرَۡجُعونَ  َرّ�ُِ�مۡ  إَِ�ٰ  ُ�مَّ  ُوّ�ِ
  مرگ  : فرشتهیعنی»  الموت کمل« دارند:  یرو  شیپ  هک  آنچه  قتیحق  انیدر ب» بگو«

  هکرد یگ یم شما را  روح«دارد   یو گماشتگان  ارانکو او ھم  است ÷  لیھمانا عزرائ  هک
 سر  به  در ھنگام  ارواحتان  بر گرفتن ÷  لی: عزرائیعنی»  است  شده  بر شما گمارده

  یسو به« شر حشرونز و یبا رستاخ»  گاه آن«  است  شده  گمارده  تانیھا اجل  دنیرس
جزا   اعمالتان برابر شما را در  پس  یر ویغ  یسو به  نه» دیشو یم  بازگردانده  پروردگارتان

ملک   ارانکھم  هک  است  آمده  فیشر  ثی. در حد یالھ  یلقا  یمعنا  است  نیدھد. و ا یم
  حلقوم  به  روح  چون  هک شند تا آنک یم  رونیب  بدن  یھا ر قسمتیرا از سا  ، ارواحالموت

  اشراف  تحت  یمانند طشت  نیزم«د: یگو یرد. مجاھد میگ یرا م  آن  لید، خود عزرائیرس
را   یبخواھد، ھر روح  یھرگاھ  هک  یطور  است، به  شده  قرار داده  ملک الموت  و احاطه

  یخدا: «است  آمده  هیعط ابن از  نقل  به  فیشر  ثیدر حد  نیھمچن». ردیگ یم  از آن
را   اتشانیح  یتعال  حق  ییگو».  مرگ  فرشته  ستاند، نه یرا م  واناتیح  خود ارواح  سبحان

  تفاوت  نیآدم، با ا یبن  یستان ار جانک  است  نیند و ھمچنک ینابود م  یا واسطه  چیھ یب
 . است  جان  گرفتن  واسطه و  لیکو  مرگ  فرشته  آدم یدر بن  هک

 ھا آنج  گرفتن  را به  الموت کمل أ خداوند  چون  هک  است  شده  تیروا
  خاطر آن  به  هک  یا سپرده  یتیمأمور  من  به پروردگارا!«د، او گفت: یگردان  لکمو

فرمود:   دھند. خداوند متعال یم  مرا دشنام  آدم یشود و بن یاد می  یبد  به  از من وسته یپ
 ھا آن  را به  مرگ  آدم یبن  هک  دھم یقرار م  و آفات  مراضاز ا  یو اسباب  علل  مرگ  یبرا من 

 ».ندکاد نیر یخ  تو را جز به  یسکدھند و   نسبت

ْ رُُءوِسِهمۡ  ٱلُۡمۡجرُِمونَ  إِذِ  تََرىٰٓ  َولَوۡ ﴿ ٓ  َرّ�ِهِمۡ  ِعندَ  نَاكُِسوا   َر�ََّنا
َ
نَابۡ �  فَٱرِۡجۡعَنا وََسِمۡعَنا َ�ۡ

 .﴾١٢ُموقُِنونَ  إِنَّا َ�ٰلًِحا َمۡل َ�عۡ 
  یعنی»  مجرمان  هکرا   یھنگام! « انسان  یا ای !ص محمد  یا»  یو اگر بنگر«

  شیپ«شد؛  م یخواھ  م، مجددا زندهید شدیناپد  نیدر زم  ا چونیگفتند: آ  هک  یافرانک
  هک  آنچه بر  یمانیو پش  یاز شرمندگ» باشند  ر افگندهیز  را به  شانیھاسر  پروردگارشان
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  را در ھنگام صحنه   نیاگر ا ! یاند. آر دهیگرد  بکمرت  یو  یو نافرمان  کا از شریدن در
ند: یگو یم ه ک  گاه . آن یا دهیرا د  یآور  شگفت  ، قطعا صحنهینیبب  آنان  محاسبه

و »  میانگاشت یم  ودروغ  میردک یم  بیذکقبال ت  هکرا   آنچه  نونکا ھم » میدیپروردگارا! د«
  یراست است: به  نیا  یمعن  یقول  . به میبود  رشکا منیدر دن  هکرا   آنچه»  میدیشن

  هکدند یدند و شنید  ی. اما ھنگام میدیرا شن  امبرانتیپ  قیو تصد  میدیرا د  ھشدارت
تا «ا یدن  یسو به»  بازگردان ما را  پس«ندارد.   یسود  چیھ  شان حال  به  دنیو شن  دنید

  نیقی  گمان یما ب«  یا داده ما دستور  به  هک را؛ چنان»  ستهیشا«  اعمال»  مینک  عمل
 بود.  آورده  حق  از دعوت ص محمد  هک  آنچه  به  نونکا ھم»  میا ردهک

نند، ک یم  وصف  نیقی  از اھل  بودن  به  یخود را در ھمچو زمان  هک  است  نیچن
  هک  یشود در حال  ا برآوردهیدن  یسو به  دنیبازگرداندر   شان خواسته  هک  نید ایام  به

شوند، مجددا   دهیا بازگردانیدن  به  شود و اگر ھم ینم  داده  آنان  ھرگز به  انکام  نیا
ادعا  ن یا در ابودند و قطع  شده  ینھ  از آن  هکگردند  یبازم  ییارھاکھا و  شهیاند  ھمان به
  انیب  هک ند ـ چنانیرد، دروغگوکخواھند   عمل  شوند خوب  دهیا بازگردانیدن  اگر به  هک
 . است  آمده  یگرید  اتیامر در آ  نیا

مۡ  ٱلَۡقۡوُل  َحقَّ  َوَ�ِٰ�نۡ  ُهَدٮَٰها َ�ۡفٍس  ُ�َّ  �تَۡيَنا ِشۡئَنا َولَوۡ ﴿
َ
نَّةِ  ِمنَ  َجَهنَّمَ  َ�َنَّ ِمّ�ِ َ�  ٱۡ�ِ

ۡ�َ  ٱ�َّاِس وَ 
َ
 .﴾١٣عِ�َ أ

  ا لذا تمامیدر دن»  میداد یرا م  تشیھدا  یسکھر   ا بهحتم  میخواست یو اگر م«
  قول  نیا  نکیل«شد  یافر نمک  از آنان  یاحد  هک یطور م، بهیردک یم  تیا ھدابررا ج مردم 

  صلهیو قضا و ف  گرفته  یشیامر پ  نیبر ا  من  مک: حیعنی»  است شده   ثابت  من  از جانب
پر   و انس  جن  را از ھمه  جھنم  نهیھرآ  هک«؛   است  افتهی  و تحقق  صادر شده  من

 و بر  شده  و ثابت  واجب  من  از جانب  هک  است  یمکو ح  قول  ھمان  نیا»  سازم یم
  به  را منیگردد ز ینافذ م  بر آن  من  صلهیو قضا و ف  است  شده  محقق  من  بندگان

ار و کان  ار خود، راهیو اخت  اراده  به  انیدوزخ  نیا  هک  ام دانسته  شیخو  یازل  علم
 گردند. یم  شقاوت  و از اھل  گرفته  شیرا در پ  بیذکت

ٓ  يَۡومُِ�مۡ  لَِقآءَ  فَُذوقُواْ بَِما �َِسيُتمۡ ﴿ ْ  �َِسيَ�ُٰ�ۡمۖ  إِنَّا َ�َٰذا  بَِما ُكنُتمۡ  ٱۡ�ُۡ�ِ  َعَذاَب  َوُذوقُوا
 .﴾١٤َ�ۡعَملُونَ 
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: یعنی» دید، بچشیردک  را فراموش  روزتان  نیدار اید  هک آن  یسزا به  پس«
م، یبود  داده  فرمان  شما را بدان  هک  آنچه  کتر  سبب  را به  روزتان  نیدار اید  عذاب
  سان  م، بهیفرونھاد  : شما را در عذابیعنی»  میردک  ز فراموشتانیما ن« دیبچش

  معامله  ارانکبا شما مانند فراموش  باشد پس  ردهک  فراموش  هک  یسک  فرونھادن
  )، از باب میردک  ز فراموشتانیر: (ما نیتعب  ار گرفتنک  به  هک  دانست دی. با مینک یم

و «ند. ک ینم  ز را فراموشیچ  چیھ  یتعال  حق  است، وگرنه»  مقابله«  یادب  صنعت
فر و ک  در باتالق  نتانیشیردار پکار و ک  سبب  : بهیعنی» دیردک یم  عمل  آنچه  یسزا به

 ».دیرا بچش  جاودان  عذاب«  انیعص

َما يُؤۡ ﴿ ِينَ  َ�ٰتَِنا� ِمنُ إِ�َّ ْ بَِها � � ٱ�َّ ْ  إَِذا ُذّكُِروا  َ�  َوُهمۡ  َرّ�ِِهمۡ  ِ�َۡمدِ  وََسبَُّحوا
وَن۩  .﴾١٥�َۡسَتۡكِ�ُ

 ھا آنو از   ردهک  قیرا تصد ھا آن: یعنی» آورند یم  مانیما ا  اتیآ  به  یسانکتنھا «
  به  نانک نند، سجدهک  یادآوری  شانیا  را به  اتیآ  آن  چون  هک«شوند  یمند م بھره

  کمنایب  سبحان  ی: از خدایعنیر. کو ش  و خشوع  تواضع  یاز رو» افتند یدرم  یرو
  یبرا و عذابش،  بتیاز ھ  میو ب  یو  اتیآ  بزرگداشت  زهیانگ  و به  پاخاسته به  شوند پس یم
  او به شیو پروردگار را با ستا«گزارند  یم  نماز نافله  یقول  و به  گانه پنج  ینمازھا  یو
ست، ین  یو  سزاوار شأن  هک  را از ھرآنچه  یتعال  : حقیعنی» نندکاد ی  یکپا

  یابی راه ھا آن  نیتر املکو   نیتر از بزرگ  هک  شیھا نعمتنند و او را در برابر ک یم  هیتنز
ند: یگو یخود م  در سجده  یعنیند. یگو یم  شیاست، حمد و ستا  مانیا  یسو به

» ورزند یبر نمک  و آنان». « بحمده و  یاالعل  یرب  سبحان«ا: ی»  بحمده و  اهللا سبحان«

سار و کخا أ خدا  یبرا  هکند یگو یم  حینند و حمد و تسبک یم  سجده  یحال : دریعنی
 اند. و فروتن  متواضع

 . است  تالوت  سجده  محل  هیآ  نیا  هک  میشو یادآور می

ا َوَطَمٗعا َخۡوٗفا َر�َُّهمۡ  ُعونَ يَدۡ  ٱلَۡمَضاِجعِ  َعنِ  َ�َتَجاَ�ٰ ُجُنوُ�ُهمۡ ﴿  َ�ُٰهمۡ َرَزقۡ  َوِممَّ
 .﴾١٦يُنفُِقونَ 

  نیا  یمعن  یقول رد. بهیگ ینم  آرام  و بر آن» گردد یجدا ماز خوابگاھھا   شانیپھلوھا«
مراد از « د:یگو یم  آن  یر در معنیثک  خوابند. اما ابن یاست: تا نماز عشا را نخوانند، نم

». زندیخ یبرم  از بستر خواب  نماز شب  خواندن  یبرا  هکھستند   یگزاران آنان، تھجد
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و از »  رحمتش د بهیو ام  از عذابش  میب» خوانند ید میامو   میب  یرا از رو  پروردگارشان«
  اتکز  یآن: ادا . مراد ازأ خداوند  در طاعت» نندک یم  انفاق  میا داده  شانیروز  آنچه

  معاذبن  تیروا  به  فیشر  ثی. در حد است  نفل  صدقه  : مراد دادنیقول  . به است  فرض
  یتو را از درھا  یخواھ یاگرم«فرمودند:   یو  به ص خدا  رسول  هک  است آمده س  جبل

گاهیخ  :) ز استیچ  ر سهیخ  یدرھا(  هک  ؛ بدان گردانم  ر آ
 .) شھوات  به  یاز آلودگ(  سپر است  روزه -۱
 ند.ک یرا نابود م  گناه  صدقه -۲
 ». از استینماز و اظھار ن  یبرا  شب  در دل  شخص  پاخاستن به )در سوم( -۳

  رسول  هک  است  آمده ل دیزی  بنت اسماء  تیروا  به  فیشر  ثیدر حد  نیھمچن
  ییمناد را گرد آورد،  نیو آخر  نیاول  خداوند متعال  هک  گاه آن«فرمودند:  ص خدا

  ايلوم  اجلمع  هلأ  سيعلم«د: یگو یشنوند، م یرا م  آن  قیخال  ھمه  هک  یید و با صدایآ یم
  داشت یگرام  به  یسک  چه  هک  محشر خواھند دانست  امروز اھل .»بالكرم  و�أ  من

از بسترھا جدا   شانیپھلوھا  هک  یسانکدھد:  یگردد و ندا م یبازم  ؟ سپس سزاوارتر است
  گاه زند. آنیخ یم پا اند ـ به کاند  یجمع  هک یـ درحال  شانیا  پس زند!یپا خ شد، به یم

  و ھم  یدر خوش  ـ ھم  حال  را در ھمه  أل  یخدا  هک  یسانکدھد:  یگردد و ندا م یبازم
اند ـ  کاند  یجمع  شانیا  هک یحال ـ در  پس زند!یپا خ گفتند، به یم  شیـ ستا  یدر ناخوش

  ر مردمیسا  سپس شوند. یم  داده  سوق  بھشت  یسو به  یھمگ  گاه زند آنیخ یپا م به
 ».رندیگ یقرار م  مورد محاسبه

ٓ  َ�ۡفٞس  لَمُ فََ� َ�عۡ ﴿ ا ۡخِ�َ  مَّ
ُ
ةِ  ّمِن لَُهم أ ۡ�ُ�ٖ  قُرَّ

َ
ۢ  أ ْ  بَِما َجَزآَء  .﴾١٧َ�ۡعَملُونَ  َ�نُوا

 یروشن  هیما  از آنچه  هکداند  ینم«  کس ھیچ  یعنیاز نفوس، »  ینفس  پس«
  سک چی: ھیعنی»  است  شده  داشته  پنھان  آنان  یبرا  یزیچ  ھا است، چه چشم 

  گذشت، چه  رشانکذ  قبل  هیدر آ  هک  یگروھ  یبرا أ خداوند  هک داند ینم
  آرام  بدان  شانیھا دل  هک  است  داشته  پنھان  را در آخرت  یمیآور و عظ رتیحھای  نعمت

  یقدس  فیشر  ثیا. در حدیدر دن  ستهیشا  از اعمال» ردندک یم  آنچه  پاداش به«رد یگ یم
 :فرمودند ص خدا   رسول  هک  است  آمده س  رهیھر  یاز اب  و مسلم  یبخار  تیروا  به

  سمعت  وال أذن  رأت  ال ع� ما  الصاحل�  لعبادي  عددتأ«فرمود:   خداوند متعال
 چیھ  هک  ام ردهک  آماده  ییزھایخود چ  صالح  بندگان  یبرا« .»�رش  قلب  خطر يلع وال
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 رهیابوھر .» است  ردهکخطور   یبشر  چیھ  بر قلب  و نه  دهینشن  یگوش  چیده، ھیند  یچشم 

ۡ�ُ�ٖ ﴿ هید آیرد: اگر خواستک  اضافه س
َ
ِ أ ة ۡخِ�َ لَُهم ّمِن قُرَّ

ُ
ٓ أ ا  ﴾فََ� َ�ۡعلَُم َ�ۡفٞس مَّ

 د.یبخوان را ]۱۷[السجدة: 

َ�َمن َ�َن ُمؤۡ ﴿
َ
ۚ  َ�نَ  َكَمن ِمٗناأ  .﴾١٨�َۡسَتوُۥنَ  �َّ  فَاِسٗقا

  بن  یعل  درباره  هیآ  نیند: اک یم  نقل  یاز عطاء و سد  نزول  سبب  انیر در بیثک  ابن
  فروخت فخر س  ید بر علیرا ولیشد ز  ط نازلیمع  یاب  بن  عقبه  بن دیو ول س  طالب  یاب

تو   هک  باش  تکسا«گفت:   یو  در پاسخ س  یعل  پس  برتر دانست  یو خود را از و
 ». یستین  شیب  یفاسق
ھمانند   : مؤمنیعنی» ؟ است  فاسق  هک  است  یسکاست، ھمانند   مؤمن  هک  یسکا یآ«

فر ک  ظلمت با  مانیو ا  و نور طاعت  ار استکار آشیبس ھا آن  انیم  را تفاوتیز  ستیافر نک
 فر عامتر است،کاز   فسق  البته» ستندیھرگز برابر ن« ! ی. آر ستیھرگز برابر ن  انیو عص

 باشد. یفر مک  مترادف  فسق  یھرچند گاھ
برابر  در  مؤمن  قصاص  یافر، نفکو   مؤمن  انیم  یبرابر  یبر نف  هکجمھور فقھا برآنند 

ند: یگو یم  . اما احناف شرط است  را در قصاص، مساواتیشود ز یم  ز مترتبیافر نک
افر در کو   ؤمنم  انیم  مساوات  یرا مراد از نفیشود ز یم  قصاص  یبرابر ذم در  مسلمان

ا در یدر دن ھا آن  انیم  یبرابر  یو نف  آخرت  در ثواب ھا آن  انیم  یبرابر  یمه، نفیرک  هیآ
 ھا آن  انیم  مساوات  ینف مراد  شود. پس ینم  شمرده  افر عادلک  یعنیاست،   امر عدالت

 . ستین  در امر قصاص

ا ﴿ مَّ
َ
ِينَ أ ْ  ٱ�َّ ْ وََعِملُوا ٰلَِ�ِٰت َءاَمُنوا ُٰت  فَلَُهمۡ  ٱل�َّ َوىٰ  َج�َّ

ۡ
ْ  بَِما نُُزَ�ۢ  ٱلَۡمأ  َ�نُوا

 .﴾١٩َ�ۡعَملُونَ 
  است  آنان  یبرا  اند پس ردهک  ستهیشا  یارھاکاند و  آورده  مانیا  هک  یسانکاما «

»  است  ینزل»  ستھا آن  یقیحق  گاهیجا  . لذا بھشت است  گاهی: جایمأو»  یالمأو  جنت
  آن  به  آمدنشان فرود  در ھنگام  انیبھشت  یبرا  هک  است  یرامتکو   افتیبھشت، ض: یعنی

 . ستهیشا  از اعمال» ردندک یم  خاطر آنچه به«  است  شده  آماده

ا ﴿ مَّ
َ
ِينَ َوأ   ٱ�َّ

ۡ
ْ َ�َمأ ۖ  َوٮُٰهمُ فََسُقوا ٓ  ٱ�َّاُر ْ  ُ�ََّما َراُدٓوا

َ
ن أ

َ
ْ  أ ٓ  َ�ۡرُُجوا ْ  ِمۡنَها ِ�يُدوا

ُ
 َو�ِيَل  �ِيَها أ

ْ  لَُهمۡ  ِي ٱ�َّارِ  َعَذاَب  ُذوقُوا بُونَ  ۦُكنُتم بِهِ  ٱ�َّ  .﴾٢٠تَُ�ّذِ
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و  أ اند بر خداوند ردهکو تمرد   یچی: سرپیعنی» اند دهیورز  فسق  هک  یسانکو اما «
: یعنی»  است  آتش  شانیمأوا  پس«اند  رفته  رونیب  طاعت  رهیو از دا † امبرانشیبر پ
  هکھر بار »  است  دوزخ  ابند، ھمانا آتشی یرند و استقرار میگ یم  یجا  در آن  هک  ییسرا

  شود: عذاب یم  گفته  آنان  شوند و به یم  دهیبازگردان  آن ند، دریایب  رونیب  بخواھند از آن
  نگھبان  سخن: فرشتگان  نیا  ندگانیگو» دید بچشیانگاشت یم  را دروغ  آن  هکرا   یآتش

 . است  أل  یخدا  ندهیا گویاند.   جھنم
 . است »افرک«ات، یآ  اقیدر س»  فاسق«مراد از   هک  نیند بر اک یم  داللت  جمله  نیا

ۡدَ�ٰ  ٱلَۡعَذاِب َوَ�ُِذيَقنَُّهم ّمَِن ﴿
َ
ۡ�َ�ِ  ٱۡلَعَذابِ ُدوَن  ٱۡ�

َ
 .﴾٢١يَرِۡجُعونَ  لََعلَُّهمۡ  ٱۡ�

خواھند   ر آنیا درگو حتم  است  آخرت  عذاب  هک» بزرگتر  عذاب  از آن ریغ  نیقی و به«
متر) ھمانا ک (عذاب   یأدن  مراد از عذاب»  میچشان یم  آنان  ز بهین  یادن  از عذاب«شد 

: مراد از یقول . به آن  امثال و  ، اضطرابیب، آفات، امراض، نگرانی؛ از مصا استیدن  ذابع
  یعذاب  سبب به» ھا آن  هکباشد «  ر در روز بدر استیشمش  به  شدن  تهشک، یأدن  عذاب

و   مانیا  یسو  ھستند به  در آن  هک  یوگناھان  کاز شر» بازگردند«د یآ یفرود م  آنان بر  هک
 نند.ک  قرار دارند، توبه  در آن  هک  جه، از آنچهیدر نت  اطاعت

ۡظلَمُ  َوَمنۡ ﴿
َ
ن أ عۡ  َرّ�ِهِۦ َ�ِٰت � ُذّكِرَ  ِممَّ

َ
ٓۚ  َرَض ُ�مَّ أ  ٱلُۡمۡجرِمِ�َ  ِمنَ  إِنَّا َ�ۡنَها

 .﴾٢٢ُمنَتقُِمونَ 
  از آن  گاه شود و آن  پند داده  پروردگارش  اتیآ  به  هک  سک  ارتر از آنکستم  ستیکو «

  آنچه  یسک  نیرا چنیز  ستین  یسک  نیارتر از چنکستم  کس ھیچ :یعنی» بگرداند؟  یرو
و   دهیشن طلبند، یرا م  و طاعت  مانیا  به  آوردن رو  هک أ للها  یھا و نشانه  اتیرا از آ

اصال   ییاست، گو  افگنده  شیرا پ  و اعراض  یگردان یاطاعت، رو  یجا اما به  است  دهید
از   هک  یسانکو »  میا شندهک  انتقام  ما از مجرمان  گمان یب«شناسد  یرا نم  یالھ  اتیآ
 اند. مجرم  طور قطع اند، به دهیگردان  یما رو  اتیآ

َِ�ٓ  ُهٗدى َ�ٰهُ وََجَعلۡ  لَِّقآ�ِهِۦۖ  ّمِن َ�ةٖ فََ� تَُ�ن ِ� ِمرۡ  ٱلِۡكَ�َٰب  ُموَ�  َءاتَۡيَنا َولََقدۡ ﴿ ِ�ّ 
ٰٓءِيَل   .﴾٢٣إِۡسَ�

  تبک از  یکیز ین  ن، قرآنیبنابرا»  میداد«را   تورات»  تابک  یموس  ما به  یراست و به«
 باشد. ینوظھور نم  یا دهیو پد  است  یآسمان
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  رسالت د، معاد ویتوح  گانه سه  اصول  انیبعد از ب أ خداوند  هک  مینک یم  مالحظه
گردد  یبازم  رسالت  انیب  یعنیسوم،   اصل  گر بهیبار د کی  در آخر آن  کنیدر آغاز سوره، ا

 ص محمد  به  یو  رسالت  دوران  هک  نیا  سبب  را ـ به ÷  یموس  انیم  نیو در ا
  ھود بهیرا یز برد ینم  نام ÷  یسیند و از عک یم  انتخاب  یادآوری ـ به  است  کینزد

 بودند.  ز معترفین ÷  یموس  نبوت  نبودند اما نصارا به  معترف  یو  نبوت
  تابک ما  یاز سو ÷  یموس  هک  نی: از ایعنی» او  یاز لقا! «ص محمد  یا»  پس«
ست، در ین  یکش  چیھ  قرآن  در نزول  هک چنان  پس»  د نباشیو ترد  کدر ش»  افتیرا در

  چیز ھیاست، ن  ردهک  افتیدر  را از پروردگارش  تورات ÷  یموس  هک  قتیحق  نیا
 نی)، ا د نباشیترد و  کاو در ش  ی(از لقا  گر: مراد از جملهید  یقول . به ستین  یکش

از   قبل  هکدھد  یم  وعده ص محمد  حضرت  امبرشیپ  به أ خداوند  هک  است 
  را آنیز شد زین  محقق  وعده  نیا  هک رد. چنانکخواھد   مالقات ÷  یرحلت، با موس

  نیردند و اک  مالقات  و معراج در سفر اسراء ÷  یه، با موسیآ  نیا  بعد از نزول ص  حضرت
را  ÷  یموس«است:   آمده  فیشر  ثیحد بود. در  المقدس تیا در بیو   ا در آسمانی  مالقات
مجعد،   یبا موھا  بود درازقامت  یاو مرد دم،یبردند، د  ر شبانهیس  مرا به  هک  یدر شب

 !ص محمد  یاست: ا  نیا  هیآ  یگر معناید  یقول به ». است  شنوده  لهیقب  از مردان  ییگو
  یخواھ  مالقات  امتیرا قطعا او را در قیز  نباش  کدر ش  امتیدر ق ÷  یموس  یاز لقا

  یتیھدا  لیاسرائ یبن  یرا برا  و آن. « استتر  نزدیک  سوره اق یس  به  اول  قول  یرد. ولک
  میقرار داد  یتیھدا  هیرھنمود و ما  لیاسرائ یبن  یرا برا  : توراتیعنی»  میدیگردان
 .ص محمد  امت  یرا برا  قرآن  هک چنان

ةٗ  ِمۡنُهمۡ  َناوََجَعلۡ ﴿ �ِمَّ
َ
ۡمرِنَا َ�ۡهُدونَ  أ

َ
ا بِأ ْۖ  لَمَّ وا ْ  َصَ�ُ  .﴾٢٤َنا يُوقُِنونَ َ�ٰتِ � َوَ�نُوا

 صبر و  سبب به  لیاسرائ  یاز بن  ی: از برخیعنی» دندیصبر ورز  چون  و از آنان«
»  اتیآ  به»  هک  نیا  سبب  به» و«  مردم  تیو ھدا  فیلکت  یھا یبر دشوار  شانیداریپا

ما   اتیآ  هکدانستند  یردند و مک یار تدبر میبس ھا آنو در » داشتند  نیقیما «  یلیتنز
  یانیشوایو پ  : رھبرانیعنی»  میقرار داد  یا ائمه« ھا آناز   دو سبب  نیا  به ! یآر  است  حق

  یمعن  یقول  نند. بهک یاقتدا م ھا آن  به  شیخو  نیدر امور د  لیاسرائ یبن  هک  میقرارداد
را  ھا آنا، یذ دنیبرابر لذا در  لیاسرائ یاز بن  یبرخ  ییبایکر صبر و شخاط  است: به  نیا

با   انیشوایپ  : آنیعنی» نندک یم  تیما ھدا  فرمان  به  هک»  میقرارداد  یانیشوایو پ  ائمه
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  تیھدا  یسو را به  نند، آنانک یالقا م  بر مردم  ما از تورات  فرمان  به  هک  یو مواعظ  امکاح
  جهینت  نیا  به  هیآ  نیاز ا«د: یگو یم از علما  یکیاز   نقل  ر بهیثک  خوانند. ابن یفرام

 ». افتی  دست  نیدر د  امامت  ن، بهیقیبا صبر و   توان یم  هک  میرس یم

 .﴾٢٥َتلُِفونَ �ِيَما َ�نُواْ �ِيهِ َ�ۡ  ٱلۡقَِ�َٰمةِ  يَۡومَ  بَۡيَنُهمۡ  ِصُل إِنَّ َر�ََّك ُهَو َ�فۡ ﴿
ا یفار، کو   مؤمنان  انی: میعنی»  انشانیم  امتیپروردگار تو روز ق  گمان یب«
  آن  گر در بارهید کیبا   ند، در آنچهک یم  یداور«  شانیھا و امت † امبرانیپ  انیم

 گرداند. یز میمتما  را از مبطل  روز، محق  در آن  پس» ردندک یم  اختالف

َو لَمۡ ﴿
َ
ۡهلَۡكنَا َ�مۡ  لَُهمۡ  َ�ۡهدِ  أ

َ
 ِ�  إِنَّ  َمَ�ِٰكنِِهمۚۡ  ِ�  ُشونَ َ�مۡ  ٱۡلُقُرونِ  ّمِنَ  َ�ۡبلِِهم ِمن أ

فََ�  �َ�ٍٰت�  َ�ٰلَِك 
َ
 .﴾٢٦�َۡسَمُعونَ  أ

 ھا آناز   شیپ  هک  است  نشده  روشن«  هکفار مک  ی: برایعنی»  آنان  یا برایآ«
  نانیا  هک«را؟  ھا آنعاد، ثمود و مانند   لیمانند قبا»  میردکرا نابود   ییار نسلھایبس  چه
  یاز برابر سراھا  شیخو  یدر سفرھا  نانی: ایعنی» روند یم  راه  شانینھاکمس در
از  ھا آندر   هکرا   نند و آنچهک یم  را مشاھده ھا آنگذرند و  یم  رانشانیو

ھا  صحنه  نیا  نگرند اما از مشاھده یم  مشھود است  عذابز و آثار یانگ  عبرت  یھا صحنه
 اریبس»  است  ییھا نشانه«ر شد کذ  هک  یامر»  نیدر ا  گمان یب«رند یگ ینم  عبرت  درس
 رند؟.یپند پذ ھا آنرا تا از   اتیآ  نیا» شنوند یا نمیآ«آموز  و عبرت  بزرگ

َو لَمۡ ﴿
َ
ْ  أ نَّ  يََرۡوا

َ
�ِض َ� إِ  ٱلَۡمآءَ ا �َُسوُق �

َ
ُ�ُل  ٗ� َزرۡ  بِهِۦ رِجُ َ�نُخۡ  ٱۡ�ُُرزِ  ٱۡ�

ۡ
نَۡ�ُٰمُهمۡ  ِمۡنهُ  تَأ

َ
� 

نُفُسُهمۚۡ 
َ
فََ�  َوأ

َ
ونَ  أ  .﴾٢٧ُ�ۡبِ�ُ

ر یبا  نیزم  یسو : بهیعنی»  میران یجرز م  نیزم  یسو را به  ما آب  هکاند  دهیا ندیآ«
  آب»  بدان  پس«شود  یآن، سبز نم  یسو به  آب  ردنک  لیجز با گس  هک  یاھیگ یوب
  انشانیچھارپا :یعنی» خورند؟ یم  از آن  انشانیچھارپا  هک  میآور یم  رونیرا ب  یشتزارک«

خورند،  ینم  مردم  هکرا   ییزھایاز چ ھا آنو مانند   و برگ  و دانه  اهکشتزار، ک  از آن
  کشتزار را خوراکاز  آمده  رونیب  یھا ز دانهین  : خودشانیعنی»  و خودشان«خورند  یم

را   منعم  و سپاس رکنعمتھا را تا ش  نیا» نندیب یا نمیآ«خورند  یسازند و م یخود م
 بخوانند؟  یگانگی  و او را به  گزارده

�ِض إَِ�  ٱلَۡمآءَ �َُسوُق ﴿ ر:یبر تفس  یقیر در تعلیثک  ابن
َ
 ]۲۷[السجدة:  ﴾ٱۡ�ُُرزِ  ٱۡ�

  باران  اگر بر آن  هک یطور است، به  نندهکو ش  سست و  مصر نرم  نیزم مثال«د: یگو یم
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 از مازاد  باران  در عوض  خداوند متعال  ند پسک یم  رانیرا و  آن  یھا آنساختم ببارد،
  آن  یسو ھا به خوشگوار از دوردست  یحبشه، آب  نیسرزم  یھا آناز بار  حاصله  یآبھا

  ینیسرزم شور وکدر   هکدارند   گوارا و تازه  یآب  سال ھر  انین، مصریفرستد بنابرا یم
  شان نیسرزم ریغ از  یدیجد  رس  کخا  هک  یآب  است، چنان  دهیبار  نشانیاز سرزم ریغ

  شهیھم  فرزانه  ندهیبخشا  یخدا  است  کآورد. پا یم  شان نیسرزم  ز با خود بهیرا ن
 ». ستوده

 .﴾٢٨َ�ِٰد�ِ�َ  إِن ُكنُتمۡ  ٱلَۡفۡتحُ َوَ�ُقولُوَن َمَ�ٰ َ�َٰذا ﴿
» خواھد بود  یک  فتح  نید، اییگو یم  اگر راست«  مؤمنان  به» ندیگو یو م«

  هک  ی: فتحیعنی.  طور خاص اند به هکفار مکا یطور عام،  فارند بهک  سخن  نیا  ندگانیگو
روز   امتی؟ روز ق است  وقت ـ چه  امتیروز ق  یعنید ـ یدھ یم  ما وعده  به را  آن

مراد  گرید  یقول ند. بهک یم  یداور  بندگانش  انیم  در آن  أل  یرا خدایشد ز  دهینام  فتح
 . است  هکم  ا روز فتحیاز فتح: روز بدر، 

 فارک  به ص  خدا  رسول  است: اصحاب شده  تیروا  نزول  سبب  انیدر ب  از قتاده
قرار   رامکا و  و مورد انعام  مییآسا یم  در آن  هکرسد  یما فرام  یبرا  یگفتند: قطعا روز یم
د، ییگو یم  راست گفتند: اگر  یو عناد و ناباور  بیذکت  یاز رو  انکمشر  . پس میریگ یم

 شد.  نازل  هیآ  نیا  هکد؟ یشما خواھد رس  یبرا  فتح  نیا  وقت  چه

ِينَ َ� يَنَفُع  ٱۡلَفۡتحِ  يَۡومَ  قُۡل ﴿ ْ َ�َفُروٓ  ٱ�َّ  .﴾٢٩يُنَظُرونَ  ُهمۡ  َوَ�  إِيَ�ُٰنُهمۡ  ا
و « آورند؛  مانیا  : چنانچهیعنی» بخشد یسود نم  مانشانیرا ا  افرانکبگو: روز فتح، «

  را به  آن دینبا  شود پس یم  ر افگندهیتأخ  به  از آنان  و عذاب» شوند ینم  داده  مھلت  آنان
 رند.یگ شخندیر

عۡ ﴿
َ
نَتِظُرونَ  َوٱنَتِظرۡ  َ�ۡنُهمۡ  رِۡض فَأ  .﴾٣٠إِ�َُّهم مُّ

  هک  آنچه و جز  برتاب  یرو  بشانیذکو ت  : از حماقتیعنی»  بگردان  یرو  پس، از آنان«
» در انتظارند زین ھا آن  هکو منتظر باش، «  نده  آنان  گر بهید  ی، پاسخیا مأمور شده  بدان

تو   ز در حقین  آنان  هکنده،   تیاھم  آنان  بیذکت  و به  شکرا انتظار ب  : روز فتحیعنی
  شدنت  شتهکا یست، کش ایشند؛ مانند مرگ، ک یرا م  زمان  یو رخدادھا  انتظار حوادث

از صدور   ه، قبلیآ  نیا  نزول  هک  میشو یم ادآوریشوند.   تو راحت  پندار خود از دست تا به
 دستور جھاد بود.





 
 
 
 

 احزاب  سوره

 . است  هی) آ۷۳(  یو دارا  است  دنیم
و   احزاب  و ھجوم  خندق  واقعه  رندهیدربرگ  هک آن  جھت به  سوره  نیاه: یتسم  وجه

 شد.  دهینام»  احزاب«است،   نهیمد  به  انکمشر  فیطوا
  جامعه  اتیو اخالق  آداب  انیو ب  یزندگ  و رسم  راه  نیی، تع» احزاب«  محور سوره

ز ین  ییرھنمودھا و ص  رمکا  رسول  به  یمیمستق  یرھنمودھا  در آن  هکاست،   یاسالم
و   ار بستهک را به  ھاتیتوج  نیا  د ھمهیبا  نبوت  وارثان  . البته است  صادر شده  مؤمنان  به
 . است ص  رمکا  رسول  شخص  به  خاص  هک  باشند مگر آنچه  را مدنظر داشته  آن

  نیا در  هک  است  مالحظه  قابل«د: یگو یم»  األساس«ر ی؛ در تفس ید حویسع  خیش

َهاَ�ٰٓ ﴿ :یدو ندا  سوره ُّ�
َ
َهاَ�ٰٓ ﴿و  ﴾ٱ�َِّ�ُّ  � ُّ�

َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ  ». است  رار شدهکت  تناوب  به ﴾َءاَمُنوا

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
َ  ٱتَّقِ  ٱ�َِّ�ُّ  � َ إِنَّ  ٱلُۡمَ�ٰفِقَِ�ۚ وَ  ٱلَۡ�ٰفِرِ�نَ َوَ� تُِطِع  ٱ�َّ َ�َن َعلِيًما  ٱ�َّ

 .﴾١اَحِكيمٗ 
و بر   نک  مداومت أ از الله  : بر تقوا و ترسیعنی»  از خدا بترس امبر!یپ  یا«

  به  هک  است  نیتقوا ا«د: یگو یم  بیحب بن از طلق  نقل  ر بهیثک . ابن یفزایب  یتقو  نیا
  ، بهیو  پاداش  افتید دریام  و به  با توست  هک  یتعال  حق  از جانب  ینور  لهیوس

».  یرا فروگذار  یو  یعذابش، نافرمان  مینور و از ب  نیھم  لهیوس  و به  ینک  عمل  طاعتش
  یر در معنیثک  آنانند. ابن  و ھمانندان  هکم  مراد مردم»  نکن  اطاعت  افرانکاز  و«

 از«  نکن  اطاعت» زیو ن». « نکن  مشورت  نشنو و با آنان  از آنان  یعنی«د: یگو یم  آن
دارند  یم  فر را پنھانکار و کرا آش  اسالم  هک  یسانک: از یعنی»  منافقان

و   مورد اطاعت  هک  است  آن  او سزاوارتر به  پس»  است  میکح  یخداوند دانا  گمان یب«
 رد.یقرارگ  یرویپ

  امان  با درخواست  انیاحد، ابوسف  است: بعد از غزوه  شده  تیروا  ولنز  سبب  انیدر ب
لله عبدا  آمد و در منزل  نهیمد  شان، بهیبا ا  رهکمذا  منظور انجام  و به ص خدا  از رسول

از   هکشنھاد دادند یپ ص خدا  رسول  به  یو  قیاز طر  انک. مشر گرفت جا  یاب ابن
مورد  خود  معبودان  یاز سو ھا آن  هکامر را   نیبردارند و ا  دست  شان بتان  دادن  دشنام
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  امر، نصف  نیا  رفتنیپذ  در قبال  هکدادند   وعده ھا آنرند. یرند، بپذیگ یقرار م  شفاعت
  را بر قبول صخدا   ز رسولین  نهیمد  دھند. منافقان یم ص امبریپ  را به  شیخو  اموال

رد   قاطعانه را  شنھادشانیپ  نیا صخدا   شتند. اما رسولر فشار گذایشنھاد زیپ  نیا
شنھاد یپ برابر ھرگز در  هکدستور داد   شانیا  شد و به  ز نازلین  مهیرک  هیردند و آک

  اخراج  دستور به ص خدا  رسول  گاه ندھند. آن  نشان  و انعطاف  ان، نرمشکمشر
 شدند.  اخراج  نهیاز مد ھا آن  آن  یدر پ  هکدادند،   نهیاز مد  انکمشر  ندگانینما

، ص  رمکا  رسول  به  ...) خطاب نکن  اطاعت  افرانکو از   ر: (از خدا بترسیتعب  البته
ر، یتعب  نیا  هکاند بل  داشته  یمورد نقص  نیدر ا ص  حضرت  آن  هک  ستین  نیا  یمعنا  به

د: یگو یم  فرزندش  به  از آنان  یکی. مثال  است  ییو آشنا  ر مألوفیتعب  اعراب  انیدر م
  یز برایچ  کی  نمودن  فرض  هک چنان».  باش  شجاع  پس  یفرزند من  یراست اگر تو به«
 . است  مألوف  ز در نزد اعرابی، ن آن  وقوع  احتمال  ینف

  نه شانندیا  مراد، امت  یاند ول ص  رمکا  رسول  ه: مخاطبک  است  نیگر اید  لیتأو
  را به  یفرد  هک  است  جیرا  آنان  انیو در م  شده  نازل  اعراب  زبان  به  را قرآنیز  خودشان

  اياك«ند: یگو یم  هک دارند چنان  ر او را ارادهیغ  هک  یگردانند، در حال یم  مخاطب  یزیچ

  وهیش  نیز این  یدر فارس». تو بشنو ! کدخرت اما  يیتو  : هدفمجارية يا  اسمعي و  اعني
 ».وار؛ تو بشنویم، دیگو یتو م در به «د: یگو یم  هک  است  یالمثل  و ضرب  است  جیرا  سخن

گران، در ید  داشتن  و اراده ص  رمکا  رسول  ساختن  مخاطب  وهیش  هک  ر استکذ  انیشا
 ز دارد.ین  یگریر دینظا  قرآن

ّ�َِكۚ  ِمن إَِ�َۡك  َما يُوَ�ٰٓ  ٱتَّبِعۡ وَ ﴿ َ  إِنَّ  رَّ  .﴾٢َخبِٗ�� َملُونَ َ�َن بَِما َ�عۡ  ٱ�َّ
  یرویپ«  و سنت  از قرآن» شود یم  یتو وح  به  پروردگارت  از جانب  هکرا   و آنچه«

 ـ مانند  یجز وح  یزیو از چ  نک  یرویپ  یاز وح  شیامور خو  : در تمامیعنی»  نک
گاهینک یم  خداوند از آنچهھمانا «  نکن  یرویـ پ  و منافقان  افرانک  یھا مشورت   د، آ

 ماند. ینم  شما بر او پنھان  ار و نھانکآش  از اعمال  یزیو چ»  است

﴿ ۡ ِۚ  َ�َ  َوتََو�َّ ِ  ٱ�َّ ِ َوَ�َ�ٰ ب  .﴾٣َو�ِيٗ�  ٱ�َّ
  و خدا به«او بسپار   را به  شیامور خو  : تمامیعنی»  نک  لکو بر خدا تو«

  النکنا او متویقیباشد و   او حافظ و نگھبانت  هک  است  یافک»  است  یافکارساز ک  عنوان
 ند.ک یخود را حفظ م  به
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ا َجَعَل ﴿ ُ مَّ زۡ  َجۡوفِهۦِۚ  ِ�  قَلَۡبۡ�ِ  ّمِن لِرَُجلٖ  ٱ�َّ
َ
ٰٓـِٔي َ�َٰجُ�مُ َوَما َجَعَل أ تَُ�ِٰهُروَن  ٱ�َّ

َ�ٰتُِ�مۚۡ  ُهنَّ ِمنۡ  مَّ
ُ
ۡدِ�َيآَءُ�مۡ  َجَعَل  َوَما أ

َ
ۡ�َنآءَ  أ

َ
فَۡ�ٰهُِ�ۡمۖ  قَۡولُُ�م َ�ٰلُِ�مۡ  ُ�مۚۡ �

َ
ُ  بِأ  َوٱ�َّ

بِيَل  ۡهِديَوُهَو �َ  ٱۡ�َقَّ َ�ُقوُل   .﴾٤ٱلسَّ
  نزول  سبب  انیدر ب»  است  ننھاده  در درونش  دو قلب  یمرد  چیھ  یخداوند برا«

مرا   ی؛ قلب دارم  دو قلب  گفت: من یم  از منافقان  یکی  هک  است  شده  نقل  مهیرک  هیآ
  هکپنداشتند  یم  اعراب  گر. ھمچنانید  یارک  گر بهید  یدھد و قلب یدستور م  یارک به

  هکبود   معروف  انشانیم  یرو  نیا دارند، از  باال، دو قلب  و فراست  ھوش  یدارا  اشخاص
  یدارا  گفت: من یوم  داشت  یرومندین  را او حافظهیدارد ز  دو قلب  یمعمرفھر بن لیجم

روز بدر   چون  . پس شمیاند یم محمد  بھتر از عقل ھا آن  دامک با ھر  هک  ھستم  دو قلب
  ستکبود ـ ش  آنان  یاردو در  نندگانک  تکز از شریاو ن  هکـ   انکد و مشریفرارس

  نیزد. در ایگر یم  گر در دستید  در پا و لنگه  فشک  لنگه  کی  هکدند یخوردند، او را د
  پنداشتم ی؟ گفت: م یدر پا دار  یکیو   دست در  فشک  لنگ  کیدند: چرا یپرس از او  حال

 ندارد.  او دو قلب  هکدانستند   انکروز مشر  در آن  ! پس! تا را در پا دارمھردو   هک
  و در آن  است  قلب  کی  یفقط دارا  انسان  هکرد ک  روشن  هیآ  نیدر ا  أل  یخدا ! یآر

  هک  ستین  گونه نیو ا  ا نفاقیفر، کا یباشد،   وجود داشته  تواند اسالم یا میقلب،   کی
 داد.  یجا  قلب  کیدر   باھم راھا  این  ھمه  بتوان
 :یعنی»  است  دهینگردان  د، مادرانتانیدھ یظھار قرار م مورد  هکرا   زنانتان  و آن«
قرار  »ظھار«مورد   هکرا   یطور، زنان نیست، ھمین  دو قلب  یدارا  شخص  کی  هک  چنان

  به  هک» را  خواندگانتان پسر«  گونه نیھم» و«ستند ین  د، مادرانتانیدھ یم
 اء:یادع»  است  دهیشما نگردان»  یقیحق»  پسران«د یا د و پسر، خواندهیا برگرفته  یپسر

 باشند. یم  ا فرزندخواندهی  یمتبن  پسران
 :یعنی.  یھست  مادرم  مانند پشت  د: تو بر منیبگو  زنش  مرد به  هک  است  نیظھار ا

ار ک به  هک  ر استکذ  انی. شا یھست  حرام  ز بر منیاست، تو ن  حرام  بر من  مادرم  هک چنان
 أ خداوند  بود پس  طالق  یھا غهیاز ص  یا غهیت، صیدر جاھل  یریتعب  نیچن  بردن

ناپسند و  و  زشت  یسخن، سخن  نیو ا  ستین  یھمسر انسان، مادر و  هکرد ک  روشن
 .١شود یم  واجب  فارهک  آن  ندهیو بر گو  است  و گناه  دروغ

                                                           
 ». مجادله«  سوره  اول  د بهیکن  نگاه -١
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  نازل س  حارثه  بن دیز  درباره  مهیرک  هیاز آ  بخش  نیاست: ا  آمده  نزول  سبب  انیدر ب
 ص خدا  رسول  به  از اسالم  بود ـ قبل  اش برده  هکاو را ـ  ل  جهیخد  هکشد 
  یمفرط  عالقه  شانیا  ز بهیداشتند و او ن  دوست  او را سخت ص  حضرت  آند. یبخش

  ردند از وجودشک یم  یزندگ  در شام  هک  اش خانواده  یاعضا  یوقت  هک  یطور داشت، به
گاه  یدر بند بردگ  داشتنش و قرار  هکدر م آمدند تا او را  ص خدا  نزد رسول شدند و  آ

د، اگر او ییبگو  د با خود او سخنیبرو فرمودند:  آنان  به ص خدا  نند، رسولکد یبازخر
  نیاز ا  شیشما باشد. پدر و عمو  از آن  ییبھا  چیھ یطور ب نیرد، ھمک  شما را انتخاب

ردند تا کاز او تقاضا   ید رفتند و وقتینزد ز  یو با خوشحال  شده  شادمان  شنھاد سختیپ
مرد   نیا  نندهکرھا  هک  ستمین  یسک  گفت: من س دیبرود، ز  شیخو  وطن  به  با آنان

در   داشتن و قرار  یرا بر آزاد ص محمد  فرمان ریز  یب، او بردگیترت  نیا  به ! باشم
ردند و کاو را آزاد  ص خدا  رسول  هکبود   ھنگام  نیا داد. در  حیترج  اش خانواده  آغوش

  است، او از من  د فرزند منیز  هکد یباش  گواه«فرمودند:  خواندند و  ششیفرزند خو
شد. لذا  یم  خوانده ص محمد  دبنیاو ز  وقت  پس، از آن».  یو از  برد و من یم  راثیم
  برآن  یو آثار  امکاح  تیجاھل  در دوران  هکرا   یفرزندخواندگ  مکو ح شد  نازل  هیآ  نیا

 رد.ک  شد، منسوخ یم  مترتب
  تانیھا آنزب  شما به  سخن«  یخواندگ ر ظھار و فرزندکذ از  گذشت  : آنچهیعنی»  نیا«
در   یریتأث  چیو ھ  ستین  یگریز دیتان، چیھا آنزب  به  گفتن  جز سخن  نی: ایعنی»  است

  گرانیفرزند د  گردد و نه یم  یبا ظھار مادر و  انسان  زن  نه  ندارد پس  تیواقع  گردان بر
و   یمادر ام کز از احیچ  چیھھا  این ا برشود و قطع یم  انسان  یقیبا ادعا فرزند حق

ا در ظاھر و ذات د،یگو یاو م  هک  آنچه» دیگو یرا م  و خداوند حق«  ستین  مترتب  یدفرزن
  نسبت ھا آن  یقیحق پدران   ھمان  را به  د فرزندانیبا  پس  باطل  نه  است  خود حق  باطن

  راه  به  هک  و اوست«د یبگذار  سزاوار است، گردن  آناز   یرویپ  هک  یحق  نیا  د و بهیدھ
  است، راھنمون  حق  یسو به  رساننده  هک  یراھ  به  یتعال  : حقیعنی» ندک یم  تیداھ
 ه:ک  است  نیا  راه  گردد، آن یم

قَۡسُط  ُهوَ  بَآ�ِِهمۡ � ٱۡدُعوُهمۡ ﴿ 
َ
ِۚ  ِعندَ  أ ْ  فَإِن لَّمۡ  ٱ�َّ  ٱّ�ِينِ  ِ�  فَإِۡخَ�ٰنُُ�مۡ  َءابَآَءُهمۡ  َ�ۡعلَُمٓوا

ٓ  ُجَناحٞ  َعلَۡيُ�مۡ  َس يۡ َولَ  َوَمَ�ِٰ�ُ�مۚۡ  تُم �ِيَما
ۡ
ۡخَط�

َ
َدۡت  بِهِۦ أ ا َ�َعمَّ  َوَ�نَ  قُلُوُ�ُ�مۚۡ  َوَ�ِٰ�ن مَّ

 ُ  .﴾٥رَِّحيًما �َ�ُفورٗ  ٱ�َّ



 ١٤٣  سوره احزاب

 

  آنان  یصلب  نپدرا  را به  : پسرخواندگانیعنی» دیدھ  نسبت  پدرانشان  را به  آنان«
  ما تا قبل« فرمود:  هک  است  شده  تیروا بعمر   . از ابن آنان ریغ  به  د نهیدھ  نسبت

شد،   نازل  هیآ  نیا  و چون  میخواند یم ص محمد  دبنیرا ز  حارثه  دبنیه، زیآ  نیا  از نزول
مجوز پسر   دستور، ناسخ  نید: ایگو یر میثک  ابن».  میخواند  پدرش  نام او را به  پس  از آن

  برگرداندن  أل  یخدا  یول ز بودیجا  اسالم  یدر ابتدا  هک  است  گرانیفرزند د  خواندن
»  نیا«خواند و فرمود: تر  نزدیک قسط و عدل  شان، به یقیحق  پدران  را به  آنان  نسبت
  نیاز ا»  استتر  خداوند عادالنه نزد« ھا آن  یقیحق  پدران  یبسو ھا آن  دادن  نسبت

و اگر »  ستین  یو  یقیحق فرزند  هک  یدر حال  است  فرزند فالن  فالن  هک  سخنتان
ن، یبنابرا» ندیشما  ردگانک آزاد و  ینید  برادران  صورت  د، در آنیشناس یرا نم  پدرانشان

  پدران  هک! چرا  فرزند فالن  ید: ایی! ونگو ام ردهکآزاد   یا ! برادرم  ید: اییبگو ھا آن  به
 . آزاد شده  بردگان  یعنی: یموال د.یشناس یرا نم  آنان  یقیحق

عمد   یاز رو  خطا و نه  به  هک  : در آنچهیعنی» دیا شده  آن  بکاشتباھا مرت  و در آنچه«
  هآمد  فیشر  ثیدر حد  هک چنان»  ستین  یبر شما گناھ«  است  از شما سر زده  باره نیدرا

  بدان  راهکا  به  هکرا   و آنچه  یخطا و فراموش  از امتم  میبرا  خداوند متعال«است: 
قصد   تانیدلھا  هک  است  یزیچ  آن«در   گناه»  یول». « است  اند، درگذشته شده  واداشته

  هک  یدر حال  شان یقیحق  رپدرانیغ  به  پسران  یعمد  دادن  از نسبت»  است  ردهکرا   آن
 د.یا داشته  ھم  است، علم  یسک  پسر چه  او در واقع  هک  قتیحق  نیا  به

 باور  نیبر ا  هک  یدر حال  یبخوان  ر پدرشیغ  نام را به  یاگر مرد«د: یگو یم  قتاده
نباشد اما   یپدر و  ست، ھرچند او درواقعین  یکاست، بر تو با  یاو واقعا پدر و  هک  یھست

غ�   ايل  اديع من«است:   آمده  فیشر  ثیدر حد».  یار ھستک باشد، گنه  نیا  اگر خالف
  رپدرشیغ  نام خود را به  هک  یسک« .»حرام  عليه  ةفاجلن  غ� ابيه  انه  و هو يعلم  ابيه

ر یدر تفس  ی. نسف» است  حرام  یبر و  ست، بھشتین  داند او پدرش یم  هک  یخواند در حال یم
 فرزند  آن  شود: چنانچه یم  مالحظه را فرزند خواند،  یگرید  یسکاگر «د: یگو یم  شیخو

  یاز نظر سن  است  خوانده  شیفرزند خو او را  هک  یو از شخص  النسب  مجھول  خوانده
بود، آزاد   یو  برده  فرزند خوانده  و اگر آن شود یم  از او ثابت  یو  تر بود، نسبکوچک
 / فهینزد ابوحن  یول». شود ینم  از او ثابت  نسبش بزرگتر بود،  یشود اما اگر از و یم
او را فرزند   هک  یشخص  یبرا  یاست، با فرزندخواندگ  شده  شناخته  یو  نسب  هک  یسک
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و «شود.  یبود، آزاد م  یو  شود اما اگر برده ینم  اثبات  است، نسبش  خوانده  شیخو
  او توبه  هک ند چنانک یخطا م  هک  یسک  در حق»  است  مھربان  آمرزنده  خداوند ھمواره

 رد.یپذ یم را  گناه  یعمد  بکمرت
  انیز بین را  یگرید  امکاح  اقیس  نیدر ھم  أل  یم، خداکح  نیا  انیب  مناسبت  و به

 دارد: یم

وۡ  ٱ�َِّ�ُّ ﴿
َ
نُفِسِهۡمۖ  ِمنۡ  بِٱلُۡمۡؤِمنِ�َ  َ�ٰ أ

َ
ۥٓ  أ ۡزَ�ُٰجُه

َ
َ�ُٰتُهۡمۗ  َوأ مَّ

ُ
ْ  أ ْولُوا

ُ
رَۡحامِ  َوأ

َ
ۡوَ�ٰ  ُضُهمۡ َ�عۡ  ٱۡ�

َ
 أ

ِ  كَِ�ٰبِ  ِ�  بَِبۡعٖض  ٓ  ٱلُۡمَ�ِٰجرِ�نَ وَ  ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ ِمَن  ٱ�َّ ن إِ�َّ
َ
ْ  أ ۡوِ�َآ�ُِ�م إَِ�ٰٓ  َ�ۡفَعلُٓوا

َ
ۚ  أ ۡعُروٗفا  مَّ

 .﴾٦ُطوٗر�َمسۡ  ٱلِۡكَ�ٰبِ َ�َن َ�ٰلَِك ِ� 
از   مؤمنان  به ص  حضرت  : آنیعنی»  سزاوارتر است  از خودشان  مؤمنان  امبر بهیپ«

  رشانیاز غ  هک  نیا  رسد به  ا سزاوارترند، چهیو دن  نیامور د  در تمام  خودشان
شتر وبھتر یب  شیامبر خویتا از پ  است  واجب  بر مؤمنان  سزاوارتر نباشند پس  خودشان به

  یھا وخواسته  ینفسان  التیرا بر تما  یو  نند و طاعتک  اطاعت خودشان،  از خواسته

باشد،  یم»  بعضهم« مه،یرک  هی) در آ نفسهمأ: مراد از (یقول بدارند. به  خود مقدم  یشخص
  گرشانید  کیبر   ازخودشان  مؤمنان  امبر بهیاست: پ  نیا  یمعن  صورت  نیدر ا  هک

 ص امبریپ  یو داور  قضاوت  مکح  به  مخصوص  هیآ  نیگر: اید  یقول . به سزاوارتر است
ند، از ک یم  مکح  مؤمنان  انیم  هک  در آنچه ص امبریاست: پ  نیا  یباشد لذا معن یم

در   سزاوارتر است  آنان  امبر بهیاست: پ  نیا  یا معنی.  سزاوارتر است  شانیا  به  خودشان
  ند. و ھمهینما  یقربان  یو  را در مقدم  شیخو  نند و جانکجھاد   یش ویشاپیپ  هک  نیا
 . است  حیصح  یمعان  نیا

  رسول  هک  است آمده س  رهیاز ابوھر  گرانیو د  یبخار  تیروا  به  فیشر  ثیدر حد

 :شئتم  نإ . اقرأوا ةخرادلنيا واآل  يف  به  انلاس  و�أنا أال وإ  مؤمن  ما من«فرمودند:  صخدا

ِ  �َِّ�ُّ ٱ﴿ ۡوَ�ٰ ب
َ
نُفِسِهۡمۖ  لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱأ

َ
  عصبته  ماال فلرتثه  ترك  يما مؤمنفأ ]۶[األحزاب:  ﴾ِمۡن أ

 أدينا   ترك  اكنوا، فان من
ً
  هک  نیمگر ا  ستین  یمؤمن  چیھ« .»فليأت�، فأنا مواله و ضيااع

  امبر بهی(پ د:یرا بخوان  هیآ  نید ایاو ھستم، اگر خواست  به  مردم  نیسزاوارتر  ا و آخرتیدر دن  من
  یو  راثیاست، م گذاشته جا را به  یمال  هک  ی). لذا ھر مؤمن سزاوارتر است  از خودشان  مؤمنان

  فلکت  ا افراد تحتی، یوام  چنانچه ھستند ـ اماھرکه  ـ  است  ی) و (عصبه  انکینزد  از آن



 ١٤٥  سوره احزاب

 

  آن  یموال  را منید زیایب  زمند نزد منایا نیار کطلب  د آنیجا گذاشت، با از خود به  یازمندین

 . نمک یم  را برآورده  یو ازین  آن  : منیعنی » ھستم  مؤمن
  یو  به را  قتیحق  نیشد تا ا  نازل س  حارثه  بن دیز  ییو دلجو  تیتسل  در مقام  مهیرک  هیآ

  ـ نه  مسلمانان  تمام  یمعنو  یپدر  به  یو  خاصه  یاز پدر ص خدا  رسول  هکد یگوشزد نما

بَآ ﴿ است:  آمده  یگرید  هیرا در آیاند ز ردهک  ـ ارتقا و انتقال  آنان  ینسب  یپدر
َ
ٌد � ا َ�َن ُ�َمَّ مَّ

َحٖد ّمِن رَِّجالُِ�مۡ 
َ
 .» ستین شما  از مردان  کی  چیھمحمد پدر « .]۴۰[األحزاب:  ﴾أ

  ازدواج  حرمت  مکدر ح ص امبریپ  : ھمسرانیعنی» شانندیا  مادران  و ھمسرانش«
  ومنزلت  گاهیو احترام، جا  میتعظ  ھستند لذا در استحقاق  مؤمنان  شان، مادرانیبا ا

  ازدواج  شیتا با مادر خو  ستیز نیجا  یاحد  یبرا  هک ھمچنان  را دارند پس  مادرانشان
از   یکی با ص  حضرت  آن  تا بعد از درگذشت  ستیز نیجا  یو  یبرا  ھم  نیند، اک

ھستند. اما در   مؤمن  و زنان  مردان  ھمه  مادران  آنان  د، چهینما  ازدواج  نیالمؤمن امھات
  هک  یمعن  نیا  به ند،ھا آنگیب  مؤمنان  به  نسبت  شانی، ایمادر  و احترام  ر امر ازدواجیغ

 ص مبرایپ  ھمسران  نیشود ھمچن ینم  گفته»  مؤمنان  خواھران«شان، یا  دختران  به
از ھا  این ریدر غ و  ستیز نیجا  شانیسو به  ردنک  ستند و نگاهین  محرم  مؤمنان  یبرا
  یحال  نیدر ع«د: یگو یم ریثک  . ابن ستین  یقیحق  مادران  مکح  شانیا  مکز، حین  امکاح
با   نامحرم  مردان  ردنک  خلوت  یھستند ول  مؤمنان  مادران ص امبریپ  ھمسران  هک

و   دختران  ا بهآنان، اجماع با  ازدواج  میتحر  هک  ر استکذ  انیشا».  ستیز نیجا  آنان
 ابد.ی ینم  یتسر  شانخواھران

  راثیم  ا در سھمی، یالھ  صلهیو ف  مک: در حیعنی» خدا  تابکدر   و اولواالرحام«
  خارج»  مھاجران و»  مؤمنان  به  : نسبتیعنی»  گر از مؤمنانید  یبرخ  به  از آنان  یبرخ«

  انشانیدر م  هکھرچند  روند، یشمار م به  گانهیب  آنان  به  نسبت  هک ھا آن  قرابت  از حوزه
االرحام،  یمراد از اول» سزاوارترند« باشد  ھم  یا یو برادرخواندگ  یا دوستی  مانیپ

از   در ارث  چهمانند،  یم  یباق  یو  از مرگ  پس  هکھستند   شخص  شاوندانیو خو  انکینزد
  یکینزد  شاوندانیاز خو  از عصبه، چه  ـ باشند، چه  سھم  صاحب  یعنیـ   ضیفرا  اصحاب

  دهینام»  االرحام یذو«اصطالحا   هکدارند ـ   یا یکینزد  یمتوف با  زنان  از جھت  هک
و   ینسب  یکینزد  یا متوفب  هک  یگرید  مؤمنان  به  نھا، نسبتیا  مجموعه ! یشوند. آر یم
ر یر نظیقراردارند. تفس  تیدر اولو  راثیم  ندارند، در امر استحقاق  یشاوندیخو وندیپ
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در   هک  است  یمکح  ناسخ  هیآ  نیا  . البته ز گذشتین»  انفال«  در آخر سوره  فهیشر  هیآ  نیا
 ای  یدوست  مانی(پ  و مواالت  ھجرت  قیاز طر  بردن  راثیدر مورد م  صدر اسالم
 ) نافذ بود. یبرادرخواندگ

  هک مگر آن«سزاوارترند   یاز و  بردن  ارث  به  شخص  یو سبب  ینسب  انکینزد ! یآر
  یاحسان«ندارند   یا یشاوندیا خوی  یوند نسبیبا شما پ  هک»  دوستانتان  د در حقیبخواھ

  هک  یدر صورت  پس  شانیا  خود به  مال از  یبخش  ردنک  تیا وصیصدقه،   از دادن» دینکب
  هک  گاه را آنیز  ز استیجا  تیوص  شتر نشود، آنیب  شخص  ثروت  لک  سوم  کیاز   تیوص

رد، ک  را منسوخ  و ھجرت  یدوست  مانیپ  لهیوس  گر بهید کیاز   بردن  راثیم أ خداوند
  مال  سوم کیاز   یسکاگر   د پسیگردان  مباح  اتیح  گر را در دورانید کی  در حق  تیوص
 . ز استیار جاک  نیند، اک  تیوص  شیخو  دوست  یبرا  شیخو

و   توارث و عقد  یمانیپ ھجرت، ھم  قیاز طر  بردن  ارث  ردنک  : منسوخیعنی»  نیا«
  : در لوحیعنی»  تابکدر «  یو سبب  ینسب  انکینزد  به  راثیم  دنیا بازگردانمقابلت

 است،  واجب بر شما  آن  به  ن، عملیبنابرا  پس»  است  شده  نوشته«  ر قرآنا دیمحفوظ، 
، یموقت  مصلحت و  بالغه  متکح  جھت گر بهید  یدر زمان  خداوند متعال  هکھرچند 

 باشد.  ردهک  را مشروع  مکح  نیا  خالف

َخۡذنَا �ذۡ ﴿
َ
 ٱبۡنِ  وَِعيَ�  َوُموَ�ٰ  �بَۡ�ٰهِيمَ  نُّوحٖ  َوِمن َوِمنَك  مِيَ�َٰقُهمۡ  نَ  ۧٱ�َّبِّ�ِ  مِنَ  أ

َخۡذنَا َ�َمۖ َمرۡ 
َ
 .﴾٧َغلِيٗظا ّمِيَ�ًٰقا ُهمنۡ مِ  َوأ

و   بزرگ  تیمأمور أ خداوند  کنیمؤمنان، ا  انیدر م ص امبریپ  گاهیجا  انیبعد از ب
  یآور وقت ادیب و«دارد:  یم  انیرا ب  و رسالت  عتیشر  غیتبل  در حوزه  شانیبلند ا  منزلت

ما   عبادت  یسو نند، بهک  ما را عبادت  هک  نیا بر»  میرا گرفت  شان ثاقیم  امبرانیاز پ  هکرا 
  شیخو  یھا امت  رخواهیخ ند وینما  قیگر را تصدید  یبرخ ھا آناز   یند، برخینما  دعوت
»  میپسر مر  یسیو ع  یموس و  میو ابراھ  از تو و از نوح«  میگرفت  مانیپ» زیو ن«باشند 

  یو  العزم یاول  امبرانیپ  شانیرا ایرد زک  یادآوریا را مخصوص  تن  پنج  نیا  یتعال  حق
و   فیزمانشان، تشر  با وجود مؤخر بودن ص امبر مایر پکذ  ساختن  ھستند. و در مقدم

ظ یغل  یثاقیم  و از آنان«بود.   نتوان  یمخف  هک  است  شانیا  یبرا  میعظ  یبزرگداشت
  آن  به  هک  نیبر ا  میاستوار گرفت  یمانیو پ  مکمح  یعھد  آنان  : از ھمهیعنی»  میگرفت



 ١٤٧  سوره احزاب

 

  را بدان  شانیا  أل  یخدا  هک را  یتینند و مأمورکاند وفا  گرفته  بر دوش  هک یامانت
 سر رسانند.  است، به  برگماشته

ِٰد�ِ�َ  َل  َٔ ّلِيَۡ� ﴿ َعدَّ  قِِهمۚۡ َعن ِصدۡ  ٱل�َّ
َ
ِ�ٗما َعَذابًا لِۡلَ�ٰفِرِ�نَ  َوأ

َ
 .﴾٨أ

  آنان  یرا از راست  انیتا راستگو«گرفت:   مکمح  یثاقیم  امبرانیاز پ أ خداوند ! یآر
  درباره  جمله  و از آن  ثاقیم  نیا  به  شانیدر مورد وفا † امبرانی: از پیعنی» بپرسد

مورد  امر  نیاز ا † امبرانیپ  گاه ھر  د. پسینما  سؤال  شانیھا  امت  به  رسالت  غیتبل
  یو برا« ؟ قرار نخواھند گرفت  مورد پرسش  چگونه  گرانیرند، دیگ یقرار م  پرسش

  ز از پاسخین ھا را امت  افرانک  یتعال  : حقیعنی»  است  ردهک  آماده  کدردنا  یعذاب  افرانک
  آنان  یدھدو برا یقرار م  یاند، مورد بازپرس داده  امبرانشانیپ  به  هک  یا یسرد و منف

 . است  ردهک  آماده  کدردنا  یعذاب

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ  � ْ  ٱ�َّ ْ َءاَمُنوا ِ  َمةَ نِعۡ  ٱۡذُكُروا رَۡسۡلَنا ُجُنودٞ  َجآَءتُۡ�مۡ  إِذۡ  ُ�مۡ َعلَيۡ  ٱ�َّ

َ
 فَأ

ۚ  لَّمۡ  وَُجنُوٗدا رِ�ٗحا َعلَۡيِهمۡ  ُ  َوَ�نَ  تََرۡوَها  .﴾٩بَِصً�ا َملُونَ بَِما َ�عۡ  ٱ�َّ
شما   یسو به  ییرھاکلش  هک  گاه د آنیاد آری  دا را بر خود بهخ  نعمت ! مؤمنان  یا«
ودر   شده  مانیپ  ھم ص خدا  رسول  هیعل  هکاند  یفیو طوا  لیقبا  یرھاکمراد لش» آمدند

  شیخو  را در محاصره  نهیآمدند و مد ص امبریپ  جنگ  به  یھجر  پنجم  سال  شوال  ماه
  نی. ا است  شده  دهینام»  احزاب  غزوه«ا ی»  خندق  غزوه»  نام  به  غزوه  نیا  هکگرفتند، 

  به  ر غطفانکلش حرب، بن انیابوسف  یرھبر  به  شیر قرکبودند از لش  بکرھا مرکلش
  ر بنوعامر بهکلش حه،یطل  یرھبر  اسد به یر بنک، لشیفزار  حصن بن نهییع  یرھبر

از   ظهیقر یر بنک، لشیابواالعورسلم  یفرماندھ  به  سلم یر بنکل، لشیطف  عامربن  زعامت
  مجموع  هک.  اخطب بن ییح  استیر به ھودیر از یر نضکاسد و لش بن عبک  استیر  ھود بهی
را   یتندباد  سر آنان بر  پس«شدند.  یم  بالغ ھزار نفر  ا دوازدهی  حدود ده  به  احزاب  نیا

  را واژگون  شانیھا مهیو خ  ند و فروانداختکبر را  شانیھا گید  هکتا بدانجا »  میفرستاد
  فرشتگان  یرھاک: لشیعنی» دیدید یرا نم ھا آن  هک  ییرھاکلش«  میز فرستادین» و«رد ک

را   شانیھا مهیخ  یخھایم  فرستاد پس  را بر سر آنان  فرشتگان  أل  یخدا ! یرا. آر
را   شانیگھایساختند، د  خاموشرا   شانیھا دند، آتشیا را برھ مهیخ  یو طنابھا  دهیشک

گر ید  یدند. از سویشور  ھم و در  ردهک  گر جوالنیھمد  به  شانیھا اسب ردند وک  واژگون
 و  رعب  آنان بر  أل  یخدا  حال  نیفرو پاشاند و در ع  ز را بر سر آنانیچ ھمه تندباد
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از  و  فرار گذاشته  ا بهپ  انکمشر  هکبود   آن  ھنگامه  نیا  جهیرد. نتک  یرا مستول  وحشت
 شدند.  یمتوار  نهیمد  اطراف

 نایب« ص امبریپ  یاریبر   یداریو پا  از حفر خندق» دیردک یم  آنچه  و خداوند به«
ردند ک یم  انکمشر  آنچه  به أ است: خداوند  نیا  ی) معن عملونی(  قرائت  و بنا به». بود

 نا بود.یـ ب  نیمسلم  هیعل  شدن  و ھمداستان  نهیبر مد  ـ از ھجوم
 د:یفرما یداد میرو  نیا  یلیتفص  انیدر ب  أل  یخدا  گاه آن

ۡسَفَل  َومِنۡ  فَۡوقُِ�مۡ  ّمِن َجآُءوُ�م إِذۡ ﴿
َ
بَۡ�ٰرُ  َزاَغِت  �ذۡ  ِمنُ�مۡ  أ

َ
 ٱۡلُقلُوُب َوَ�لََغِت  ٱۡ�

ِ  ٱۡ�ََناِجرَ  ِ َوَ�ُظنُّوَن ب ۠  ٱ�َّ ُنونَا  .﴾١٠ٱلظُّ
  منوره  نهیمد  یشرق  در سمت  هک  یا یواد  ی: از بلندایعنی»  از فرازتان  هک  یھنگام«
  غطفان یبن  لهیآمدند، قب  سمت  نیاز ا  هک  یسانکو » شما آمدند  سراغ به«دارد  قرار

  یواد  نیفرود  هیناح : ازیعنی»  از فرودتان«شما آمدند   سراغ  به  هک  یھنگام» و«بودند 
از فراز   هک  یسانکا یبودند.   شیقر  لهیآمدند، قب  سمت  نیاز ا  هک  یسانک.  مغرب  از سمت

  انیھودیاز فرود آمدند،   هک  یسانکگر وید  و احزاب  ش، غطفانیقر  یرھاکآمدند، لش
و از فرط   دھشت  یشد؛ از رو  رهیوخ»  چشمھا برگشت  هک  گاه و آن«بودند   ظهیقر یبن

و   و ھراس  : دلھا از فرط خوفیعنی» دیرس ھا گلوگاه  و دلھا به»  رتیو ح  ھراسو   ھول
و   بوده  و مبالغه  مثل  از باب  نید. ایگلوگاھھا رس به  باال آمده  شیخو  ی، از جایقرار یب

 دھد. یم  را نشان  ثر مسلمانانکا  دالوصفیزا  یقرار یو ب  و ھراس  خوف
  رسول  به  فرمود: در روز خندق  هک  است آمده س دیابوسع  تیروا  به  فیشر  ثیدر حد

را یز میریگ  آرام تا  میبخوان  هک  ھست  یزیا چیآ !ص للها  ا رسولیم: یگفت ص للها
فرمودند:  ص خدا  ؟ رسول است  دهیھا رس گلوگاه  به )و وحشت  از اضطراب(  مانیھا دل

و   ما را بپوشان  وبیا! عیخدا« .»رواعتنا  آمناسرت عوراتنا و   ا�«د: ییبگو ! یآر«

از شما   یبرخ» دیبرد یم  ییھا آنخداوند گم  و به. «» بخش  ما را آرامش  یھا یقرار  یب
را   نیا  خالف  ھم  ید وبرخیو ظفر بود  یابیامکد یام  د و بهیبرد یرا م  یروزیپ  گمان
 بودند.  دالن  و سست  آنان، منافقان  هکد ـ یبرد یم  گمان

ما   احزاب  فرمود: در شب  هکند ک یم  تیروا  نزول  سبب  انیدر ب س  فهیاز حذ  یھقیب
ما و  بر فراز  یو  ھمراه  انیرکو لش  انیم، ابوسفیبود  نشسته  دهیشک  صف  هک  یدید یرا م
  ورشی ما  زنانو   بر اطفال  هک  میداشت  میب  داشتند و از آن ما قرار  یر پایدر ز  ظهیقر
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  در آن  منافقان . است  امدهیبر ما ن  بادتر از آن و تند  شب  آن  یکیتار  به  یآورند، ھرگز شب
روند و   رونیب  هکمعر  از صف  هکخواستند  یم  اجازه ص خدا  از رسول  آشفته  وضع

از   سک چیھ  حفاظ نبود پس یب  هک  یدر حال  حفاظ است یما ب  یھا گفتند: خانه یم
 ھا آندادند و  یم  اجازه  یو  به ص خدا  رسول  هک  نیمگر ا  خواست ینم  اذن  منافقان

  یما رو  به ص خدا  رسول هک  میدیاثنا د  نیرفتند. در ا یدر م به  یکیتار  انیاز م  یپنھان
گفتند: برو   من  دند و بهیرس  من  به  هک  نیردند تا اکما را ورانداز   کت کت  شانیآوردند، ا

  خوردن  ھم به  یصدا  هکخدا سوگند   وبه  ردمک  تکحر  پس اور!یب  میرا برا  و خبر قوم
  کھولنا  عجب  یو تندباد  سخت  یطوفان دم،یشن یم  احزاب  ھا را در اردوگاهسنگ

  ی! ھا لیالرح ! لیگفتند: الرح یم  حال  نیزد ودر ا یم  ھا را برآنانبود و سنگ  برخاسته
از   وجب  کیبود و   شاناردوگاه  تندباد فقط محدود به نید! اینک  وچک  د! ھانینک  وچک

  ھنگام  نی. در ا آوردم ص خدا  رسول  را به ھا آنو خبر   آمدم رد. پس ک یتجاوز نم  آنان

َها ﴿ شد: نازل  هیآ  نیا  هکبود  ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ ْ ٱَءاَمُنواْ  �َّ ِ ٱنِۡعَمَة  ۡذُكُروا َعلَۡيُ�ۡم إِۡذ َجآَءتُۡ�ۡم  �َّ

 .]۹[األحزاب:  ﴾ُجُنودٞ 
دبور  و عاد با باد  شدم  داده  باد صبا نصرت  لهیوس  به«است:   آمده  فیشر  ثیدر حد

 ».شد  ساخته  کھال

ۡ  ٱلُۡمۡؤِمُنونَ  ٱۡ�ُتِ�َ ُهَنالَِك ﴿ ْ َوُزل  .﴾١١َشِديٗدا زِلَۡزاٗ�  زِلُوا
  محاصره و  یو گرسنگ  و جنگ  و ھراس  با ترس» شدند  آزموده  مؤمنان  هکآنجا بود «

  متزلزل  یسخت به و«ز گردد یمتما  از منافق  و آزمون  عمل  در صحنه  تا مؤمن  ورشیو 
در   از آنان  یخوردند؛ بعض  انکت  و سخت  شده  مضطرب  یسخت به  : مؤمنانیعنی» شدند

 بودند.  درافتاده  تزلزل  به  شیخو  نیدر د  ھم  یبودند و بعض  مضطرب  شیخو  اندرون

ِينَ وَ  ٱلُۡمَ�ٰفُِقونَ  َ�ُقوُل  �ذۡ ﴿ َرٞض  ٱ�َّ ا ِ� قُلُو�ِِهم مَّ ُ  وََعَدنَا مَّ إِ�َّ  ۥٓ َورَُسوُ�ُ  ٱ�َّ
 .﴾١٢�ُغُرورٗ 
 و  کش  ماردالن، اھلیب» گفتند یم  ماردالنیو ب»  خالص»  منافقان  هک  یو ھنگام«

  گرفته قرار  منافقان  نندهک مسموم  یھایو جوساز  غاتیر تبلیتأث  تحت  هکبودند   اضطراب
خدا و « گفتند: یم  دو گروه  نیا  یبود، آر  دهیرا نپوشان  شانیدلھا  ھمه  بودند اما نفاق

ا یندارد،   یقتیحق  هک  یابیامکو   یروزیپ  اساس یب  : جز وعدهیعنی» جز غرور  رسولش
 ».اند نداده  ما وعده  به»  بیرجز ف
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  جنگ در ص خدا  اند: رسول ردهک  تیروا  نزول  سبب  انیدر ب  یھقیو ب  حاتم یاب ابن
  هکبودند   آن حفر  مشغول  مسلمانان  را خط انداختند پس  نهیمد  رامونیپ  احزاب، خندق

 ص خدا  رسولآورد،   رونید و مدور را بیسف  یا صخره  خندق  از درون  أل  یخدا
  از آن  ید و برقیپر  از آن  یا قطعه ضربه،  زدند، بر اثر آن  یا ضربه  و بر آن  را گرفته  لنگک

ز ین  نیر گفتند و مسلمیبکت  گاه آن ردک  را روشن  نهیمد  یسوھردو   انیم  هکد یدرخش
زدند و   یا ضربه  سنگ  بر آن  دوم بار ص  حضرت  آن  ر سر دادند. سپسیبکت  یندا

  را روشن  نهیمد  یسوھردو   انیم  هکد یدرخش  از آن  یبرق  د پسیپر  گر از آنید  یا قطعه
ر سر دادند. یبکت  ز بانگین  نیگفتند و مسلم ریبکت ص خدا  ز رسولیبار ن نیرد. اک

  انیم  هکد یدرخش  از آن  یستند و برقکرا ش  بار آن نیا زدند،  ضربه  بر آن  بار سوم  گاه آن
  نیدر مورد ا ص خدا  از رسول س اصحاب  رد. سپسک را روشن  نهیمد  یسوھردو 

و   رهیح  یزدم، قصرھا  هکرا   اول  ضربه«فرمودند:   در پاسخ  شانیا ردند،ک  سؤال  ارشانک
روز یپ  آنان بر  من  امت  هکخبر داد   من  به  لیشد و جبرئ  روشن  میبرا  یسرک  نیمدا

  بر من  روم  نیاز سرزم  سرخ  یقصرھا  ھنگام  نیو در ا  را زدم  دوم  ضربه  گاه آنشوند.  یم
  سوم  ضربه  شوند. سپس یروز میپ  آنان بر  امتم  هکخبر داد   من  به  لیو جبرئ شد  روشن

  هکخبر داد   من  به  لیشد و جبرئ  روشن  میصنعاء برا  یقصرھا  بر اثر آن  هک را زدم،
 د،یدرخش یبرقھا م  نیا  سنگ  از آن  یوقت  هک  است  نقل». شوند یروز میپ  آنان بر  امتم

  یبرا  یا معجزه  نیا  د. البتهید ھا آن  ییقصرھا را در روشنا  خود آن  چشم  به س  سلمان
دادند و   مژده  شیخو  امت  ھا را به نیسرزم  نیا  از قبل، فتح  هک  است ص  رمکا رسول

  آنان  متعرض ندارند،  یارکبا شما   هک  گاه د و تا آنیرا فرو گذار  حبشه«ودند: فرم  گاه آن
 خدا  رسول  چون ».نندک یم  کشما را تر  هک  گاه د تا آنینک  کرا تر  کتر  د و قومینشو

صر را یو ق  یسرک  کمل ما  گفتند: محمد به  از منافقان  یاخبار را دادند، بعض  نیا ص
! رود!  رونیب  شیخو  حاجت  یقضا  به  هکترسد  یاز ما م  یکی  هک  یدر حالدھد  یم  وعده

ِينَ وَ  ٱلُۡمَ�ٰفُِقونَ �ۡذ َ�ُقوُل ﴿ شد:  نازل  هکبود   ھمان َرٞض  ٱ�َّ   .]۱۲[األحزاب:  ﴾ِ� قُلُو�ِِهم مَّ

آ�َِفةٞ  قَالَت �ذۡ ﴿ ۡهَل  ّمِۡنُهمۡ  طَّ
َ
ْۚ فَ  لَُ�مۡ  ُمَقامَ  َ�  َ�ۡ�َِب  َ�ٰٓأ  ّمِۡنُهمُ  فَرِ�قٞ  ِذنُ  ٔۡ َ� َو�َسۡ  ٱرِۡجُعوا

ٞ َ�ُقولُوَن إِنَّ ُ�ُيوَ�َنا َعوۡ  ٱ�َِّ�َّ   .﴾١٣فَِراٗر� إِ�َّ  يُرِ�ُدونَ  إِن بَِعۡوَر�ٍ�  ِ�َ  َوَما َرة
 و  تن  کیفه: بر یطا» گفتند»  : از منافقانیعنی»  از آنان  یا فهیطا  هک  گاه و آن«

  یگر شما را جای! د ثربی  اھل  یا«گفتند:  ! یشود. آر یم  اطالق  شتر از آنیب
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  نهیخود در مد  منازل  یسو به» دیبرگرد  پس«  سپاه  انینجا در میدر ا»  ستین درنگ 
» خواستند یم  امبر اجازهیاز پ«  مانانیا  از سست  یگرید  : گروهیعنی»  از آنان  یوگروھ«

: یعنی»  حفاظ است یب  مانیھا ند: خانهیگو یم«بودند   ثهحار یبن  فهی، طایتیروا  بنا به  آنان
و   خانه  وارد شود و به ھا آن  به  دشمن  هک  میترس یست، مین  و مصون  مکمح  مانیھا خانه

 ھا آن  هک آن  حال«  میستین  منیا ھا آنبر   برساند پس، از گزند دشمن  بیآس  مان خانواده
  یسان، خدا نی. بد یخلل  چیھ  و نه  وجود داشت  یا هرخن ھا آندر   نه» حفاظ نبود یب

  یز قصدیجز گر«رد. کنبود، دروغگو   شیب  یھا آنبھ  هک  شان سخن  نیرا در ا ھا آن  سبحان
 زند.یبھانه، از جھاد بگر  نیا  دنیشک  شیخواھند با پ یفقط م  پس» ندارند

ۡ�َطارَِها ّمِنۡ  ِهملَيۡ عَ  ُدِخلَۡت  َولَوۡ ﴿
َ
ْ  ُ�مَّ  أ ْ  َوَما تَوَۡها� ٱۡلفِۡتَنةَ  ُس�ِلُوا ٓ  تَلَبَُّثوا  إِ�َّ  بَِها

 .﴾١٤�َِسٗ��
از   کشر  انیرک: اگر لشیعنی» شوند  درآورده  آن  از اطراف  و اگر برآنان«

  آن  به  نهیمد  و جوانب  ا از اطرافیشوند،   درآورده  منافقان  آن  یھا خانه  به  نهیمد  اطراف
  هکبخواھند   منافقان  : از آنیعنی» نندک  فتنه  طلب  از آنان  سپس«وارد شوند؛ 

 : مراد ازیقول ند. بهیباز نما  دشمن  یرا برا  نند و مرتد گردند و راهک  انتیخ  مؤمنان به
  نیا ا: قطعیعنی» دھند یم  را انجام  آن  نیقی  به«  است  تیعصب  یبرا  دنیفتنه، جنگ  نیا

: یعنی»  نیو در ا«شوند  یم  انتیخ  نیا  بکسازند و مرت یم  را برآورده  انکمشر  خواسته
  انکمشر  شتابان  هکبل»  یکردند جز اندک ینم  درنگ«  انکمشر  خواسته  گفتن  در اجابت
  شان گفتن  در اجابت حفاظ است، یب  مانیھا خانه  هک  بھانه  نیا  گفتند و به یم  را اجابت

گر یاست، د  دهیرس  هیپا  نیا  به  شانیھا در دل  مانیا  ضعف  یوقت  ردند. پسک ینم  لتعل
 روند.  رونیب  سپاه  صف از  یو پنھان  دهیشکنار کخود را   هکندارد اگر از معر  تعجب  یجا

ْ  َولََقدۡ ﴿ ْ  َ�نُوا َ  َ�َٰهُدوا ۚ  يَُولُّونَ  َ�  ُل ِمن َ�بۡ  ٱ�َّ ۡدَ�َٰر
َ
ِ  دُ َوَ�َن َ�هۡ  ٱۡ�  .﴾١٥وٗ�  ُٔ َمۡ�  ٱ�َّ

  هکبودند   بسته  مانیبا خدا پ  نیاز ا  شیپ  هکبودند   نانیھم  یراست  و به«
  هکرا   یا یروزیو پ  رامتکا ردند و بعدک  بتیبدر غ  از غزوه  هک  گاه آن» نندکن  پشت

 بار در نیما را ا أ خداوند، گفتند: اگر دندیرد دک  تیبدر عنا  اھل  به  خداوند متعال
  یبن  فهیدو طا  : آنانیقول  . به میجنگ یم  تن  و ھمه  غیدر یرد، بکگر حاضر ید  یجنگ

  آن  : صاحبیعنی»  است  یشدن  خداوند درخواست  مانیو پ«بودند   سلمه  یو بن  حارثه
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  وفا به  کتر رد و بریگ یقرار م  مطالبه و مورد  شده  بازخواست  آن  به  ردنکدر وفا   مانیپ
 گردد. یم  مجازات  آن

  گاه ـ آن  یو  با رسول  هکآورد  یم  ادشانی  را به  یعھد  ه، آنیآ  نیدر ا أ خداوند
  یو از و دھند  یاریاو را   هک  نیبر ا  یبودند، مبن  رد ـ بستهک  ھجرت  شانیسو به  هک

 نند.ک  تیحما

وِ  ٱلَۡمۡوتِ  ّمِنَ  تُمإِن فََررۡ  ٱۡلفَِرارُ قُل لَّن يَنَفَعُ�ُم ﴿
َ
 إِ�َّ  ُ�َمتَُّعونَ  �َّ  ا�ذٗ  ٱۡلَقۡتلِ أ

 .﴾١٦قَلِيٗ� 
  گاه بخشد و آن ینم  یسود  تانید، ھرگز برایزیبگر  شدن شتهکا ی  بگو: اگر از مرگ«

  تانیھا اجل  چنانچه  یعنی«د: یگو یم  ینسف» دیشو یمند نم بھره  یکاند جز
گرداند  ینم  یرا طوالن  تانیو عمرھا  دهینبخش  یشما سود  حال  باشد، فرار به  دهیفرارس
  ا جز بهیا در دننیقید، ینکباشد و فرار   دهیسر نرس به  تانیھا اجل  ھم و اگر

  ھم  د و ھرآنچهیشو یبرخوردار نم  یکاند  زمان  مدت  ا بهی  یا یبرخوردار  کاند
 ». است  کیباشد، نزد  یآمدن ه ک

ِي ذَا َمن قُۡل ﴿ ِ  ّمِنَ  ِصُمُ�مَ�عۡ  ٱ�َّ َرادَ  إِنۡ  ٱ�َّ
َ
وۡ  ُسوًٓءا بُِ�مۡ  أ

َ
َرادَ  أ

َ
ۚ  بُِ�مۡ  أ  َوَ�  رَۡ�َٗة

ِ  ُدونِ  ّمِن لَُهم َ�ُِدونَ   .﴾١٧نَِصٗ�� َوَ�  اَوِ�ّٗ  ٱ�َّ
  یبرابر و و شما را در» دارد یم  برابر خداوند نگاه شما را در  یسک  بگو چه«
در   یا نقصی  یتک: اگر ھالیعنی» بخواھد  یا یشما بد  اگر او درباره«ند؟ ک یم  تیحما

 ،یسال  از فراخ» باشد  خواسته  یشما رحمت  ا در حقی«اورد؟ یشما ب  و ارزاق  اموال
» ابندی ینم  ییخود ول  یو جز خدا برا«عمر؟   با طول  ھمراه  تیعاف  دنیو بخش  یروزیپ
برھاند   یو  عذاب را از  آنان  هک»  یا دھنده  نصرت  و نه«ند ک  و دفاع  یبانیشتپ  از آنان  هک
 ند.ک  شان یاوریو 

ُ  َ�ۡعلَمُ  ۞قَدۡ ﴿ ۖ  َهلُمَّ  َ�ٰنِِهمۡ ِ�ِخۡ  َوٱلَۡقآ�ِلِ�َ  مِنُ�مۡ  ٱلُۡمَعوِّ�ِ�َ  ٱ�َّ تُونَ  َوَ�  إَِ�َۡنا
ۡ
َس  يَ�

ۡ
 ٱۡ�َأ

 .﴾١٨إِ�َّ قَلِيً� 
  یاریرا از   مردم  هک  یسانک: یعنی» از شما را  دارندگان خداوند باز  قتیحق در«
  یگروھ  آنان» شناسد یم«ردند ک یم  ینکارشکداشتند و  یباز م ص خدا  رسول  دادن

ساختند و  یم  سست  را از جنگ ص خدا  رسول  انیو حام  ارانی  هکبودند   منافقان از
  ر آنانیتعب  ستند و بهین  شیب  کاند  یمشت  اصحابشگفتند: محمد و  یم  شانیا  به
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و   انید ابوسفیترد یب  ند پسک یر میس  لهک  کیرا   شان ھمه  یعنیاند،  » رأس ة كلأ«
  آن«شناسد  یم  یتعال  حق» زیو ن«خواھند شد   غالب  کاند  جماعت  نیبر ا  حزبش

گفتند:  یم«از انصار   شان و وابستگان  انکینزد  : بهیعنی»  شان برادران  به  هکرا   یسانک
ما   د و بهیبردار  دست  و اصحابش ص خدا  رسول  یاری: از یعنی» دییایب نزد ما

  در جنگ  یکمرگ، جز اند  می: از بیعنی» ندیآ یارزار نمک  به  یکو جز اند« دیوندیبپ
  یالھ  یرضا  سبکو   قصد قربت شوند، به یحاضر م  هک  ھم  نند و در جنگک ینم  تکشر

 . اء استیر  یاز رو  هکبل  ستین

ًة َعلَيۡ ﴿ ِشحَّ
َ
�ۡ  ٱۡ�َۡوُف  َجآءَ  فَإَِذا ُ�ۡمۖ أ

َ
ۡ�ُيُنُهمۡ  تَُدورُ  إَِ�َۡك  يَنُظُرونَ  َتُهمۡ َر�

َ
ِي أ  َكٱ�َّ

ۡ  ٱۡ�َۡوُف فَإِذَا َذَهَب  ٱلَۡمۡوِت�  ِمنَ  َعلَۡيهِ  َ�ٰ ُ�غۡ  ل
َ
ةً  ِحَدادٍ  ِسَنةٍ َسلَُقوُ�م بِ� ِشحَّ

َ
�  َ�َ  أ  ٱۡ�َۡ�ِ

ْوَ�ٰٓ 
ُ
ْ  لَمۡ  �َِك أ حۡ  يُۡؤِمُنوا

َ
ُ  َبَط فَأ عۡ  ٱ�َّ

َ
ِ  َ�َ  َ�ٰلَِك  َوَ�نَ  َ�ٰلَُهمۚۡ أ  .﴾١٩��َِس�ٗ  ٱ�َّ

» النندیبخ بر شما«ند: ک یر مکذ  آنان  یرا برا  یگرید  اوصاف  خداوند متعال  سپس
  اموال  ردنک  نهیھز و  در انفاق  نند، نهک یم  یاری  شما را در حفر خندق  نه  یرو  نیاز ا

  چون  پس«دربر دارد   یمنفعت  مؤمنان  یبرا  هک  یاز امور  آن ریدر غ  و نه أ خدا  در راه
  هک  ینگرند در حال یم تو  یسو به  هک  شانینیب یم«  دشمن  یاز سو» دیآ  انیم در  ترس

  انسان  و وضع  حال  است  نی. ا و چپ  راست  یسو به» چرخد یم  در حدقه  شان چشمان
  مرگ  یاز سخت  هک  یسکمانند « ندک  را مشاھده  یکز ترسنایچ  هک  گاه آن  ترسو و جبون

بر او فرود آمده، در   مرگ  هک  یسک  مانند چشمان  شان : چشمانیعنی» شود یم  ھوشیب
و   را فرو بسته  شیھا کپل  گاه نگرد آن یم  رهیخ  رهیخ  یسک  نیرا چنیچرخد ز یم  حدقه

  یدراز ز زبانیتندوت  یھا آنشود، بر شما با زب  برطرف  ترس  و چون«زند  ینم  کگر پلید
زنند و  یم  شین  آلودشان زھر  یھا آنزب شما را با  تیامن  : در حالیعنی» نندک یم

و   نیتر لیبخ  تیو امن  صلح  ھنگام  به  آنان  نند پسک یم  یو تندزبان  یبدزبان
: بر یعنی» ریبر خ«آنانند   نیتر و جبون  نیترسوتر جنگ،  ھنگام  و به  مردم  نیدرازتر زبان

ند: یگو یو م  دهیورز  بخل  میغنا  میتقس  در ھنگام  مسلمانان لذا بر» اند  لیبخ»  متیغن
و جنگ،   ین، در سختیبنابرا ! میا دهیشما جنگ  است، ما دوشادوش  نیاز ا  شیما ب  بھره

  است: بر مال  نیا  یمعن  یقول  اند. به لیو بخ  صیمت، حریغن  و در ھنگام ل یو ذل  جبون
» اند اوردهین  مانیا  گروه  نیا«اند  لینند ـ بخک  انفاق أ خدا  اهرا در ر  آن  هک  نیـ از ا

را   ادشانو جھ» دیرا نابود گردان  شان اعمال للها  پس«اند  منافق  هکامر بل  قتیحق در



 تفسیر انوار القرآن    ١٥٤

بر خداوند   ار ھموارهک  نیو ا»  است  نبوده  ھمراه  مانیبا ا  را جھادشانیرد زک  تباه
و   است  آسان أ خداوند بر  ھمواره  شان : ھدر دادن اعمالیعنی»  است  آسان

 ندارد.  یمتیقدر و ق  چیھ  ینزد و  اعمالشان

ۡحَزاَب  َسُبونَ َ�ۡ ﴿
َ
ْۖ يَذۡ  لَمۡ  ٱۡ� تِ  �ن َهبُوا

ۡ
ۡحَزاُب  يَأ

َ
واْ لَوۡ  ٱۡ� �َُّهم يََودُّ

َ
ۡعَرابِ  ِ�  بَاُدونَ  �

َ
 ٱۡ�

�َبآ�ُِ�ۡمۖ  َ�نۡ  لُونَ  َٔ �َۡ� 
َ
ْ  َولَوۡ  أ ا �ِيُ�م َ�نُوا ْ  مَّ  .﴾٢٠قَلِيٗ�  إِ�َّ  َ�َٰتلُٓوا

 از  منافق  گروه  نی: ایعنی» اند نرفته  دشمن  یھا دسته  هکپندارند  یم  نیچن  نانیا«
فار ھنوز در ک  یرھاکلش  هکپندارند  یو ترسو ھستند، م  جبون  بس

اند و  رفته ھا آن  هک اند، با وجود آن ردهکن  وچک  شیار خوید  ھستند و به  شانیھا اردوگاه
گر یبار د  کی» ندیھا بازآ دسته  و اگر آن«گردند  یگر ھرگز برنمیاند و د خورده  ستکش

بودند و از اخبار شما   نینش  هیباد  اعراب  انیم  اشک  ینند: اک یآرزو م«  نیا بعد از
  و از فرط جبن  است  ردهک  غلبه  آنان بر  و ھراس  میب  هک  : از بسیعنی» ردندک یم  سؤال

  نانیصحرانش  انیم  نهیاز مد  رونیدر ب  اشک  هکنند ک یشان، آرزو م یتھاین  وضعف
از   هک  یردند و از ھر شخصک یجو م و  پرساز اخبار شما   جنگ  بودند و دور از ھمھمه

گاھ  است  افتاده  شما اتفاق  یبرا  آمد، از آنچه یصحرا م  به  نهیمد و اگر در « افتندی یم  یآ
عار   میاز ب  ھم آن» ردندک یار نمکیپ  یکجز اند«داد  یم  یرو  یو جنگ» شما بودند  انیم

 ار.یدار و د  و ننگ  تیو از سر حم

ِ  رَُسولِ  ِ�  لَُ�مۡ  َ�نَ  لََّقدۡ ﴿ سۡ  ٱ�َّ
ُ
ْ  َ�نَ  لَِّمن َحَسَنةٞ  َوةٌ أ َ  يَرُۡجوا َوَذَكَر  ٱ�ِخرَ  ٱۡ�َۡومَ وَ  ٱ�َّ

 َ  .﴾٢١�َكثِ�ٗ  ٱ�َّ
و   و افعال  سخنان  هکد یبدان»  وستکین  یخدا سرمشق  شما در رسول  یا براقطع«

 ص خدا  رسول  هکاست، از آنجا   ستهیو و شاکین  ییشما الگو  ی، براص  حضرت  آن  احوال
  دادن  یاری  یبرا و  فرستاده  شیپ  جنگ  دانیم  را به  شان یگرام  جان  رگرانهثایخود ا

  سھم  خود درحفر خندق  یارزار رفتند و حتک  صف  به  نار خندقکدر  أ خدا  نید
» ندک یاد می اریرا بسد دارد و خدا یام  خدا و روز آخرت  به  هک  سک  آن  یبرا«گرفتند 

  او را در آن  رحمت و  امتیدار روز قیا دی، أ خداوند  و پاداش  ثواب  هک  یمؤمنان ! یآر
باور   است  یآمدن  ناخواه خواه روز  نیا  هک  نیو ا  امتیروز ق  وقوع  دوارند و بهیروز ام
و   خوف  در حال  چهنند، ک یاد میار یبس را  أل  یخدا  هک  یسانک  نیدارند ھمچن  راسخ

  نانید ایدر روز؛ با  و چه  در شب  ، چهیآسان در  و چه  یدر سخت  د، چهیام  در حال  چه
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  نیرا با اینند زک  یاقتدا و تأس ص  حضرت  آن  به و امور خود  احوال، اعمال  در تمام
 گردد. یسر میم  شانیاز ا  گرفتن  و سرمشق ص خدا  رسول  اقتدا به  هک  است  اوصاف

ا رََءا ﴿ ۡحَزاَب  ٱلُۡمۡؤِمُنونَ َولَمَّ
َ
ْ َ�َٰذا َما وََعَدنَا  ٱۡ� ُ قَالُوا ُ َوَصَدَق  ۥَورَُسوُ�ُ  ٱ�َّ  ٱ�َّ

ٓ  َوَما َزاَدُهمۡ  ۥۚ َورَُسوُ�ُ   .﴾٢٢َو�َۡسلِيٗما إِيَ�ٰٗنا إِ�َّ
  شان ییارویرو  ھنگام را به  مؤمنان  منافقان، حال  حال  انیبعد از ب أ خداوند  سپس
دند، گفتند: ید فار راک  یرھاکلش  مؤمنان  و چون«د: یفرما یم  ساخته  روشن  با دشمن

را از سر   سخن  نیا  مؤمنان» بودند  داده  ما وعده  به  خدا و رسولش  آنچه  است  نیا
 ص  امبرشیوپ أ خداوند  وعده  رھا، مظھر تحققکلش  آن  را ھجومیگفتند ز  یشادمان

 بود.  شانیا  یسو به یتعال  حق  و نصرت  یروزیپ  آمدن فرود  آن  دنبال و به  باره نیا در
 از  قبل ص خدا  رسول  هک  است آمده س  عباس ابن  تیروا  به  فیشر  ثیدر حد

  یرھاکلش گر،ید  شب  ا دهی  در آخر نه  گمان یب«فرمودند:   شان اصحاب  به  احزاب  جنگ
ار بر کرھا، کلش  آمدن با گرد«فرمودند:   نیھمچن». ھستند  یشما آمدن  یسو فار بهک

  و رسول للهو ا». « ستھا آن  انیز  سود شما و به ار بهکشود اما سرانجام،  یم  شما سخت
در   نیو ا«ار شد کاو آش  رسول و أ خبر خدا  یو درست  ی: راستیعنی» گفتند  او راست

جز   دشمن، بر مؤمنان  یرھاکلش  دنی: دیعنی» فزودیرا ن  میو تسل  مانیجز ا  آنان  حق
 فزود.ین  یبرابر امر و در  نھادن  و گردن أ خدا  به  مانیا

 شود. یم  مکاد و یز  مانیا  هک  مورد است  نیجمھور علما در ا  یبر رأ  لیدل  هیآ  نیا

ْ  رَِجالٞ  ٱلُۡمۡؤمِنِ�َ ّمَِن ﴿ ْ  َما َصَدقُوا َ  َ�َٰهُدوا ن فَِمۡنُهم هِ� َعلَيۡ  ٱ�َّ ن مَّ  ُهمَوِمنۡ  َ�َۡبُهۥ قََ�ٰ  مَّ
 ۖ ْ  َوَما يَنَتِظُر لُوا  .﴾٢٣َ�ۡبِديٗ�  بَدَّ
بودند،   بسته  مانیپ  با خدا بر آن  آنچه  به  هکھستند   یمردان  مؤمنان  انیاز م«

  آنچه  به  هکقراردارند   از مؤمنان  یمنافقان، گروھ  : در مقابلیعنی» ردندکوفا   صادقانه
مفاد   از جمله  هکردند، کبودند، وفا   بسته  مانیپ  عقبه  در شب ص خدا  رسول با
  یجو زهیست  و نبرد با دشمنان ص  رمکامبر ایپ  ابکدر ر  یداریو پا  مان، ثباتیپ  نیا
  خدا و رسول  گفتند و به  خود دروغ  مانیدر عھد و پ  هک  یمنافقان  بود، برخالف  یو
» دیرسان  انجام  قرار داد خود را به  هک  ھست  یسک  پس، از آنان«ردند ک  انتیخ  یو

  روبرو شوند، آنچنان  با دشمن  ندهیاگر در آ  هکبودند  ردهکدر روز بدر نذر   مؤمنان
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  د پسینما  تیعنا  شیو گشا  فتح  آنان بر أ خداوند  هکا یشوند،   شتهکا ی  هک بجنگند
 را  شیاز خویدند و نیرس  شیخو  یآرزو  نیا  به  گر غزواتیو د  احزاب احد،  غزوه در ھا آن

حمزه،  ـ مانند  مؤمنان  نیترکاز پا  یردند و شمارکوفا   شینذر خو  و به  ساخته  برآورده
  و از آنان« دندیرس  شھادت  به  غزوات  ـ در آن أ  شانیا  و امثال  نضر، مصعب بن أنس

و   أنس قرارداد خود را و ـ مانند  دنیسر رسان به» شدک یانتظار م  هک  ھست  یسک
و بر سر   نبرد استمرار داده و  یداریپا  به  نانیا  پس  است  شھادت  راه  به  ـ چشم ب طلحه

  افتیو در  شدن  شتهکرا با   شیخو  یند و آرزویبشو  از جان  ھستند تا دست  شیخو  مانیپ
با   هک  یمانیدر پ» اند اوردهین  یلیر و تبدییتغ  گونه چیھ و«آورند   فراچنگ  شھادت  لتیفض

  هک  یسانک  دند و نهیرس  شھادت  ضیف  به  هک  یانسک نه ! یبودند. آر  بسته  یو  خدا و رسول
ر و ییخود تغ  مانیو پ  و آرمان  دهیدر عق ھا آناز   کی  چیھ برند، یسر م به  در انتظار شھادت

 ساختند.  را دگرگون  شیعھد خو  هک  منافقان  برخالف اند، اوردهین  یلیتبد
 از  هکشد   نازل س نضر  بن  انس  در شأن  هیآ  نیاست: ا  آمده  نزول  سبب  انیدر ب

  مردانه  یگرید  در غزوه  هک  عھد بست أ با خداوند  از آن  بود و پس  بیبدر غا  غزوه
  ضربه ـ از  یو  د و در بدنیرس  شھادت  د تا بهیجنگ  احد چنان  بجنگد لذا در غزوه

 افتند.ی  زخم  یر ـ ھشتاد و اندیر و خنجر و تیشمش

َجۡ ﴿ ُ  زِيَ ّ�ِ ِٰد�ِ�َ  ٱ�َّ َب  قِِهمۡ بِِصدۡ  ٱل�َّ ٓ  ٱلُۡمَ�ٰفِقِ�َ  َوُ�َعّذِ وۡ  ءَ إِن َشا
َ
 إِنَّ  َعلَۡيِهمۚۡ  َ�تُوَب  أ

 َ  .﴾٢٤رَِّحيٗما �َ�َن َ�ُفورٗ  ٱ�َّ
  : خداوند متعالیعنی» دھد  پاداش  شان یبرابر راست را در  انیراستگو تا خدا«

  کد تا پایآزما یم  با دشمنان  ردنکو رودررو   و ھراس  میرا با ب  بندگانش  جھت نیبد
و  رییـ از تغ  شانیاز سو  هک  بدانچه» ندک  را عذاب  و منافقان«جدا گرداند   د را از ھمیوپل
  نفاق بر  هک یرا، در صورت  شان ردنک  عذاب» اگر بخواھد«  است  داده  یـ رو  لیتبد

اگر »  آنان بر بازگردد  رحمت  ا بهی«نند کن  توبه  و از آن  را فرونگذاشته  بمانند و آن
  نند و از نفاقک  توبه  هک  یسانک  یبرا»  است  مھربان  خداوند آمرزنده  گمان یب«بخواھد 

 شند.ک  دست

ُ َوَردَّ ﴿ ِينَ  ٱ�َّ ْ بَِغيۡ  ٱ�َّ ْ  لَمۡ  ِظِهمۡ َ�َفُروا �ۚ  َ�َنالُوا ُ  َوَ�َ�  َخۡ�ٗ ۚ  ٱلُۡمۡؤمِنِ�َ  ٱ�َّ َوَ�َن  ٱۡلقَِتاَل
 ُ  .﴾٢٥�قَوِ�ًّا َعزِ�زٗ  ٱ�َّ
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  یب د،یبرگردان  ظ و حسرتیغ  به«را   انکمشر  یرھاک: لشیعنی» را  افرانکو خداوند «
و   اندوه  مالکو در   و غضب  خشم  را در اوج  : آنانیعنی» دباشن  دهیرس  یریخ  به  هک  آن

شد و   ابیشفا  خشم  از شراره  شانیھا نهیس  نه  هک  ید، در حالیبرگردان  نهیحسرت، از مد
  باشد، دست  نیمسلم بر  یروزیپ  سبکھمانا   هک  یر و منفعتیخ  باور خود ـ به  ـ به  نه

  چیشان، ھیھا یساز نهیھز  سفر و تاوان  بازگشتند و جز رنج  بازندهار و کانیز  هکافتند بلی
  با فرستادن» ردک  تیفاک ار جنگکرا در   و خداوند مؤمنان«نشد   شان بینص  یدیعا

  و توانا بر ھرآنچه»  است  یقو و خداوند«  انکمشر  یسو  به  از فرشتگان  یرکتندباد و لش
و   ییدر فرمانروا  یا زندهیست  چیھ  هک است  یو قاھر  غالب: یعنی» زیو عز«ند ک  اراده  هک

ال إ  � ال«است:   آمده  فیشر  ثیدر حد  هک رد. چنانکتواند  ینم  با او معارضه  سلطنتش
 .»بعده  ءيش فال  وحده  حزابألا  وهزم عز جندهأو  ونرص عبده  وعده  وحده، صدق  اهللا

را   رشکداد، لش  را نصرت  اش رد، بندهک  را راست  شیخو  وعده است،  گانهیست، ین للهجز ا  ییخدا«

  نی. ھمچن» ستین  یزیبعد از او چ  رد پسکو تار و مار   منھزم  یگانگی  رھارا بهکد و لشیبخش  عزت
 ص خدا  رسول  هک  است  آمده  و مسلم  یبخار  تیروا  به  فیشر  ثیحد در

 احلساب،  الكتاب، رس�ع  م�ل  ا�«ردند: ک  نینفر  نی) را چن کمشر  انیرک(لش  احزاب
  شمارنده زود  یو ا  بتاک  فرودآورنده  یا ا!یبارخدا« .»وزلزهلم  اهزمهم  االحزاب، ا�  اهزم

در   نی. ھمچن» گردان  ومتزلزل  ده  ستکرا ش  ا! آنانی. بارخدا بده  ستکرا ش  احزاب ! حساب
)  احزاب  (غزوه  نیبعد از ا«فرمودند:  ص خدا  رسول  هک  است  آمده  فیشر  ثیحد
  آنان بر  پس  نیاز ا  هکد یشما ھست ن یا  هکنخواھند آورد بل  ورشیھرگز بر شما   شیقر

را   هکم  أل  یخدا  هک  فرمودند تا آن ص خدا  رسول  هکشد   و چنان». دیبر یم  ھجوم
 گشود.  نیبر مسلم

نَزَل ﴿
َ
ِينَ َوأ ۡهلِ  َ�َٰهُروُهم ّمِنۡ  ٱ�َّ

َ
 ٱلرُّۡعَب  قُلُو�ِِهمُ  ِ�  َوقََذَف  ِمن َصَياِصيِهمۡ  ٱلِۡكَ�ٰبِ  أ

ونَ  َ�ۡقُتلُونَ  افَرِ�قٗ  ُ�ِ
ۡ
 .﴾٢٦فَرِ�ٗقا َوتَأ

 و»  شانیھا بودند، از قلعه  ردهک  یبانیپشت  انکاز مشر  هکرا   تابک  از اھل یسانکو «
  رعب  شانیھا فرود آورد و در دل«بود   مکمستح  سخت  هک  شانیباروھا و  دژھا و برج

  وفرزندان  شدن  شتهک  خود را به  هکافگند تا بدانجا   سخت  یو ھراس  : ھولیعنی» افگند
را   یگروھ د ویشتک یرا م  یگروھ»  هک یطور  ردند بهک  میتسل  اسارت  را به  و زنانشان

 بودند.  وفرزندانشان  زنان  دوم  و گروه  مردانشان  اول  گروه  هک» دیگرفت یم  اسارت  به
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بود،  ص خدا  و رسول ھا آن  انیم  هکرا   یمانیپ  احزاب  در غزوه  ظهیقر  یھود بنی ! یآر
  ردند و با احزابک  یبانیو پشت  یاری ص خدا  رسول  هیرا عل  کشر  انیرکستند و لشکش

  أل  یتند، خداخیگر ه کمعر  دانیو از م  گشته  امکنا  احزاب  شدند و چون  ھمپشت  کشر
  شانیا  به  مضمون  نیرا بد  یالھ  یفرستاد و او وح  شیخو  را نزد رسول ÷  لیجبرئ
 ». یزیپا خ  به  ظهیقر یبن  یسو به  هکدھد  یم  تو فرمان  به  أل  یخدا«رد: ک  ابالغ

 بر دادند.  فرمان  ظهیقر یبر بن  ورشی  را به  و مردم  پاخاسته به  در دم ص خدا  رسول
  پس بعد از نماز ظھر صادر شد  فرمان  نیبود و ا  نهیمد  یلیما در چند  ظهیقر  یبن  یجھا

 ».نخواند  ظهیقر یاز شما نماز عصر را جز در بن  یسکھرگز «فرمودند:  ص خدا  رسول
و بر   نموده  تکحر  آنان  یخود از پ ص خدا  ردند و رسولک  تکحر  مردم

 سپردند. س  یعل  را به  سپاه  ساختند و پرچم  شیخو  نیرا جانش س  تومکم ام ناب  نهیمد
  نیا  بودند و چون ص  حضرت  آن  در محاصره  شب  پنج و  ستیب  مدت  به  ظهیقر یبن

  سیرئ س معاذ  بن سعد  یداور  ر بهید، ناگزیشکدرازا   به  آنان دشوار بر  حالت
 در دادند.  بود، تن  شان مانیپ  ھم  تیدر جاھل  هک»  اوس«  لهیقب

 پا  به  برابر سرورتان در«فرمودند:  † اصحاب  به ص خدا  آمد و رسول س سعد
 پا خاستند تا به  یو  تیوال  سعد در محل  و بزرگداشت  احترام  به  مسلمانان». دیزیخ
  به ص  خدا  سعد نشست، رسول  ھود نافذتر باشد. چونیدر مورد   یو  مکح
در   تو تن  یداور  ردند ـ بهک  اشاره  ظهیقر  یبن  یسو ـ و به  گروه  نیا«فرمودند:   یو

و   برآنان  من  مکا حیگفت: آ س سعد».  نک  مکح  آنان بر  یخواھ  ھر چه  به  اند پس داده
  به س سعد  گاه آن». ! یآر«فرمودند:  ص خدا  ؟ رسول ز نافذ استین  مهیخ  نیا  بر اھل

  به  هک یحال در بودند و  نشسته  در آن ص خدا  رسول  هکرد ک  شارها  مهیاز خ  ییجا
در   هک  یسانکو بر  بود، گفت:  دهیبرگردان  شانیرا از ا  شیخو  یرو  شانیا  رامکو ا  احترام

گفت:   گاه آن ! یفرمودند: آر ص خدا  ؟ رسول نافذ است  من  مکاند، ح ز نشستهینجا نیا
 و  شوند و زنان  شتهک  شان جنگنده  مردان  هک  نمک یم  مکح  نیچن  نآنا  درباره  من«

 ص خدا رسول». شود  گرفته  متیغن  به  شان ند و اموالیدرآ  اسارت  بهشان  فرزندان
 ». یردک  مکح  آسمان  ھفت از فراز أ خدا  مکح  به  هکحقا «فرمودند: 
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  بودند ـ گردن  ھفتصد تا ھشتصد تن  انیم  هکرا ـ   دادند تا مردانشان  فرمان  گاه آن
 ر ساختند.یاس  بودند، با زنانشان  نشده  ھنوز بالغ  هکرا   یانکودکزدند و 

وۡ ﴿
َ
�َضُهمۡ  َرثَُ�مۡ َوأ

َ
ۡمَ�ٰلَُهمۡ  َودَِ�َٰرُهمۡ  أ

َ
�ٗضا َوأ

َ
ۚ  ُٔ تََ�  لَّمۡ  َوأ ُ  َوَ�نَ  وَها ِ َ�ۡ  ٱ�َّ

ّ�ُ ٰ  ءٖ َ�َ
 .﴾٢٧قَِديٗر�
منازل،  :یعنی» را  ارشانیو د«را   شانیھا آنو نخلست  ک: امالیعنی» را  شان نیو زم«

ان، یچھارپا ه،یورات، اثاثیاز ز  عبارت  هک» را  شانیھا و مال«را   شانیھا برجھا و قلعه
د، یبود  نگذارده آنجا  ھنوز پا به  هکرا   ینیز زمیو ن«بود   شانینارھایھا و د اسلحه، درھم

  آن  ھنوز مسلمانان  وقت  و در آن  بر استیخ  نیمراد از آن، زم  هک» داد  راثیشما م  به
  هک  ینی: مراد از زمیقول به داد.  وعده  شانیا  را به  آن أ بودند و خداوند  ردهکن  را فتح

  دست  به  امتیتا روز ق  هک  است  ینیبودند، ھر سرزم  آنجا نگذاشته  ھنوز پا به  مسلمانان
 ». تواناست  یزیو خدا بر ھر چ«شود  یم  فتح  نانمسلما

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
زۡ  ٱ�َِّ�ُّ  �

َ
ۡ�َيا ٱۡ�ََيٰوةَ  تُرِۡدنَ  ُكنُ�َّ  إِن َ�ِٰجَك قُل ّ�ِ  َوزِ�نََتَها َ�َتَعالَۡ�َ  ٱ�ُّ

َمّتِۡعُ�نَّ 
ُ
َ�ِّۡحُ�نَّ  أ

ُ
اٗحا َوأ  .﴾٢٨َ�ِيٗ�  َ�َ
 ص خدا  رسول  اند: چون گفته  مهیرک  هیآ  نزول  سبب  انیدر ب  مفسران

  آن  گرفتند، زنان  متیغن  را به  یسینف  اموال  ردند و از آنانک  را فتح  ظهیقر  یبن  نیسرزم
صر یو ق  یسرک  دختران !للها  ا رسولی«نشستند و گفتند:   شانیا  رامونیپ ص  حضرت

دشوار از  و  تنگ  تیوضع  نیدارند و ما در ا  و حشم  و خدم  نزاینکورند و یزر و ز  غرق
  نهیخواستند تا بر ھز ص  حضرت  پس، از آن». ! میبر یسر م  د بهینیب یم  هک  فقر و فاقه

بر   یو برخ  داشته  یو ھمچشم  گر چشمیبا ھمد ھا آن  نیند. ھمچنیفزایب  شان یزندگ
  نیبدردند. ک یم  تیرا اذ ص خدا  رسول  ونهگ نیدند و بدیورز یم  کگر رشید  یبرخ

  نام به  هکرا   هیآ  نیا  أل  یخدا  گاه ردند آنکالء یا  ماه  کی  از آنان ص خدا ، رسول جھت
  بگو: اگر خواھان  ھمسرانت  به امبر!یپ یا«رد: ک  شود، نازل یم  دهینام» رییتخ»  هیآ

ا را یدن  و تنعم  تیو رفاھ  یخرم و  شی: اگر گشایعنی» دیآن  نتیا و زیدن  یزندگان
ا یاز لباس،   عبارت  هک  است  طالق  متعه  و آن»  دھم  د تا شما را متعهییایب«د یخواھ یم

شوھر ـ   یمال  و توان  حال  حسب ـ به  زن  نمودن  خوشحال  یبرا  هک  است  یا مالیه، یھد
  ی: بیعنی»  نمک  تانیرھا  کین  یردنک رھا  به«  از آن  پس» و«شود  یم  پرداخته  یو  به
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ھر   من  از خانه  رونیتا ب  دھم  ـ طالقتان  سنت  د ـ مطابقینیبب  من  یاز سو  یانیز  هک آن
 د.یآور  دست به د،یباش  خواسته  هکا یدن  از تجمل  چه

َ  نَ �ن ُكنُ�َّ تُرِدۡ ﴿ ارَ وَ  ۥَورَُسوَ�ُ  ٱ�َّ َ فَإِنَّ  ٱ�ِخَرةَ  ٱ�َّ َعدَّ لِلۡ  ٱ�َّ
َ
 ِمنُ�نَّ  ُمۡحِسَ�ِٰت أ

ۡجًرا
َ
 .﴾٢٩َعِظيٗما أ

  آنھای  نعمت و  و بھشت» دیھست  آخرت  یو سرا  یو  خواستار خدا و رسول و اگر«
  هکاز شما   یسانک  ی: برایعنی» شما  ارانکوکین  یخدا برا  گمان یب  پس«د یخواھ یم را

 ». است  ردهک  را آماده  یبزرگ  پاداش«دھند  یم  انجام  ستهیشا  عمل
را بر   هیآ دو  نیرا فراخواندند و ا  شیخو  زنان ص خدا  ه، رسولیدو آ  نیا  بعد از نزول

را بر  ص امبریپ  یدر زندگ  ـ ماندن  اتفاق  ـ به  ھمه  زنانشان  یخواندند. ول  آنان  کیاکی
و   طالق  انیدر م(ما را  ص خدا  رسول« د:یفرما یم ل  دادند. عائشه  حیترج  طالق
را  )رخداد(  نیا  پس  میردکار یرا اخت  شانیا ر ساختند و مایمخ )خود  احکدر ن  ماندن
  بودند؛ پنج  تن  نه ص امبریپ  ھنگام، زنان  نیدر ا  هک  میشو یادآور می». نشمردند  طالق

)  نیالمؤمن (امھات ص خدا  رسول  ھمسران  ی. ول آنان ریاز غ  و چھار تن  شیاز قر  تن
  تن  دوازده  اند، در مجموع درآمده  شانیا  یھمسر  به ص  حضرت  آن  اتیح  در طول  هک

 ـ وجودل  دتنا عائشهیس  یعنیـ   رهکدختر با  کیفقط  ھا آن  ھمه  انیم در  هکبودند، 
  یبا آنان، برا ص امبریپ  ازدواج  هکبودند   وهیب  یزنان  ھمه  هیو بق  داشت
 بود.  یاسالم  دعوتخاطر نشر  دلھا و به  دادن  الفت
 م:یپرداز یم ص امبریپ  ھمسرانمختصر   یمعرف  به  کنیا

 ص  حضرت  آن  هکبود  ص خدا  ھمسر رسول  نی: اولللد یدختر خو  جهیخد -۱
 ص  حضرت  با آن  سال  ز ھفتین  ردند و بعد از نبوتک  ازدواج  هکدر م  یبا و

  زن  چیھ ، بایو  اتیدر ح ص خدا  . رسول درگذشت  رد و بعد از آنک  یزندگ
  آن  فرزندان  آورد و تمام  مانیا  هکبود   یزن  نیردند و او اولکن  ازدواج  یگرید

 اند. ا آمدهیدن  ـ از او به  میـ بجز ابراھ ص  حضرت
ردند ک  یعروس  یبا و  هکدر م ص خدا  : رسولل  یعامر  دختر زمعه  سوده -۲

 . درگذشت  نهیو در مد
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  ثیاحاد  هک  است  یا محدثه  هی: دانشمند فقب قیر صدکابوبدختر   عائشه -۳
  یسالگ  در نه ص خدا  . رسول است ردهک  تیروا ص خدا  را از رسول  یاریبس
  هک  یھنگام رد وک  یزندگ  شانیبا ا  سال  ردند و نهک  یبا او عروس  نهیدر مد  یو

 . داشت  سال  ردند، او ھژدهک  رحلت ص خدا  رسول
  یبا و ص خدا رسول بود و  یشی: قرب  الخطاب  دختر عمربن  حفصه -۴

  حضرت  آن  و به فرود آمد ÷  لیجبرئ  دادند پس  طالقش  ردند سپسک  ازدواج
را او یز  ینک  رجوع  حفصه  به  هکدھد  یم  تو فرمان  خداوند به«گفت:  ص

 او  مجددا به ص خدا  رسول  سپس»  ار نمازگزار استیدار و بس ار روزهیبس
 ردند.ک  رجوع

  . رسول است  یمخزوم  هیام یو او دختر اب  ھند است  یو  : اسمل  سلمه  ام -۵
 ردند.ک  یخواستگار  سلمه  او را از پسرش ص خدا

  یھجر  ھفتم  در سال ص خدا  : رسولب انیسف یدختر اب  رمله  بهیحب  ام -۶
  ازدواجش در  یو  لیکردند و وک  ازدواج  یدر حبشه، با و  شوھرش  بعد از مرگ

  رسول  ینار از جایچھارصد د  مبلغ  س یبود و نجاش س  یضمر  هیام  عمروبن
 مھر داد.  یو  به ص خدا

  یاز سو یو  دادن  بعد از طالق ص  حضرت  : آنل  دختر جحش  نبیز -۷
 فرزند  ردند تا عادتک  ازدواج  یبا و یالھ  فرمان  به س  حارثه  بن دیز  شوھرش

 او را ص خدا  بود و رسول  بره  یو  گردد. اسم  برود و ابطال  انیاز م  یخواندگ
 دند.ینام  نبیز

  یبا و ص خدا رسول  هک  بعد از آن  ماه  : ھشتل  مهیدختر خز  نبیز -۸
 رایدند زینام یم  نیکالمسا ام  تی. او را در جاھل ردند، درگذشتک  ازدواج

 رد.ک یم  ار اطعامیرا بس  نیکمسا
   بر بود و رسولیخ  ی: از اسرال  یھارون  ، فرزند اخطبییدختر ح  هیصف -۹

  آن  است  نقل نمودند.  ازدواج  یردند، با وکاو را آزاد   هک بعد از آن ص خدا
 بودند.  ردهک  یداریخر  یلبک  هیاز دح»  اروس«  او را با ھفت ص  حضرت
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  ازدواج  یو با  یھجر  ھشتم  در سال ص خدا  : رسوللد یدختر ز  حانهیر -۱۰
  شتهک  در جنگ  یو  رد. شوھر اولک  رحلت  الوداع از حجه  ردند و پسک

 بود.  شده
بود.   بره  یو  نام و  مصطلق یبن  ی: از اسرال  یمصطلق  دختر حارث  هیریجو -۱۱

او را  ردند وک  ازدواج  یبا و  یھجر  ششم  سال  در شعبان ص خدا  رسول
 دند.ینام  هیریجو

  یبا و ص خدا رسول  هکبود   یزن  نی: آخرل  یھالل  دختر حارث  مونهیم -۱۲
 ردند.ک  ازدواج

 مادر  هک  یقبط  هیمار  ینامھا  ز داشتند، بهینکدو  ص خدا  رسول  ھمچنان
 . حانهیر  یگریبود و د  میابراھ  فرزندشان

﴿ ٓ   ٱ�َِّ�ِّ  ءَ َ�ٰنَِسا
ۡ
بَّيَِنةٖ  بَِ�ِٰحَشةٖ  مِنُ�نَّ  تِ َمن يَأ � ِضعۡ  ٱۡلَعَذاُب  لََها يَُ�َٰعۡف  مُّ  َوَ�نَ  َفۡ�ِ

ِ  َ�َ  َ�ٰلَِك   .﴾٣٠��َِس�ٗ  ٱ�َّ
 رند تایگ یم قرار  مورد خطاب  شان ، ھمسرانص خدا  رسول  میمستق  بعد از خطاب

 گردد:  بلند تقوا رھنمون  مقام  را به  شانیا  یتعال  حق
: یعنی» آورد  عمل  به  یارکآش  یارکاز شما بد  ھرکس امبر!یپ  ھمسران  یا«
 باشد؛ مانند  واضح  آن  یستیو ناشا  یار و بدکآش  آن  یزشت  هکشود   بکمرت  یبزرگ  گناه

مراد «د: یگو یم س عباس  ابن.  ستیناشا  اخالق  گرفتن  شیشوھر و درپ  ینافرمان
نجا یا مراد در«د: یگو یم  یدھلو للها یول  شاه».  ار استکدو   نیار، ھمکآش  یارکازبد

و   است شرط  جمله  نیا«د: یگو یر میثک ابن».  است  یدراز زبان  به ص امبریپ  یذایا
  یستگیناشا  نیا را از  امبرشیپ  ھمسران  أل  یرا خدایز  ستین  آن  وقوع  یشرط مقتض

د: یگو یم  انیابوح ». است  دهیزار گردانیو ب  کپا  را از آن  شانیو ا  قرار داده  معصوم
 ص خدا  را رسولیز  زناست  ه، عملیآ  نی) در ا مراد از (فاحشه  هکشود   د پنداشتهینبا«

  خداوند متعال  هک  نیا  لیدل اند وبه معصوم  عمل  نیاز ا  شانیا  خانواده  کپا  میو حر
  یاست، درحال ردهکد یار) مقکآش  (فاحشه  یعنی)  نهی(مب  وصف  نجا بهی) را در ا (فاحشه

  صورت  یارک یمخف  آن  ابکدر ارت و  گرفته  انجام  یپنھان  هک  است  یزنا از امور  هک
  عذابش«آورد   عمل  به  یارکآش  یارکامبر بدیپ  از شما زنان  ھرکس ! یآر». ردیگ یم

  یاز زنان  آنان ریغ  عذاب  دوچندان ھا آن  را عذابیز  ا و آخرتیدر دن» شود یم  دوچندان
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و  ص  رمکا  رسول  گاهیجا  سبب به  نیگردند و ا  آنان  مانند عمل  یعمل  بکمرت  هک  است
 . است  شان ھمسران  مرتبه  یبلند

 در  واقع ص  حضرت  آن  در منازل ص خدا  رسول  ھمسران«د: یگو یر میثک  ابن
  نیترکینزد  هک)  لهی(وس  در مقام  قیخال  ھمه  بر فراز منازل  بھشت  نییعل یاعل

و   ثواب  هک چنان  رند. پسیگ یم  یاست، جا  رحمان  عرش  یسو به  بھشت  منازل
  شیافزا  هکند ک یاقتضا م أ خداوند  بعد)، عدل  هی(آ  است  دوچندان ھا آن  پاداش
  هک  یارک گنه  شخص  وھشکن  هک  است  جھت  نیباشد. بد  وستهیپ  ثواب  شیافزا  به  عذاب
  عالم  یاز سو  تیرا معصیباشد ز یم  ار جاھلک گنه  وھشکتر از ن است، سخت  عالم

  افر رجمکدارد و   یفزون  حد آزاد بر حد برده  هک  است  لیدل  نیھم  و به  است تر زشت
 ».شود ینم

را   آن پس»  است  بر خداوند آسان«  آنان  عذاب  ردنک  : دو چندانیعنی» امر  نیو ا«
ھستند،  ص امبریپ  زنان  شانیا  هک  نیو ا  ستیدشوار ن  یشمارد و بر و ینم  بزرگ

  عمل  به  یارکآش  یارکبد  دارد؛ ھرگاه یباز نم  عذابشان  ردنک پروردگار را از دوبرابر
 آورند.

ِ  ِمنُ�نَّ  َ�ۡقُنۡت  َوَمن﴿ ٓ  َ�ٰلِٗحا َمۡل َوَ�عۡ  َورَُسوِ�ِۦ ِ�َّ ۡجَرَها نُّۡؤتَِها
َ
َ�ۡ�ِ  أ ۡ�َتۡدنَا َمرَّ

َ
 لََها َوأ

 .﴾٣١َكرِ�ٗما رِۡزٗقا
 :یعنی» ندک  ستهیار شاکباشد و   امبر او قانتیخدا و پ  یبرا  هکاز شما   سکو ھر«

 خدا و  یامل، براک  یریپذ  و فرمان  با اطاعت  هک ص امبریپ  از شما ھمسران  ھرکس
او   بار به را دو  پاداشش«ند ک  شهیپ  صالح  و عمل  میو تسل  ینھد و فروتن  گردن  رسولش

  آن سزاوار  طاعت  نیا  دادن  با انجام  از زنان  یر ویغ  هک  آنچه  دوچندان»  میدھ یم
  شانیا  هک نیبرابر ا در  بار ھم کیو  ھا آن  یاز سو  طاعت  برابر انجام بار در کیھستند؛ 

مقتدا  ص امبریپ  زنان  هک  جھت  از آن  نیھستند. ھمچن ص امبریپ  یخشنود  طالب
و   امامت  پاداش گر؛ید  و پاداش  ستھا آن  عمل  ؛ پاداش پاداش  کی  باشند پس یو الگو م

ھمانا   هک»  مینک یم  فراھم«ار ارجمند یو بس»  کین  یا یروز  شیو برا« ھا آن  ییشوایپ
 . است  نیبر  بھشت

﴿ ٓ َحدٖ  ُ�َّ لَسۡ  ٱ�َِّ�ِّ  ءَ َ�ٰنَِسا
َ
ۚ إِِن  ٱلّنَِسآءِ  ّمِنَ  َكأ َقۡيُ�َّ  َمعَ َ�َيطۡ  بِٱلَۡقۡولِ  َضۡعنَ فََ� َ�ۡ  ٱ�َّ

ِي ۡعُروٗفا قَۡوٗ�  َوقُۡلنَ  َمَرٞض  بِهِۦِ� قَلۡ  ٱ�َّ  .﴾٣٢مَّ
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 از  یگروھ  چیو ھ» دیستیگر نید  ز زنانا  کی  چیشما مانند ھ امبر!یپ  ھمسران  یا«
د یدار اگر سر تقوا«رد کتوانند  ینم  یو برابر  یھمطراز  تان لتیبا شما در فض  امت  زنان
  نامحرم  با مردان  هک  ی: ھنگامیعنی» دینکن  متیمال  گفتن در سخن  پس

  هک د چنانیینگو  سخن  میو مال  د و نرمیاورین  نییرا پا  تانیصدا  د، تنییگو یم  سخن
: یعنی»  است  یماریب  در دلش  هک  یسک  گاه آن  هک«نند ک یم  نیز چنیبرانگ فتنه زنان

  نزد مردم، طبق» دییگو  و سخنکیورزد. و ن یم  طمع«  است  ا منافقیار کبد  هک  یسک
 را  از آن  یزیچ  شنونده  هک  یطور ، بهیزیبرانگ  کدور از ش و به  دهی؛ سنج شرع  یسنتھا

 ند.کن  یتلق  یرشرعیو غ  ستیناشا
  ھمسران  یبرا  یفقط ھنگام  لتیفض  نیا  هکند ک یم  روشن  هیآ  نیادر   أل  یخدا

 ص امبریپ با  هک  نیا  صرف  به  بند باشند، نهیپا  یتقو  به  هک  است  مسلم ص امبریپ
و  ص امبریپ  اتیح در  ـ ھم ص امبریپ  از زنان  هکرا   أل  یخدا  شیوند دارند. ستایپ

  و روش  راه  یدر پ  صادقانه  تکو حر  نیراست  مانیـ جز تقوا و ا  بعد از رحلتشان  ھم
 نداد.  یرو  یگرید  شان، عملیا

جَ  َ�َ�َّۡجنَ  َوَ�  ُ�ُيوتُِ�نَّ  ِ�  نَ َوقَرۡ ﴿ �  ٱلَۡ�ِٰهلِيَّةِ  َ�َ�ُّ وَ�ٰ
ُ
قِمۡ  ٱۡ�

َ
لَٰوةَ  نَ َوأ َوَءا�َِ�  ٱلصَّ

َكٰوةَ  ِطعۡ  ٱلزَّ
َ
َ  نَ َوأ َما يُرِ�ُد  ۥٓۚ َورَُسوَ�ُ  ٱ�َّ ُ إِ�َّ هۡ  ٱلرِّۡجَس  َعنُ�مُ  هَِب ِ�ُذۡ  ٱ�َّ

َ
 ٱۡ�َيۡتِ  َل أ

 .﴾٣٣َ�ۡطهِٗ�� َوُ�َطّهَِرُ�مۡ 
  زنان : شمایعنی.  است  بوده»  اقررن»: « قرن«  اصل» دیریقرار گ  تانیھا و در خانه«

  یـ جز برا  از آن  نشدن  رونیو ب  شیخو  یھا در خانه  گرفتن  قرار و آرام  به ص امبریپ
  جیشرط آن، از حوا به نماز در مساجد  یادا  هک  ر استکذ  انید. شایـ مأمور ھست  یحاجت

  اهللا مساجد  ء اهللاإما ال تمنعوا«است:   آمده  فیشر  ثیدر حد  هک چنان  است  یشرع
  به  یحال د درید و باینکن  منع  یرا از مساجد و أ خدا  انکزینک« .»تفالت  وهن  ويلخرجن

  و�يوتهن«است:   آمده  یتیدر روا .»باشند  ردهکن  استعمال  ییخوشبو  هکروند   رونیمسجد ب
ز ین  یگرید  ثیاحاد  هک چنان .» بھتر است  شانیبرا  شانیھا و خانه« .»خ� هلن

 . در مسجد است  یو بھتر از نماز ،یو  در خانه  نماز زن  هک  است  یمعن  نیا  نندهک تیتقو
  آن از  تبرج: عبارت» دینکن  یینما نتین، زیشیپ  تیروزگار جاھل  یینما نتیو مانند ز«
زد و ستر یانگ یبرم را  مردان  شھوت  هکخود را   یھا ییبایو ز  نتی؛ تجمل، ز زن  هک  است

  شیآرا  گانگانیانظار ب در  از اسالم، زنان  ار گرداند. قبلکاست، آش  واجب  یبر و  آن
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ساختند  یار مکآش  نامحرم  مردان  یز خود را برایانگ  فتنه  یھا ییبایردند و زک یم
 نند.ک یار را مک  نیمعاصر ھم  تیامروز در جاھل  هک چنان
  هک  آنچه در ھر» دینک  اطاعت  امبرشید و از خدا و پیرا بدھ  اتکد و زیو نماز را برپا دار«

دھد.  یدستور م ایـ از امور دن  آن  شما را به ص خدا  رسول  هک  و در ھر آنچه  است  مشروع
  یگر، براید  طاعات  تمام  ر عامکذ  و سپس  یادآوری  به  اتکنماز و ز  ساختن  مخصوص

  را بهعمل، او   نیباشد، خود ا بندیپا  اتکبر نماز و ز  یسکاگر   هک  است  قتیحق  نیا  اندنینما
  اھل  یرا ا  یدیخواھد تا پل یخدا م  هک  ستین  نیجز ا«دارد  یوام  گر طاعاتید  دادن  انجام

  و طاعت  یتقو  شما را به أ خداوند ! نبوت  تیب اھل  ی: ایعنی» ندکامبر از شما دور یپ  تیب
  اتیمنھ  ابکارتاوامر و   فروگذاشتن  سبب  به  هکرا   یتیو معص  تا گناه  است  ردهک  سفارش

  کو تا پا«د، از شما دور گرداند یآال یم  یدیپل  را به  عزتتان و  دھد و شرف یم  یرو  یو
 . گناھان  یھا یھا و زشت یدیاز پل»  یردنک کپا  گرداند شما را به

بر   شانیا  ھمسران  هک  ستین  آن  یمعنا  ، بهص امبریپ  زنان  یا برایوصا  نیا
 مراد،  هکبل  است  ردهک یرا م  آنان  منع  یاقتضا  هکاند  قرار داشته  یبد  حالت  چنان

  امت  زنان  هک  ر استکذ  انی. شا برتر و واالتر است  یھاو ارزش  لیفضا  به  واداشتنشان
 ھستند. ص امبریپ  زنان  و عادات، تبع  اخالق  نیا  به  شدن  آراسته  ز در لزومین

ه: یآ  نیا در  رشدهکذ  تیب ر، مراد از اھلیجب  دبنیرمه، عطاء و سعکعباس، ع  ابن  قول  به
  نازل  آنان درباره   مهیرک  هیرا آیز  است  نیھم  ھم  امبر ھستند و حقیپ  ا زنانمخصوص

و   فاطمه  ھمسرش و  یاز عل  یرکو ذ  ستھا آن  ز دربارهین  هیآ  نیو مابعد ا  و ماقبل  است شده
  هک با آن«د: یگو یر میثک . اما ابن است  نرفته  اتیآ  نیدر ا ب  نیحسو   حسن  فرزندانش

فقط   هک  ستین  نیاما الزاما مراد ا  شده  نازل ص امبریپ  زنان  مخصوصا درباره  مهیرک  هیآ
.  گرانید  مورد نظر باشند نه  خطاب  نیا  و درمفھوم»  تیب  اھل«  به  یدر نامگذار ھا آن
  کد، شیتدبر نما  میرک  در قرآن  هک  یسک چیھ  در آن  هک  یقتیند: حقک یم  ر اضافهیثک ابن
و در   بوده  هیآ  نیا  خطاب مورد  یھمگ ص  رمکا  رسول  زنان ه:ک  است  نیرد اکتواند  ینم

با   المک  اقیرا سیروند ز یشمار م به ص  رمکا  رسول  تیب  اھل اند و داخل  آن  تحت
 ». ستھا آن

ِ  َءاَ�ٰتِ  مِنۡ  ُ�ُيوتُِ�نَّ  ِ�  َ�ٰ َما ُ�تۡ  ٱۡذُكۡرنَ وَ ﴿ َ إِنَّ  ٱۡ�ِۡكَمةِ� وَ  ٱ�َّ َ�َن لَِطيًفا  ٱ�َّ
 .﴾٣٤َخبًِ�ا
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از  :یعنی»  متکو از ح»  : از قرآنیعنی» للها  اتیشما از آ  یھا در خانه  هکرا   و آنچه«
 در  هکرا   یا ینبو  سنتو   یقرآن  اتی: آیعنی» دینکاد یشود  یم  خوانده«  سنت
و  دینکاد یند، ک یم  ضانیجوشد و ف یبرم  تانیھا شود و از خانه یم  خوانده  تانیھا خانه

و   مردم ریسا  یھا در خانه  شود، نه یم  شما نازل  یھا فقط در خانه  یرا وحید زیریاد گی
ھستند،  ص خدا  رسول  شخص  هک  آن  ضانیف  و سرچشمه  سنت  معدن  یعنیمت: کح

  آن  دادن  و آموزش  متکوح  قرآن  ردنک ادیو   خواندن  به  پس  شماست  یھا در خانه
  شیخو  طاعت  ا و اھلیاول  به»  است  فیخداوند لط  گمان یب«د یورز  امیق  گرانید  یبرا
گاه« ر یتدبداند و  یاست، م  ستهیشا  نیار دکدر   هکرا   لذا آنچه  خلقش  از تمام»  است  و آ
گاه  و افعال  سخنان  ند و بهک یم و  أ خدا  یأمر و نھ  پس، از مخالفت  است  شما دانا وآ

 د.یزیامبرش بپرھیپ  ینافرمان

ِٰد�ِ�َ وَ  ٱۡلَ�ٰنَِ�ِٰت وَ  ٱۡلَ�ٰنِتِ�َ وَ  ٱلُۡمۡؤِمَ�ِٰت وَ  ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ وَ  ٱلُۡمۡسلَِ�ٰتِ وَ  ٱلُۡمۡسلِِم�َ إِنَّ ﴿  ٱل�َّ
ِٰدَ�ِٰت وَ  ِٰ�ِ�نَ وَ  ٱل�َّ ٰبَِ�ٰتِ وَ  ٱل�َّ �ِ�َ وَ  ٱۡلَ�ِٰشَ�ِٰت وَ  ٱۡلَ�ِٰشعِ�َ وَ  ٱل�َّ َ�ٰتِ وَ  ٱلُۡمَتَصّدِ  ٱلُۡمتََصّدِ
�ِِم�َ وَ  ٰٓ �َِ�ٰتِ وَ  ٱل�َّ ٰٓ ٰكِرِ�نَ وَ  َوٱلَۡ�ٰفَِ�ِٰت  فُُروَجُهمۡ  ٱلَۡ�ٰفِِظ�َ وَ  ٱل�َّ َ  ٱل�َّ  �َكثِ�ٗ  ٱ�َّ

ٰكَِ�ٰتِ  َعدَّ  َوٱل�َّ
َ
ُ أ غۡ  ٱ�َّ ۡجًرا فَِرةٗ لَُهم مَّ

َ
 .﴾٣٥َعِظيٗما َوأ

و   قانت  و زنان  و مردان  مؤمن  و زنان  و مردان  مسلمان  و زنان  مردان  گمان یب«
  و زنان  و مردان  فروتن  و زنان  با و مردانیکش  و زنان  راستگو و مردان  و زنان  مردان
خدا   هک  یو زنان  و مردان  دامنکپا  و زنان  دار و مردان روزه  و زنان  و مردان  دھنده صدقه
 در»  است  ردهک  آماده  بزرگ  یو پاداش  آمرزش  آنان  ھمه  ینند، خدا براک یم ادیار یرا بس
 . شانیا  صالح  و اعمال  و عبادات  طاعات  نیبرابر ا

و   أل  یخدا  نید  اسالم، ورود به  ]۳۵[األحزاب:  ﴾ٱلُۡمۡسلَِ�ِٰت وَ  ٱلُۡمۡسلِِم�َ ﴿
  زنان  داشتیو گرام  فیتشر  یبرا  یتعال  . حق است  با عمل  ھمراه  یو  یبرا  نھادن  گردن

  هک  یگرید  اوصاف  در ھمه  نیرد. ھمچنک  عطف  مسلمان  بر مردان را  شانیمسلمان، ا
  در مفھوم  شانیا  هک وجود آن ـ با  زنان  حیر صرکاز ذ  شود، ھدف یم رکذ  هیآ  نیدر ا

ر بر کمذ  بیتغل  ـ از باب  هیآ  نیدر ا  مندرج  از اوصاف  ) و مانند آن نی(مؤمن و)  نی(مسلم
  فیو تشر  داشتیاند ـ گرام است، داخل  عرب  المکدر   معمول  روش  هک  مؤنث

 باشد. یم  شانیا
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ھای  کتاب امبران،ی، فرشتگان، پأ خدا  به  هکاند  یسانک  : مؤمنان﴾ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ وَ ﴿
  مانیا است، أ خداوند  یاز سو  ر و شر آنیخ  هکو قضا و قدر   ، روز آخرتیآسمان

  اسالم  هک  است  بر آن  لیمسلم، دل  و زنان  از مردان  پس  مؤمن  و زنان  ر مردانکدارند. ذ
 باشد. یتر م عام  مانیاز ا  و اسالم  است  مانیاز ا ریغ

گر: ید  یقول . به و وقار است  آرامش  مالکدر   نندهک : قانت، عابد اطاعت﴾ٱۡلَ�ٰنِتِ�َ وَ ﴿
 ورزد. یو استمرار م  مواظبت  و طاعت  بر عبادت  هک  است  یسک  قانت

ِٰد�ِ�َ وَ ﴿ زد وبر یبپرھ  د و از دروغیبگو  سخن  یراست به  هک  است  یسک  : صادق﴾ٱل�َّ
  هک چنان  است  مانیا  یھا انهاز نش  صدق  ند. البتهکبسته، وفا   و عدل  حق به  هک  یمانیپ
 باشد. یم  نفاق  یھا از نشانه  ذبک

ِٰ�ِ�نَ وَ ﴿  ند و برک  ییبایکش  شھوات  به  یاز آلودگ  هک  است  یسک: صابر ﴾ٱل�َّ
 ورزد.  یداریھا پا شیو آزما  و طاعات  فیلکت  یھایدشوار

  فروتن ھا و اندام  قلبدر   أل  یخدا  یبرا  هک  است  یسک  : خاشع﴾ٱۡلَ�ِٰشعِ�َ وَ ﴿
 ند.ک یم  یفروتن  یو  یبرا  شیخو  ترسد و در عبادات یو از او م  است

�ِ�َ وَ ﴿ خود بر   از مال أ را خداوند  آنچه  هک  است  یسک  : متصدق﴾ٱلُۡمَتَصّدِ
 است،  را خواسته  آن  داوطلبانه  پرداخت  یاز و  هکرا   و آنچه  است  دهیگردان  فرض  یو
 ند.ک یم  صدقه  مستحب  در انفاق  یعنی

  کمک  لیوسا  نیاز بزرگتر  را روزهیز  است  دار آمده روزه  و زنان  ر مردانکذ  بعد از آن

  هک  یمسلمان  و زنان  مردان  یعنی: ﴾ٱۡلَ�ٰفِِظ�َ وَ ﴿ باشد: یم  شھوت  ستنکبر ش  نندهک
  ـ از حرام  برحالل  ردنک  بسندهو   یدامنکو پا  یورز را ـ با عفت  شیخو  یشرمگاھھا

 نند.ک یحفظ م

ٰكِرِ�نَ وَ ﴿  دیو تحم  حیتسب  را ـ با گفتن أ خدا  هکاند   یمسلمان  و زنان  : مردان﴾ٱل�َّ
  ثینند. درحدک یاد می  احوال  ـ در تمام  علم  به  و اشتغال  قرآن  ر و با قرائتیبکو ت
  چون« فرمودند: ص خدا رسول  هک  است  آمده س  ید خدریسع یاب  تیروا  به  فیشر

  ا آنبگزارند، قطع نماز  عتکزند و دو ریبرخھردو   گاه ند آنکدار یب  را در شب  مرد زنش
 ».اند ردهکاد یار یرا بس  أل  یخدا  هکھستند   یو زنان  مردان  از جمله  شب  دو در آن
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 ص خدا  رسول  به ل  سلمه ه: امک  است  شده  تیروا  مهیرک  هیآ  نیا  نزول  سبب  انیدر ب
  یشود ول یاد می  در قرآن  از مردان  شنوم یم  من  هکدارد   یلیدل  چه !للها ا رسولیگفت: 
 فرمود.  را نازل  هیآ  نیا  أل  یخدا  هکبود   شود؟ ھمان یاد نمی  از زنان

ُ  قََ�  إَِذا ُمۡؤِمنَةٍ  َوَ�  مِنٖ َوَما َ�َن لُِمؤۡ ﴿ مۡ  ۥٓ َورَُسوُ�ُ  ٱ�َّ
َ
ن ًراأ

َ
 مِنۡ  ٱۡ�َِ�َةُ  لَُهمُ  يَُ�ونَ  أ

ۡمرِهِۡمۗ 
َ
َ  َ�ۡعِص  َوَمن أ بِيٗنا َضَ�ٰٗ�  َضلَّ  َ�َقدۡ  ۥَورَُسوَ�ُ  ٱ�َّ  .﴾٣٦مُّ

  یارک  به  خدا و رسولش  چون  هکرا نرسد   یا مؤمنه  و زن  مرد مؤمن  چیو ھ«
خداوند   به  هک  یسک  ی: برایعنی» باشد  یاریاخت  ارشانکدر   آنان  یدھند، برا  فرمان
  یارک  به ص  امبرشیا پی أ خدا  چون  هک  ستین  ز و درستیدارد، جا  مانیا  متعال
 خود  آنچه  هکباشد   ار داشتهیاخت  شیار خوکند و در کچرا  و  دھند، چون یم  فرمان

  شده  خواسته  یاز و  هکدھد   را انجام  یارکتا   است  واجب  یبر و  هکند بلکخواھد ب یم
  انتخاب و  خواسته  یو  یبرا  أل  یخدا  هکند ک  یامر  د خود را وقفیو با  است

  عتیشر  انتخاب رویپ  یو  و انتخاب  عتیشر  یرأ  تابع  یو  یرأ  هک یطور  به  است  ردهک
  آمده  فیشر  ثیحد در». امور  در تمام  است  عام  هیآ  نیا«د: یگو یر میثک  باشد. ابن

. »به  ا ملا جئتتبع  هواه  ي�ون  حيت  حد�مأ  ال يؤمن  بيده  نفيس  واذلي«است: 
رو یپ  یو  خواسته  هک گاه ندارد تا آن  مانیاز شما ا یکید اوست، یدر   جانم  هک  یذات  سوگند به«

 .» ام را آورده  آن  من  هکباشد   یزیچ
قطعا در «از امور   یدر امر» ندک  یاو را نافرمان  و رسول للها  ھرکس و«

  حق  از راه  یار و واضحکآش  یگمراھ  چنان  : او بهیعنی»  است  افتاده  یارکآش  یگمراھ
رد و  در  خدا و رسول  یاگر نافرمان«د: یگو یم  ی. نسف ستین  یمخف  هک  است  شده  گمراه

امر و   رشیپذ با  باشد ـ ھمراه  در فعل  یو اگر نافرمان  فر استک، یگمراھ  ار باشد، آنکان
 ». است  ، خطا و فسقیگمراھ  ـ آن  وجوب  اعتقاد به

  هک ل  دختر جحش  نبیز  درباره  مهیرک  هیآ  نیاست: ا  آمده  نزول  سبب  انیدر ب
  من«فرمودند:  او  به ص خدا  رسول  هک شد چرا  بود نازل ص خدا  رسول  دختر عمه

  نبیز».  ام دهیپسند تو  یرا او را برایز  آورم در  حارثه دبنیز  ازدواج  تو را به  خواھم یم
از او برتر و   در حسب  پسندم، من یخود نم  یااو را بر  من  یول !للها ا رسولی«گفت: 

  گاه آنشد.   نازل  هیآ  نیا  هکبود   ھمان».  نمک یار را نمک  نیا  شما ھستم، من  دختر عمه
  آنچه و ھر  نمک یم  شما اطاعت از  کنیا«گفت:  ص خدا  رسول  به ل  نبیز



 ١٦٩  سوره احزاب

 

درآوردند  س دیز  احکعقد ن  را به او ص خدا  رسول  هکبود   ھمان». دینکد بیخواھ یم
 ص خدا  رسول  آزادشده  ـ برده  گذشت  هک ـ چنان س دیرد. زک  یعروس  ید با ویو ز

  یاز جا ص  حضرت  آن  بودند. پس  خوانده  شیاو را پسر خو ص  حضرت  آن  هکبود 
از مواد   یو مقدار  و لحاف  راھنیچادر و پ  کی و  درھم  نار و شصتید  ده  نبیز  د بهیز

 د ماند.یز  در خانه  شتر از آنیا بیسال،   کی  به  کینزد دادند و او  هیو خرما مھر  یکخورا
اد یار، بنک  نید و با ایازماید بیز  را با ازدواج  نبیزتا   خواست یم  أل  یخدا ! یآر
اد یرا بر بن  یبرتر  سو اسا  ساخته  رانیرا و  یو نژاد  یاز طبقاتیو امت  یجاھل  تیعصب

  یناسازگار  نیداد و ا  یرو  یناسازگار  نبید و زیز  انیار مکآخر   یقرار دھد ول  یو تقو  اسالم
  نیبود و ا  ردهک  صلهیرا ف  آن  قبل از  هکند ک  را نازل  یگرید  مکح  أل  یشد تا خدا  سبب

 خواھد شد.  انیب  هک بود  یگرید  یھا ھا و مصلحت متکبر ح  یمبتن  مکح

ِيٓ  َ�ُقوُل  �ذۡ ﴿ ۡ�َعمَ  لِ�َّ
َ
�  ُ ۡ�َعۡمَت  هِ َعلَيۡ  ٱ�َّ

َ
ۡمِسۡك  َعلَۡيهِ  َو�

َ
َ  َوٱتَّقِ  َزوَۡجَك  َعلَۡيَك  أ  ٱ�َّ

ُ  َما َ�ۡفِسَك  ِ�  ِ� َوُ�ۡ  ُ وَ  ٱ�َّاَس  َوَ�َۡ�  ِديهِ ُمبۡ  ٱ�َّ ن َ�ۡ  ٱ�َّ
َ
َحقُّ أ

َ
ا َشٮُٰهۖ أ  َزۡ�دٞ  قََ�ٰ  فَلَمَّ

ۡزَ�ٰجِ  ِ�ٓ  َحَرجٞ  ٱلُۡمۡؤمِنِ�َ  َ�َ  يَُ�ونَ  َ�  لَِ�ۡ  َزوَّۡجَ�َٰكَها �رٗ َوطَ  ّمِۡنَها
َ
ۡدِ�َيآ�ِِهمۡ  أ

َ
ْ  إِذَا أ  قََضۡوا

ۡمرُ  َوَ�نَ  ٗر�ۚ َوطَ  ِمۡنُهنَّ 
َ
ِ  أ  .﴾٣٧ُعوٗ� َمفۡ  ٱ�َّ

 س  حارثه دبنیفرمود: ز  هک  است  شده  تیروا س  از انس  مهیرک  هیآ  نزول  سبب  انیدر ب
  تیاکش  شانیا  ـ به لـ   ھمسرش  دختر جحش  نبیو از ز  آمده ص خدا  نزد رسول

  یسک  به  چون« !ص امبریپ  یا»  نکاد یو « د:یبشنو  هیآ  ماجرا را از زبان  رد. ادامهک یم
  با نعمت  أل  یخدا  هک  است س  حارثه  دبنیاو ز»  داشته  یارزان  نعمت  یالله بر و  هک

آزاد   یاو را از بردگ  هک  نیا  به»  یا ردهک  انعام  یز بر ویو تو ن«نمود   بر او انعام  اسالم
شد باز   منسوخ  یخواندگ زندفر  رسم  هک  از آن  و پس  یخواند  ششیو فرزند خو  ردهک

  هکبود   تیجاھل  دوران  ید از اسرای؛ ز میگفت  هک  چنان ! ی. آر یاو ھست  یتو موال  ھم
  ردهکاو را آزاد  ص خدا   د و رسولیبخش  شانیا  او را به ص خدا  ھمسر رسول  جهیخد

  زادگان از اشراف  یدختر  هکرا ل خود   دختر عمه  نبیخواندند و ز  شیو فرزند خو
  یھنگام»  یگفت یم«د یز  به  هک  گاه آن  نکاد ی ! یدرآوردند. آر  یو  ازدواج  بود به  شیقر
  نگاه«رد: ک یم  را فراھم  یو  دادن طالق   داتیرد و تمھک یم  تیاکنزد تو ش  نبیاز ز  هک

و بر   یار وک در» ا بدارو از خدا پرو«را  ل  نبی: زیعنی» را  دار بر خود ھمسرت
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  ادب  تیو رعا  سفارش  را از باب  سخن  نیا ص خدا  . رسول نکن  لیتعج  دادنش  طالق
خدا   هکرا   و آنچه« گرفت: یم  لکش  یگرید طور دیار باک  قتیحق  د گفتند، وگرنهیز  به
  تو به  میاز تصم  عبارت  و آن»  یردک یم  نھان  شیر خویاست، در ضم  آن  نندهک داریپد

  هکبود   نیامر ا  قتیحق ! یدھد.آر  او را طالق س دیز  هکبود   یصورت در  نبیبا ز  ازدواج
خواھد داد   را طالق  نبیز  یزود به دیز  هکبود   ردهک  یوح  شیخو  رسول  به أ خداوند
ن یو ا  رفته  نیب از  و آثار آن  یفرزندخواندگ  تا عادت  ینک  با او ازدواج  ید بعد از ویو تو با
 گردد.  امال ابطالکشد،  یم  یتلق  حرام  خوانده پدر بر  خوانده پسر  زن  هک  یجاھل  رسم
  شان برداشت  نحوه  نیا از ای، یردک یا میح  : از آنانیعنی»  یدیترس یم  و از مردم«

تا  دستور داد را  شیخو  شده آزاد  برده ص خدا  ند: رسولیمبادا بگو  هک  یدیترس یم
  به  سزاوارتر است و خدا«ند ک  ازدواج  یخود او با و  هک  نیا  یدھد، برا  را طالق  زنش

  یدانست یتو م آخر! . یباش  کمنایو ب  ینکا یاز او ح  یو در ھرحال»  یاز او بترس  هک  نیا
، یھلجا  ازاتیمتا  ابطال در آغاز با ھدف   هکـ   نبیز  هیقض  یریگ لکروند از ش  نیا  هک

  یجاھل  عادت  ابطال  یعنی ھدف،  نیبا ھم  رسد و سپس  انجام  د بهیبا ز  یو  ازدواج
از   برنامه  دھد ـ ھمه  یرو  مفارقت دو  آن  انیبر پدر خوانده، م  فرزندخوانده  زن  میتحر
 ص خدا اگر رسول«د: یگو یم ل  بود. عائشه  سبحان  یخدا  شده یطراح  قبل

  شانیا  یردند ولک یم  تمانکرا   هیآ  نید ایبودند، با یم  یالھ  یاز وح  یزیچ  نندهک تمانک
 ».نندک  پنھان را  یالھ  یوح  هکنبودند   یسک

  یا گونه به ،یبا و  زشیو آم  احکبا ن» را از او برآورد  شیخو  د حاجتیز  چون  پس«
  به ھا آن  کمشتر  یزندگ  یرا فضاینماند ز  یباق  یحاجت  نبید در زیز  یگر براید  هک

  ازدواج  او را به«؛  نداشت  یگرید  راه  یو  د جز طالقیز  هکبود   شده  رهیسرد و ت  یا گونه
  را به  نبیداد، ز  را طالق شد و او  البال  فارغ  نبید از زیز  : چونیعنی»  میتو درآورد

  یتو وح  به  هک  یمعن  نیا  م، بهیبود تو  به  یو  جیتزو  یو ما خود متول  میتو درآورد  ازدواج
از   هیقض  نیا  اعالم ! ی. آر ینک  ازدواج  یو عقد و مھر و شھود، با و  یول  یتا ب  میفرستاد

  نیبود بد  امبرشیپ  یبرا  یو  از جانب  نبیز  جیامبرش، خود تزویپ  به  أل  یخدا  یسو
در   هک  یگریمھر و ھر امر د  نییتع عقد و  و بدون  نبیز  اجازه یب ص خدا  رسول جھت،

ح، یصح  اتیروا  هک ردند چنانک  یعروس  نبیاست، با ز شرط  احکدر ن  امتشان  حق
 . داد استیرو  نیانگر ایب
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  به ص  خدا  رسول شد،  یسپر  نبیز  عده  چون«اند:  ردهک  تیروا  یمسلم، احمد و نسائ
  نبید نزد زی. ز نک  یخواستگار  من  یبرا را  نبیگفتند: برو و ز  یو  د شوھر سابقیز

در   نبی. ز گذاشت  انیم را با او در ص خدا  رسول  خواسته  داده  او مژده  و به  رفت
  برخاست  . پس نخواھم  مشورت  تا از پروردگارم  نمک ینم  یارک چیھ  گفت: من  یو  جواب

 شد.  نازل  هیآ  نیا  هکبود   . ھمان رفت  شیخو  نمازگاه  و به
  انیرا ب  نبیبا ز ص خود  رسول  در ازدواج  متکح  خداوند متعال  سپس

  و گناه  یو دشوار  یتنگ  چی: ھیعنی» نباشد  یحرج  چیھ  تا بر مؤمنان«د: یفرما یم  ردهک
با   : در ازدواجیعنی»  شان خواندگان پسر  در مورد ھمسران«نباشد   یمحظور و

  حاجت«  پسر خواندگان»  هک  گاه آن«اند  خوانده  شیرا پسر خو  آنان  هک  یسانک زنان
 مجرد به  بر پدرش  یو  زن  هک  یقیپسر حق  برخالف» باشند  برآورده  را از آنان  شیخو

 شود. یم  عقد حرام
 بر  شان یقیحق  پسران  زنان  ھمچون  شان پسرخواندگان  زنان  هکباور بودند   نیبر ا  اعراب

و «اند  حالل  آنان بر  خواندگانشان پسر  زنان  هکخبر داد   آنان  به  أل  یخدا  اند پس  حرام  آنان
 . طور حتم به و  ناخواه  خواه»  است  یافتنی  انجام للهامر ا

 فخر ص خدا  رسول  گر ھمسرانیبر د  دختر جحش  نبیز«د: یگو یم س  انس
  هک  یاند، درحال درآورده ص امبریپ  احکن  به  تانیھا گفت: شما را خانواده ید و میورز یم

لله عبدا محمدبن ».درآورد  شیامبر خویپ  احکن  به  آسمان  از فراز ھفت أ مرا خداوند
  یسک  گفت: من  نبیردند؛ زک  یگر فخرفروشید  کیبر   و عائشه  نبیز«د: یگو یم  جحش بن

  یسک  من«گفت:   و عائشه». شد  نازل  از آسمان ص امبریبا پ  ازدواجم  مکح  هک  ھستم
 رد.ک  اعترافل  عائشه  یبرتر  به  نبیز  پس». شد  نازل  از آسمان  برائتم  هک  ھستم

  آن  به ص امبریپ  از اصحاب  کی  چیھ  هک  میابی ید میز  یرا برا  یتیخصوص  هیآ  نیدر ا
  بیترت  نیا  به ! یآر . است  در قرآن  یو  نام  حیر صرکاند و آن، ذ نشده  دهیگردان  مخصوص

  در واقع  نیا  هکشود،  یم تالوت   امتید و تا قیگرد  میرک  جزء قرآن  یو  نام  هکبود 
  هک ! . وه است  یاز و  یا ییودلجو ص محمد  یپدر  به  ردنکاز فخر   یو  یبرا  یضیتعو

 !. میعظ  است  یفخر  چه  نیا

ا َ�َن َ�َ ﴿ ُ  فََرَض  �ِيَما َحَرجٖ  ِمنۡ  ٱ�َِّ�ِّ مَّ ِ ُسنََّة  ۥۖ َ�ُ  ٱ�َّ ِينَ ِ�  ٱ�َّ ْ َخلَوۡ  ٱ�َّ ۚ  ِمن ا  َ�ۡبُل
ۡمرُ  َوَ�نَ 

َ
ِ  أ ۡقُدوًرا �قََدرٗ  ٱ�َّ  .﴾٣٨مَّ
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  چیھ« ل  نبیبا ز  از ازدواج»  دهیگردان  او فرض  یخدا برا  امبر در آنچهیبر پ«
»  است  بوده  ز معمولین  انینیشیپ  انیدر م  هک  است  یالھ  سنت  نیست، این  یحرج

و  † امبرانیپ بر  آن ریو غ  احکامر ن از  خداوند متعال  هک  سنت  نی: قطعا ایعنی
 للها  و فرمان«  است  یمیدار و قد شهیار ریبس  یبود، سنت  ردهک  حالل  گذشته  یھا امت

.  ر استیناپذ  برگشت و  یو قطع  ینیقی أ : امر خدایعنی»  مقدر است  اندازه  به  ھمواره
 . د استیکتأ  یبعد از آن، برا ر (مقدورا)کشود و ذ یم  پروردگار اطالق  یازل  (قدر) بر اراده

ِينَ ﴿ ِ ُ�َبّلُِغوَن رَِ�َٰ�ِٰت  ٱ�َّ َحًدا َشۡونَ َوَ� َ�ۡ  َشۡونَُهۥَوَ�خۡ  ٱ�َّ
َ
ۗ  إِ�َّ  أ َ ِ  ٱ�َّ ِ َوَ�َ�ٰ ب  ٱ�َّ

 .﴾٣٩اَحِسيبٗ 
  مالکرا با   و آن  خلقش  یسو  به» نندک یم  خدا را ابالغ  یھا امیپ  هک  یسانک  ھمان«

  پس» ندارند  میب  سک چیترسند و جز خدا از ھ یو از او م«رسانند  یم  آنان  به  یامانتدار
، ندیگو یم ات  در باره  یالھ  اتیآ  غیتبل  سبب به  مردم  هک  آنچه  ز بهیتو ن !ص محمد  یا

از   یرویپ به ص خدا  رسول  . البته باش  نداشته  یکبا  سخنان  نیو از ا  نده  تیاھم
تا روز   بالغ  مقام شان،یاز ا  پس  هکپرداختند،   مھم  نیا  به  وجه  نیوترکین  ، بهیدستور الھ

  به  یسکفقط   هک  است  بر آن  لیدل  مهیرک  هی. آ است  مانده  راثیم  شانیا  امت  به  امتیق
باشد   یبشر خال  از ترس  دلش  هکتواند  یم  رسانده  انجام  را به  ابالغ  فیالکت  املکطور 

  ز مورد محاسبهیچ  در ھمه و  یدرست  را به  آنان  پس»  است  را بس  یو خدا حسابرس«
 دھد. یقرار م

﴿ ٓ بَا
َ
ٌد � ا َ�َن ُ�َمَّ َحدٖ  مَّ

َ
ِ  رَُّسوَل  َوَ�ِٰ�ن رَِّجالُِ�مۡ  ّمِن أ ُ َوَ�َن  َنۗ  ۧٱ�َّبِّ�ِ وََخاَ�َم  ٱ�َّ  ٱ�َّ

 .﴾٤٠َعلِيٗما ءٍ بُِ�ّلِ َ�ۡ 
ردند، ک  ازدواج  نبیبا ز ص خدا  رسول  هک  گاه است: آن  آمده  نزول  سبب  انیدر ب

  هکبود   ھمان ! گرفته  احکن  را به  اش پسرخوانده  زن ص گفتند: محمد  از مردم  یبرخ
 : او دریعنی»  ستین شما  از مردان  کی  چیمحمد پدر ھ«فرمود:   نازل أ خداوند

  سک چیاو پدر ھ  باشد و نه  حرام  ید بر ویز  تا زن  ستین س  حارثه  بن دیپدر ز  قتیحق
  آن  یبرا  از پسران  هک  میدان یم باشد.  امدهیوجود ن به  یو  از پشت  هک  است  یگرید

  نماندند تا به  یباق  آمدند اما زنده ایدن  و طاھر به  بیقاسم، طم، ی، ابراھص  حضرت
  کی  خاتم»  است  رانبامیپ  خداو خاتم  فرستاده« ص محمد»  یول«برسند   یمرد  سن
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  و خداوند به«شود  ینم  مبعوث  یامبریپ گریشان، دی. لذا بعد از ا است  ز، آخر آنیچ
نخواھند   یمرد  سن  به ص امبریپ  یپسر  ندانفرز  هکداند  یو م»  ز داناستیچ  ھمه

 . د و درخواھند گذشتیرس
  است  آمده س للهعبدا  از جابربن  گرانیو د  و مسلم  یبخار  تیروا  به  فیشر  ثیدر حد

فأ�ملها  داراً   ابت�  رجل  نبياء كمثلألا  ومثل  مث�«فرمودند:  ص خدا  رسول  هک
، ةاللبن  ال موضعإحسنها، أيلها قال: ما إدخلها فنظر   من  . فاكن ةبلن  ال موضعإحسنها أو

  یمرد  گر، مانند مثلید  یایانب  و مثل  من  مثل .»نبياءاأل  يب  ختم  ، حيتةاللبن  فأنا موضع
  یمگر جا داد  و سامانشکید و نیرسان  مالکا  هیپا  را به  رد و آنکرا بنا   ییسرا  هک  است

ست، ینگر یم  آن  یسو شد و به یسرا وارد م  آن  به  یسک  چون  را. پس  از آن  خشت  کی
لذا ».  در آن  است  ینقص هک»  خشت  نیا  است، بجز موضع  ییو سراکین  گفت: چه یم
  شده  ختم  من  به  و نبوت  رسالت  هکتا بدانجا   ھستم  خشت، من  آن  موضع  هک» دیبدان«

و   رسالت«فرمودند:  ص خدا  رسول  هک  است  آمده  یگرید  فیشر  ثیدر حد».  است
 ص خدا  رسول  سخن  نیا  پس».  ستین  یینب و  گر رسولید  آمد و بعد از من  انیپا  نبوت به

  مبشرات  یول«فرمودند:   خاطر مردم  نیکتس  یبرا  شانیدشوار آمد لذا ا  بر مردم
  شخص  یایرؤ«؟ فرمودند:  ستیچ  مبشرات !للها ا رسولیدند: یپرس  مردم».  ھست

 ». است نبوت   یاز اجزا  یجزئ  هک  مسلمان

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ  � ْ َءاَمُنواْ  ٱ�َّ َ  ٱۡذُكُروا ِصيً�  بُۡ�َرةٗ  وََسّبُِحوهُ  ٤١َكثِٗ�� ٗر�ذِكۡ  ٱ�َّ

َ
 .﴾٤٢َوأ

 و  شب  اوقات  اغلب: در یعنی» اریبس  ردنکر کذ  د، بهینکر کخدارا ذ ! مؤمنان  یا«
ار و کآش ، دریماریو ب  یو فقر، در سالمت  یروز، در بر و بحر، در سفر و حضر، در توانگر

د، یل، تحمیتھل د،یس، تمجیر؛ مانند تقدکذ  انواع  دستور شامل  نی. ا یو در ھر حال  نھان
و   در اول :یعنی»  وشام  و صبح«شود  یم  طاعات  قرآن، درود، دعا و ھمه  نماز، تالوت

بر   داللت  ی، برایادآوری  به  وقت دو  نیا  ردنک  مخصوص» دییگو  حیاو را تسب«آخر روز 
 و روز گرد  شب  دو وقت، فرشتگان  نیدر ا رایز  است  ر اوقاتیبر سا  دو وقت  نیا  لتیفض
  ردنک  مخصوص  یول  است  داخل» رکذ»  مفھوم ز درین»  حیتسب«ند. ھرچند یآ یم  ھم
  هیح، تنزیتسب  یرا معنایباشد ز یم  آن  فضل  ساختن  منظور روشن  ، بهیادآوری  به  آن

از  ینیحد مع  شیخو  ید برایبا  د خداوند متعالی. لذا مر است زیناجا  از صفات  یالھ  ذات
  فیشر  ثیبند باشد. در حدیپا  بر آن  شهیو ھم  داده  صیرا تخص  ار و اوراد مأثورهکاذ
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  درجات�م  رفعها يفأو  ز�ها عند مليك�مأو  عمال�مأخب�   نبئ�مأ الأ«است:   مدهآ
  عناقهمأفترض�وا   تلقوا عدو�م  نأ  من  وخ� ل�م  والورق  اذلهب عطاءإ  من  وخ� ل�م

گاهیآ« .»أل  ذكر اهللا ؟ قالهللا  هو يا رسول وما :عناق�م، قالواأ و�رض�وا   نمکن  ا شما را آ
  هک  یعمل و  آنھا در درجاتتان  نیو برتر  آنھا در نزد خداوندگارتان  نیترکو پا  اعمالتان  نیبھتر از

  آنان  یشما گردنھا د ویروبرو شو  با دشمنتان  هک  نیو از ا  طال و نقره  دادن  شما از صدقه  یبرا
 !للها ا رسولی  ستیچ  عمل  گفتند: آن  ؟ اصحاب شما را بزنند بھتر است  ید و آنھا گردنھایرا بزن

 .» أل  یر خداکفرمودند: ذ

ِيُهَو ﴿ لَُ�ِٰت  ّمِنَ  رَِجُ�مِ�ُخۡ  َوَمَ�ٰٓ�َِكُتُهۥ ُ�مۡ يَُصّ�ِ َعلَيۡ  ٱ�َّ � إَِ�  ٱلظُّ َوَ�َن  ٱ�ُّورِ
 ِ  .﴾٤٣ارَِحيمٗ  ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ ب

َ إِنَّ ﴿ هیآ  است: چون  آمده  نزول  سبب  انیدر ب  ﴾ٱ�َِّ�ِّ يَُصلُّوَن َ�َ  �َِكَتُهۥَوَمَ�ٰٓ  ٱ�َّ
  چیھ أ خداوند  نونکتا !للها ا رسولیگفت:  س  قیر صدکشد، ابوب  نازل ]۵۶ :احزاب[

بار  نیا اما  است  ردهک  کیشر  ز در آنیما را ن  هک  نیمگر ا  است  را فرو نفرستاده  یریخ
بر شما   هک یسک  اوست«شد:   نازل  د؟ پسیا شده  دهیگردان  مخصوص  آن  شما به  ییگو

ھا  یکیتار فرستند تا شما را از یم  ز بر شما صالهیاو ن  فرستد و فرشتگان یم  صاله
  یھا یکیتار فرستد تا شما را از یم  بر شما صاله  یتعال  : حقیعنی» نور برآورد  یسو به

  یھا یکیت، از تاریھدا نور  یسو به  یگمراھ  یھا یکینور طاعات، از تار  یسو به  یمعاص
  قلب  تینوران  یسو  به  نفس  یھا یکیتار و از  نهیو طمأن  نیقینور   یسو  به  رتیو ح  کش
  بر آنان  یو  تکو بر  رحمت  بر بندگانش: نزول  خداوند متعال  از جانب  آورد. صاله  رونیب

  مؤمنان  و به»  است  دگانبن  یبرا  یخواھ فرشتگان: دعا و آمرزش  از جانب  و صاله
  به  ند، نهک یم  معامله  شیخو  عدل  به  در آخرت  افرانکاما او با »  است  مھربان  ھمواره
 . شیمھر خو

َعدَّ  َسَ�ٰمۚٞ  يَۡلَقۡونَُهۥ يَۡومَ  َ�ِيَُّتُهمۡ ﴿
َ
ۡجٗر� لَُهمۡ  َوأ

َ
 .﴾٤٤َكرِ�ٗما أ

 ر ویخ  ی: دعایعنی»  است  نند ـ سالمک  با او مالقات  هک  یـ روز  درودشان«
 ایمرگ،   ھنگام او را ـ به  هک  یدر روز  سبحان  یخدا  از جانب  مؤمنان  شادباش

 . است  آنان بر  گفتنش  نند، ھمانا سالمیب یـ م  بھشت  ورود به  ھنگام  ا بهیز، یرستاخ
در  دارد و یم  نگه  را از آفتھا سالم  آنان أ است: خداوند  نیا»  سالم«  یمعنا  یقول به
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و « دھد یم  ھا مژده و ھراس  از ترس  یمنیا  را به  نند، آنانک یدار میبا او د  هک  یروز
 . در بھشت»  است  ردهک  آماده«و کیو ن» ارزشمند  یپاداش  آنان  یبرا

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ٓ  ٱ�َِّ�ُّ  � ا رَۡسۡلَ�َٰك  إِ�َّ

َ
�َوُمبَ  َ�ِٰهٗدا أ ٗ  .﴾٤٥َونَِذيٗر� ّ�ِ

 : تو بریعنی»  میفرستاد  و بشارتگر و ھشداردھنده  تو را گواه ما  گمان یب امبر!یپ  یا«
اند و  آورده  مانیتو ا  و به  ردهک  قتیتصد  هک  یسانکسود   ؛ لذا به یھست  گواه  شیخو  امت

  به  نیھمچن  یدھ یم  یاند، گواھ دهیفر ورزکتو   و به  ردهک  بتیذکت  هک  یسانک  هیعل
از   هک  یسانک  یبرا  یھست  بھشت  دھنده  و مژده  یدھ یم  یگواھ  خداوند متعال  یگانگی

و   بیذکتو را ت  هک  یسانک  یبرا  یھست  دوزخ  به  دھنده  میاند و ب ردهک  تو اطاعت
 ص خدا  شد، رسول  نازل  هیآ  نیا  چون  هک  است  آمده  فیشر  ثیاند. در حد ردهک  ینافرمان

  نیبودند ـ چن  ردهک  منی  یسو  به  متیمأمور عز را  قبال آنان  هکـ بو معاذ   یعل  به
را بر ید زیرینگ  د و سختیریبگ  د، آسانیفگنین  نفرت د ویدھ  د؛ بشارتیبرو«فرمودند: 

َها ﴿ است:  شده  نازل  یفرمان  نیچن  من ُّ�
َ
� رَۡسۡلَ�َٰك  �َِّ�ُّ ٱَ�ٰٓ

َ
آ أ  ».]۴۵[األحزاب:  ﴾إِ�َّ

ِ َوَداِ�ًيا إَِ� ﴿ اجٗ  نِهِۦ�ِإِذۡ  ٱ�َّ نِٗ�� اَوِ�َ  .﴾٤٦مُّ
 أ خداوند  بندگان  پس»  یخداوند ھست  یسو وتگر بهدع«تو  !ص امبریپ  یا» زیو ن«

  دهیگردان  مشروع  آنان بر  هک  آنچه  به  و عمل  د حقیعقا  به  مانید و ایتوح  یسو را به
از   او، نه  مقدرات  اساس بر امر پروردگار و  : بهیعنی» او  اذن  به»  ینک یم  است، دعوت

از   هک»  یھست  کتابنا  یچراغ و«او   لیو تسھ  قیتوف  : بهیعنی)  ا (باذنهیخود.   شیپ
  دلبا چراغ،   هک شود چنان یم  برگرفته پرتو  یگمراھ  یھا یکیوجودت، در تار  یروشن

 شود. یم  ھا زدوده یکیو تار  شده  افتهکھا ش یکیتار
 ». است ص خدا  رسول  یبرا  اسم  شش  ه، متضمنیدو آ  نیا«د: یگو یم  یقرطب

﴿ ِ نَّ لَُهم ّمَِن  ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ َو�َّ�ِ
َ
ِ بِأ  .﴾٤٧َكبِٗ�� ٗ� فَۡض  ٱ�َّ

: یعنی»  بزرگ  یفضل للها  از جانب  آنان  یبرا  هک  ده  را بشارت  و مؤمنان«
 . شان ؛ در برابر اعمال در بھشت» خواھد بود»  میعظ  یپاداش

َغۡ ﴿ هیآ  ند: چونک یم  نقل  نزول  سبب  انیدر ب  یرطبریجر ابن ُ  لََك  فِرَ ّ�ِ َم  ٱ�َّ َما َ�َقدَّ
رَ  َوَما بَِك ِمن َذ� خَّ

َ
  مؤمناناز   یشد، مرد  نازل ص خدا  رسول  در شأن ]۲ : فتح[ ﴾تَأ

ند ک یم  با شما چه  سبحان  یخدا  هک  میما دانست  کنیا !للها ا رسولی  گوارا بادتان گفت:
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 هیآ » ۵/   فتح«  در سوره أ خداوند  رد؟ پسکخواھد   با ما چه  هک  میدان یاما نم

ُدۡ ﴿ ٰٖت  ٱلُۡمۡؤمَِ�ِٰت وَ  ٱلُۡمۡؤمِنِ�َ  ِخَل ّ�ِ  فرمود.  نازل را  هیآ  نیا  سوره  نیو در ا ﴾َج�َّ

ذَٮُٰهمۡ  َوَدعۡ  ٱلُۡمَ�ٰفِقِ�َ وَ  ٱلَۡ�ٰفِرِ�نَ َوَ� تُِطِع ﴿
َ
ۡ َوتَ  أ ِۚ  َ�َ  َو�َّ ِ  ٱ�َّ ِ َوَ�َ�ٰ ب  .﴾٤٨َو�ِيٗ�  ٱ�َّ

امر  در  انگارانه تو از برخورد سھل  به  هک  در آنچه» مبر  فرمان  و منافقان  افرانکو از «
: از یعنی»  نده اعتبار  آزارشان  و به«دھند  یم  مشورت توست،  عتیبا شر  مخالف  هک  نید

  هیعل  تیو استوار  و صالبت أ خدا  نید  یسو به  دعوتت  سبب تو ـ به  به  هک  ییآزارھا
  خداوند به«را یز»  نک  لکو بر خدا تو«  باش  نداشته  یکرسانند، با یـ م  یو  دشمنان

 او بسپار.  به  حال  ھمه را در  شیار خوک  تو پس  یبرا»  است  بس ارسازک  عنوان

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ  � ْ َءاَمُنوٓ  ٱ�َّ ن َ�ۡبلِ  ِمن ُتُموُهنَّ ُ�مَّ َطلَّقۡ  ٱلُۡمۡؤِمَ�ِٰت  نََ�ۡحُتمُ  إَِذا ا

َ
وُهنَّ  أ  َ�َمسُّ

ةٖ  ِمنۡ  َعلَۡيِهنَّ  لَُ�مۡ  َ�َما ۖ  ِعدَّ وَ�َها اٗحا َوَ�ُِّحوُهنَّ  َ�َمّتُِعوُهنَّ  َ�ۡعَتدُّ  .﴾٤٩َ�ِيٗ�  َ�َ
عقد   و با آنان» دیخود درآورد  احکن  را به  مؤمن  زنان  چون ! مؤمنان  یا«

  : آنیعنی» دیداد  د طالقشانینک  را مساس  آنان  هک از آن  شیپ  گاه آن«د یبست ازدواج 
  ه، بهیناکطور   به  د. از جماعیداد  شان طالق  با آنان  یخوابگ و ھم  از مقاربت  قبل  گاه

» دیرا بشمار  آن  هک  ستین  یا عده  چیھ  زنان  نیگر شما را بر اید«ر شد؛ ی) تعب مسلفظ (
ھا،  یکمال و  در نزد احناف  هک  میشو یادآور می.  است  یفقھا اجماع  انیدر م  مکح  نیا  هک

  به  عده  شمارش  دادن  . نسبت است  خود مانند جماع  مکز در حین  حهیصح  خلوت
را در   شان مطلقه  زنان  هکو آنانند   است  مردان  حق  عده  هک  امر است  نیبر ا  مردان، دال

ھنوز   هک  یا مطلقه  زنان ! یگردانند. آر یم  ملزم  را بدان ھا آنو   ردهک  محاسبه  آن  قبال
را یھستند ز  یمستثن  شمردن  عده  مکاند، از ح ردهکن  و مجامعت  یکینزد  با آنان  مردان

مورد   نیو در ا  (استبراء) است مرد  نطفه  از آب  زن  رحم  یکپا  شناخت  یبرا  عده
  : بهیعنی» دیبدھ  متعه  آنان  به  پس« ردیبگ  انجام  تا استبراء رحم  نگرفته  صورت  یمقاربت
  هک  ین، زنید. بنابرایبدھ  ، متعهدیا داده  شان طالق  از مقاربت  قبل  هک  یا مطلقه  زنان
  شیبرا  یمھر  هک  است  نیا ایاست:   دو حالت  یشود، دارا یم  داده  طالق  از جماع  قبل

حال،   نیو در ا  است  شیخو  نیمھر مع  سزاوار نصف  صورت  در آن  هکشده،   مشخص
  نشده  نیمع  یمھر  شیبرا  هک  نیا ایباشد.  یم  سنت  هکبل  نه  او واجب  به  متعه  دادن

  متعه  باشد و دادن یم  متعه  افتیسزاوار در  مهیرک  هیآ  اساس صورت، بر  نیدر ا  هکاست، 
  ھر زن  به  متعه  ، دادنیاما در نزد شافع  ھا ـ واجب یھا و حنف یحنبل ـ در نزد  شیبرا
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  نیمع  یمھر  آن  یبرا  هک  یاز جماع  قبل  مطلقه  یباشد، جز برا یم  واجب  یا مطلقه
. اما  است  مستحب  شیبرا  متعه  باشد و دادن یم  شیمھر خو  او سزاوار نصف رایز  شده

  مرد، مرگ  از جماع  است: اگر شوھر بعد از عقد و قبل  درگذشته  شوھرش  هک  یزن
  ده و  د چھار ماهیفقھا ـ با  اجماع  ـ به  و زنش  است  جماع  ھمچون  شیخو  مکدر ح  یو

  به  کین  یا وهیش  : بهیعنی»  کین  یردنک رھا  د بهینکرا رھا   و آنان«بشمارد.   روز عده
بودند ـ   وارد شده  آن  به  بروند ـ چنانچه  رونیب  از منازلتان  هکد یدھ  اجازه  مطلقه  زنان

  یو خرم  یوشخ  به  ردنک ): رھا لیجم  د. (سراحیندار  شمردن  عده  حق  را شما برآنانیز
 باشد.  نداشته  ھمراه  به  یآزار  هک  است

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ٓ  ٱ�َِّ�ُّ  � ا ۡحلَۡلَنا إِ�َّ

َ
ۡزَ�َٰجَك  لََك  أ

َ
ِٰ�ٓ  أ ُجورَُهنَّ  َت َءاَ�يۡ  ٱ�َّ

ُ
ٓ  يَِميُنَك  َملََكۡت  َوَما أ ا  ِممَّ

فَآءَ 
َ
ُ  أ ٰتَِك  َوَ�َناتِ  َ�ّمَِك  َوَ�َناتِ  َك َعلَيۡ  ٱ�َّ ِٰ�  َ�َٰ�ٰتَِك  َوَ�َناتِ  َخالَِك  َوَ�َناتِ  َع�َّ  ٱ�َّ

ةٗ وَ  َمَعَك  نَ َهاَجرۡ 
َ
ؤۡ  ٱۡمَرأ َرادَ  إِنۡ  لِلنَِّ�ِّ  َ�ۡفَسَها َوَهَبۡت  إِن ِمنَةً مُّ

َ
ن �َسۡ  ٱ�َِّ�ُّ  أ

َ
 تَنِكَحَهاأ

ۡزَ�ِٰجِهمۡ  ِ�ٓ  َعلَۡيِهمۡ  فََرۡضَنا َما َعلِۡمَنا قَدۡ  ٱلُۡمۡؤمِنَِ�ۗ  ُدونِ  ِمن لََّك  َخالَِصةٗ 
َ
 َملََكۡت  َوَما أ

يَۡ�ُٰنُهمۡ 
َ
ُ  َوَ�نَ  َحَرٞجۗ  َعلَۡيَك  يَُ�ونَ  لَِكۡيَ�  �  .﴾٥٠رَِّحيٗما �َ�ُفورٗ  ٱ�َّ

  را مباح  با آنان  امبرشیپ  ازدواج  هکرا   یاز زنان  ه، چھار گروهیآ  نیدر ا  أل  یخدا
، یا را داده  شانیمھرھا  هکرا   نتھمسرا  قطعا ما آن امبر!یپ  یا«ند: ک یم  انیده، بیگردان

را یرد زک آغاز ص امبریپ  از ھمسران  گروه  نیاز ا  یتعال  حق»  میا ردهک  لتو حال  یبرا
دادند و   حیترج  آن  یشھایا و آرایرا بر دن ص امبریپ  هکبودند   یسانک  ھمان  شانیا

ا یمھر   دادن  ردند. البتهک  را انتخاب ص امبریشدند، پ  ر ساختهیمخ  هک  ھم  یھنگام
 ). مؤجل عقد (مھر  در ھنگام  آن  ردنکو مقرر   دنیا نامیاست،   طور عاجل به

» زین و«اند:  شده  ساخته  حالل ص خدا  رسول  یبرا  هک  یاز زنان  دوم  اما گروه
و   دهیتو بخش  ء به یف  قیخدا از طر  هکرا   یسانک« امبر!یپ  یبرتو ا  است  ردهک  حالل

ز ینک  . البته هیریو جو  هیاند، مانند صف شده  گرفته  هو با قھر و غلب» تو ھستند  نیمی  کمل
 بود.  حالل ص خدا  رسول  یز براین  و مانند آن  شده  ا بخششی  شده  یداریخر

  میردک  ز حاللیو ن«اند:  شده  ساخته  خدا حالل  رسول  یبرا  هک  یاز زنان  سوم  گروه
 با  هکرا   تیھا خاله  و دختران  ات ییدا  و دختران  تیھا عمه  و دختران  تیعمو  دختران

، یخواھ یم  هکرا   نانیاز ا  ھرکس  هک  است  تو حالل  یبرا  پس» اند ردهک  تو مھاجرت
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  ھجرت  هک  گروه  نیاز ا  یسانکاما   یدرآور  شیخو  احکن  و به  ینک  یخواستگار
 ستند.ین  لاند، بر تو حال ردهکن

از   قسمت  نیا«د: یگو یبود، م ص خدا  رسول  یدختر عمو  هک  دختر ابوطالب  یھان  ام
  از ازدواج  یند ولینما  ازدواج  خواستند تا با من ص خدا  را رسولیشد ز  نازل  من  درباره  هیآ

: ص امبریپ  عمهعمو و   دختران مراد از».  بودم  ردهکن  ھجرت  من  هکشدند چرا   ینھ  با من
دور ـ   باشند و چه  کینزد ص امبریپ  به  ـ چه  یشیقر  را مردانیھستند ز  شیقر  زنان

: ص امبریپ  یھا ییدا ھا و دختر دخترخاله شوند. مراد از یم  گفته  شانیا  یعموھا
 ص امبریپ  احکدر ن  زن  ، ششیشیقر  از زنان  هک  میشو یادآور میاند.  زھره  یبن  دختران

 نبود.  شانیا  احکن در  یزن  چیھ  زھره یبودند اما از بن
ز ین» و«اند:  شده  ساخته  خدا حالل  رسول  یبرا  هک  یاز زنان  چھارم  گروه

  بدون  داوطلبانه» امبر ببخشدیپ  خود را به  هک  یمؤمن  زن« ص امبریبر پ  میردک  حالل
 ص امبریپ  هک  ی: در صورتیعنی» ردیگ  یزن  امبر بخواھد او را بهیپ  هک  یصورت در«مھر 

  کو مال  دهیگردان  شیخو  وحهکمھر، او را من  بدون  بخشش  نیبا ا بخواھد تا
 ص امبریپ  خود را به  هک  یر مؤمنیغ  شود. اما زنان  یاز و  یجنس  یبردار بھره

 ص امبریپ  یبرا  احشانکاند، ن دهیبخش  شانیا  خود را به  هک  نیا  صرف به بخشند، یم
 س دختر جابر  هیغز  کیشر  ام  ه، دربارهیاز آ  بخش  نیا  هک  است  ی. گفتن ستین  حالل
 رد.ک  شکشیپ ص خدا  رسول  خود را به  هکشد   نازل

  یو برا»  مؤمنان گرید  نه  توست  مخصوص«مھر:   بدون  بخشش  یاز رو  ازدواج  نیا  البته
  است ص  رمکا  رسول  اتیخصوص ، از» بخشش«لفظ   به  ازدواج ! ی. آر ستیز نیجا  گرانید
را   یزنان  نیو گواھان، چن  یمھر و ول  بدون توانستند یم ص امبریو فقط پ  ر مؤمنانیسا  نه
د یبخش ص خدا  ر از رسولیغ  یمرد  مھر به  بدون خود را  یزن  رند. اما چنانچهیگ  احکن  به
  ا مرگی  مرد با مقاربت  بر آن  یو  نامند ـ مھر مثل یم » مفوضه«را اصطالحا   آن  هکـ 

  مکح  نیھم  دختر واشق  در مورد بروع ص خدا  رسول  هک گردد، چنان یم  مرد، واجب
  زن  ی. اما از نظر جمھور فقھا، برا ھاست یکو مال  نظر احناف  نیا  ردند. البتهکرا صادر 

 ببخشد.  یسک  بهرا   شیخو  نفس  هک  ستین  حالل
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 ص خدا  رسول هک  یاند و زنان دهیبخش ص امبریپ  خود را به  هک  ی؛ زنان میشو یادآور می
است، در   نگرفته  انجام  شانیبا ا ص  حضرت  آن  احکاند اما ن ردهک  یخواستگار  از آنان

  ردهک  احکن ھا آنبا   هکاند  بوده  یزنان  یدارا ص  حضرت  آن  نیزنند. ھمچن  نه  مجموع
  هک . و ـ چنان است  تن  ده ز مجموعاین  شانیتعداد ا  هکاند،  ردهکن  یعروس  یول

  و ام  است  نبوده ص امبریپ  احکدر ن  یا شده  دهیبخش  زن  چیـ ھ  گفته س  عباس  ابن
او   هک از آن  نبود و پس ص  حضرت  آن  احکن  ز در حبالهیرفت، ن  یر وکذ  هک  کیشر

  میا دهینشن«است:  ردهک  تیسعد روا ابن ردند.ک  وتکس  شانید، ایبخش  شانیا  را بهخود 
 ».باشند  رفتهیخود پذ  ازدواج  را به یسکزنان،   گروه  نیاز ا ص خدا  رسول  هک

و   امکاح از  میا را مقرر داشته  : آنچهیعنی»  میا ردهک  را فرض  آنچه  میدانست  یراست به«
؛ مانند مھر،  آن  ط عقد وحقوقیاز شرا»  شان زنان  در حق»  : بر مؤمنانیعنی»  برآنان»  حقوق

  شانیبر ا  و نه  ستیروا ن  شروط بر مؤمنان  نیا  به  ردنک وارد  اخالل  هکره، یشھود و غ
از   انتخاب  رهیدا  ردنک  عیو وس  داشت یگرام  عنوان به  خداوند متعال  هک  در آنچه  هک  رواست

جز با مھر و  ! مؤمنان  ینند. لذا اکاقتدا   شانیا  به ده،یگردان ص  شیخو  رسول  مختصات
  هکرا   آنچه  میز دانستین» و«د ییفزاین  وحهکمن  د و بر چھار زنینکن  ازدواج  یشھود و ول

  یزانینکاز »  است شده  آن  کمال  شانیھا نیمی  هک  آنچه«در مورد   بر مؤمنان  میا مقرر داشته
با   هک  یسانکا یست، یز نیجا  رگرفتنشانیاس  هک  یسانکاز   است، نه زیجا  شان گرفتن ریاس  هک

  حالل  شیخو  کبر مال  هکباشد   یسانکد از یز باینک  نیدارند. ھمچن  یمانیعھد وپ  مسلمانان
 روا  کبر مال  آنان  احکن  هک  پرست و بت  یز مجوسینک  ، برخالفیتابکز ینکمانند  است،

  یعنی شود.  ض، استبراء رحمیح  کی  اح، با گذراندنکاز ن  ز قبلینکد یبا  هک . چنان ستین
 گردد.  مسلم  گرانید  از نطفه  یو  رحم  یکپا

بر تو   ھا را در مورد زنان حالل  رهیدا !ص امبریپ  ی: ایعنی» نباشد  یحرج  چیتا بر تو ھ«
 للهو ا»  یمقصر ھست شتریب  زنان  در گرفتن  هک  ینشو  امر دلتنگ  نیتا از ا  میدیگردان  عیوس

؛ با  است  دشوار است، مھربان  ز از آنیپرھ  هک  بر آنچه  است  آمرزنده»  است  مھربان  آمرزنده
 و محظور قرار دارند.  حرج  در مظان  هک  یدر امور  اباحت  رهیدا  ساختن عیوس

را   ییزھایچ  ھمه ص  رمکا امبریپ  تیخصوص  نیا  مناسبت به  یقرطبو   یعربال ابن
ندارد ـ   تکمشار ھا آن در  شانیبا ا  یو احد  است ص  حضرت  آن  مخصوص  هک

بود   فرض ص خدا  بر رسول  ییزھایرا چیاند ز ردهکر کـ ذ  و اباحت  میفرض، تحر  دانیدرم
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بر   هکشد   دهیگردان  ا مباحی  حرام  شانیبر ا  ییزھایچ  هک د چنانینگرد  فرض  شانیر ایبر غ  هک
 :مینک یم  نقل  طورخالصه امور را به  نینجا ای. و ما در ا ستین  ا مباحی  حرام  شانیر ایغ

 :ص  حضرت  آن  مخصوص  ضی) فرا (الف
با   شد و سپس  فرض  شانیبر ا»  مزمل»  هیآ  در آغاز طبق  هکنماز تھجد،  -۱

 د.یگرد  منسوخ  نفل  به  ، فرض»۷۹اسراء / «  هیآ
 ). (اشراق  نماز چاشتگاه -۲
 . یقربان -۳
 نماز وتر. -۴
 . زدن  کمسوا -۵
 رد.یم یم  یتنگدست  درحال  هک  یسک  وام  پرداخت -۶
 . شرع  نیھا و قوان برنامه ریدر غ  یرأ  با افراد صاحب  مشاوره -۷
 . شانیاز ا  ا مفارقتی، ص امبریپ  احکدر ن  ماندن  به  شان ھمسران  ساختن ریمخ -۸
 را با  د آنیدادند، با یم  را انجام  یعمل  چون  هکبود   فرض ص  حضرت  بر آن -۹

 رسانند.  انیپا به  یو استوار  یمکمح
 شان:یا  مخصوص  ) محرمات (ب
 . شانی(اوالد) ا  تیب و اھل  شانیا  یاز سو  اتکز  مال  خوردن -۱
مورد   شانیا  بر آل  صدقه  . اما حرمت شانیبر ا  نافله  صدقه  خوردن -۲

 . است اختالف
 . شیخو  فیالکو ت  واجبات  از انجام  ا غفلتیر، یالضم یما ف  خالف  ار ساختنکآش -۳
را از   آن  هکبود   حرام  شانیدند، بر ایپوش یم  جنگ  لباس ص امبریپ  چون -۴

 ند.کن  مکح  شان و دشمنان  شانیا  انیم  أل  یآورند تا خدا  رونیب  تن
 . دادن  هیکت  حال غذا در  خوردن -۵
 بدبو.  یغذاھا  خوردن -۶
  دادن  طالق  گر؛ بهید  یھمسران  به  شیخو  ھمسران  ردنک  لیتبد -۷

 . آنان  ردنک نیگزیوجا
 پسندد. یرا نم  شانیا  صحبت  هک  یزن  گرفتن  احکن -۸
 . یتابکآزاد   زن  گرفتن  احکن -۹

 ز.ینک  گرفتن  احکن -۱۰
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 . نوشتن -۱۱
 شعر.  و آموختن  گفتن شعر -۱۲
 . مردمھای  نعمت ھا و یمند  بھره  به  دوختن  چشم -۱۳
 شان:یا  مخصوص  یھا حالل (ج)
 . شیخو  یبرا  میغنا  دنیبرگز -۱
 . خمس  ا اصلی)  متیغن  خمس  حصه  پنجم  کی(  خمس  خمس  مستقل  گرفتن -۲
 . وصال  روزه  گرفتن -۳
 . چھار زن  احکبر ن  افزودن -۴
 ). (بخشش  لفظ ھبه  به  گرفتن  احکن -۵
 . زن  یحضور ول  بدون  گرفتن  احکن -۶
 مھر.  بدون  گرفتن  احکن -۷
 . احرام  در حالت  ردنک  احکن -۸
 . شانیا  در حق  ھمسران  انی) م نوبت  (شب  میسقوط تقس -۹

 . مھرش  عنوان  به  یو  یآزاد  دادن و قرار  د اسارتیاز ق  هیصف  ردنک آزاد -۱۰
 فقھا  انیم  مسئله  نیامت، ا  . اما در حق احرام  بدون  هکدر م  شان شدن  داخل -۱۱

 . است  اختالف  محل
 . هکدر م  دنیجنگ -۱۲
 جا از خود به  ینگذاشتند و اگر مال  راثیم  را به  یمال ص  حضرت  آن -۱۳

 بود.  صدقه  مال  گذاشتند، آن یم
 . شان رحلت بعد از  شانیا  یبرا  ھمسران  یھمسر  مکح  ماندن  یباق -۱۴
  زن  بر آن  شانیا  دادند، حرمت یم  را طالق  یزن ص  حضرت  اگر آن -۱۵

 ز نبود.یجا  یبا و  ردنک  احکن  گرانید  یماند و برا یم  یباق
  یایانب ھا و بر امت  هک  ردهکر کذ  و امتشان  شانیا  یز برایرا ن  یگرید  امور مباح  یقرطب

 نظر شد.  صرف  آن  ز از اطناب، از نقلیپرھ  یو برا  است  نبوده  گر مباحید

ۖ  َمن إَِ�َۡك  وِيٓ  ٔۡ َوُ�  ِمۡنُهنَّ  �ََشآءُ  َمن تُرِۡ� ﴿ نۡ  ٱۡ�َتَغۡيَت  َوَمنِ  �ََشآُء  ُجَناحَ  فََ�  َعَزۡلَت  ِممَّ
ۡدَ�ٰٓ  َ�ٰلَِك  َعلَۡيَكۚ 

َ
ن أ

َ
ۡ�يُُنُهنَّ  َ�َقرَّ  أ

َ
ٓ  َوَ�ۡرَضۡ�َ  َ�َۡزنَّ  َوَ�  أ ۚ  َءاتَۡيَتُهنَّ  بَِما ُ  ُ�ُُّهنَّ  َما لَمُ َ�عۡ  َوٱ�َّ

ُ  َوَ�نَ  ِ� قُلُو�ُِ�مۚۡ   .﴾٥١اَعلِيًما َحلِيمٗ  ٱ�َّ
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 ر انداز ویتأخ  به  یخواھ یم  هکرا «  : از ھمسرانتیعنی»  از آنان  دامکھر  نوبت«
 .شو  و با او ھمبستر و ھمخوابه»  ده  یخود جا  شیپ  یخواھ یم  هکرا   دامکھر

 ص خدا رسول بر  ھمسران  انیم  نوبت  و شب  میتقس  ه، مراعاتیآ  نیا  از نزول  قبل
  باره  نیا ار دریو اخت  برداشت  شانیا  را از ذمه  وجوب  نیشد و ا  نازل  هیآ  نیبود تا ا  واجب

  آنان  هک  از ھمسرانشان  یسانک  انیم ص خدا  رسول  د. البتهیگرد  محول  شانیخود ا  به
را   از آنان  یسانکردند و ک یم  تیرعا را  مساوات  ساختند، در نوبت یم  کیخود نزد  را به

  سھم  آنان  به  خواستند، در نوبت یم  هکھر مقدار   انداختند، به یر میتأخ  به  هک  ھم
ا یآ«گفت:  یم  زنانه  کو رش  رتیاز سر غ ل عائشه  هک  است  شده  تیدادند. روا یم
  نیا أ خداوند  هکبود   ھمان». بخشد؟ یم  یسک  خود را به  هکند ک یا نمیح  زن  کی
  یف  سارعی  کرب  یأر«گفت:  ص امبریپ  به ل  عائشه  گاه آن فرمود.  را نازل  هیآ

  شما شتاب  خواسته  پروردگار شما در برآوردن  هک  نمیب یم  من !للها  رسول ای: کھوا
 دارد.  شما لطف  در حق  ھمه  نی: ایعنی »ندک یم

»  ستین بر تو  یگناھ  چی، ھیی، باز بجویا گرفته  نارهکاز او   هکرا   از آنان  یو اگر زن«
نار ک  شب  نوبت  میاز تقس  هکرا   یسانکاز   یتا زن  یباش  خواسته  : چنانچهیعنی

  چیھ یب و  ستیتو ن  یفرارو  یمانع  چی، ھیساز  کیخود نزد  بها ، مجددیا گذاشته
» شود  روشن  شان چشمان  هک آن  به  استتر  نزدیک  نیا«  ینک  نیچن  یتوان یم  یحرج

و   یخشنود م، بهیا داده  با زنانت  و معاشرت  تو در امر صحبت  به  هک  یاریاخت  نی: ایعنی
است،   شده  ادهد تو  ار از نزد ما بهیاخت  نیا  هکبدانند   یرا وقتیز  استتر  نزدیک  شانیرضا
ر یثک  رد. ابنیگ یم  آرام  شان دگانیو دلھا و د  بربسته  رخت  از آنان  زنانه  رتیو غ  کرش

  امر، باز ھم  نیتو در ا  ار بهیاخت  ضیبا وجود تفو  هکاگر بدانند «د: یگو یم  آن  یدر معن
  شده  و شادمان  خوشحال  سخت  ارتک نیا  ، بهیدھ یم  یسھم  آنان  به  و نوبت  میدر تقس

  هک  نیاز ا» نشوند  نیاندوھگ«  صورت  نیدر ا» و« ».نندک یم  نیقی  و انصافت  عدل  و به
  به  شان یھمگ«  صورت  در آن» و«  یدھ یم  حیگر ترجید  یبعض را بر  از آنان  یچرا بعض

در   خود و چه  یسو به  دادنشان  یو جا  ساختن  کیدر نزد  چه»  یا داده  آنان  به  آنچه
خدا   شماستھای  دل در  خشنود گردند. و آنچه«  شان گذاشتن نارکو   داشتن  واپس

در   هکرا   د و از جمله، آنچهیدار یم  پنھان  شیدر نھاد خو  هکرا   : ھرچهیعنی» داند یم
داند  یم  یتعال  حق د،یدار یم  پنھان  از آنان  یبعض  یسو به  یقلب  شیرا وگ  مورد زنان
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 بردبار  یو خدا دانا«د یباش  او را مد نظر داشته  یش، رضایخو  و عمل  تین د دریبا  پس
 گردد.  یعمل  شیھا آنپروا شود و فرم  یاز و  هک  است  آن  لذا سزاوار به»  است

 ص خدا  رسول  هک  فرمود: با آن  هک  است  آمده ل  عائشه  تیروا  به  فیشر  ثیدر حد
ردند: ک یم  مناجات  نیحال، چن  نیبا ا  یردند ولک یم  و عدالت  میخود تقس  زنان  انیدر م

: القلب: یعنیابوداوود  زاد«ـ  » کو ال امل  کما تمليف  ، فال تلم�کما امليف  هذا فع�  ا�«
و   یھست  آن  کتو مال  هک  مرا در آنچه  پس  ھستم  آن  کمال  هک  در آنچه  است  ار منک  نیا ا!یبارخدا

  هک  از آنچه ص خدا  د: مراد رسولیافزا یابوداوود م .» نکن  ستم، سرزنشین  آن  کمال  من
از   یبعض  به  هکبود   یشتریب  یقلب  و محبت  شیگرا ستند،ین  آن  کمال  شانیا

  آمده س  عاص  وبن عمر  تیروا  به  فیشر  ثیحد در  نیداشتند. ھمچن  ھمسرانشان
؟  تر است نزد شما محبوب  از مردم  یسک  چه  هک  دمیپرس ص خدا  است: از رسول
  چه  ی. باز گفتم: بعد از و ی؟ فرمودند: پدر و مردان دم: ازی. باز پرس فرمودند: عائشه

 ».ز برشمردندیگر را نی... و چند مرد د خطاب ؟ فرمودند: عمربن یسک

ن َوَ�ٓ  َ�ۡعدُ  ِمنۢ  ٱلنَِّسآءُ �َّ َ�ِلُّ لََك ﴿
َ
َل  أ ۡزَ�ٰٖج  ِمنۡ  بِِهنَّ  َ�َبدَّ

َ
ۡعَجَبَك  َولَوۡ  أ

َ
 إِ�َّ  ُحۡسُنُهنَّ  أ

ُ  َوَ�نَ  يَِميُنَكۗ  َملََكۡت  َما ِ َ�ۡ  ٱ�َّ
ّ�ُ ٰ  .﴾٥٢رَّ�ِيٗبا ءٖ َ�َ

از  ا بعدیدند، یر شدن، تو را برگزیاز مخ  پس  ھمسرانت  تن  نه  نیا  هک»  نیبعد از ا«
ھمسر   تن  ه، نهیآ  نیا  لذا بعد از نزول»  ستین  تو حالل  یبرا  زنان  گر گرفتنید«روز   نیا

  پاداش  به أ خداوند  بیترت  نیا  ما بود. به  در حق  ، مانند چھار زنص امبریپ  در حق
  آن  ا وتجمالتیدن  یرا بر زندگان  آخرت  یو سرا  ھمسرانشان، او و رسولش  هک  آن

  یخود زن  گر باھمسرانید  هکد یگردان  حرام ص  شیخو  بر رسول  هیآ  نیبا ادند، یبرگز
  تی: برایعنی»  ینک  آنان  نیرا جانش  یگرید  زنان  هک  ستین  حالل  تیو برا«رند یگر بگید

  یبا زنان  آنان  عوض و در یدھ  را طالق  شتر از ھمسرانتیا بی  تن  کی  هک  ستین  حالل
  زن  ییبای: ھرچند زیعنی» آورد  شگفت  تو را به  آنان  ییبایچند ز ھر«  ینک  گر ازدواجید
  به«، مورد پسند باشد یگردان  ھمسرانت  نیرا جانش  آنان  یخواھ یم  هک  یا زنانی

تو   کدر مل  هک  یزانینک : بجزیعنی»  است  شده  کتو مال  دست  هک  آنچه  یاستثنا
بر تعداد   و از آنان  درآورده  شیخو  ازدواج  را به  آنان  هک  ز استیجا  تیبرا  ھستند. پس

  هیقبط  هیمار  که، مالیآ  نیا  بعد از نزول ص خدا   رسول  هک چنان  ییفزایب  ھمسرانت
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درگذشت، از  ص امبریپ  اتیح در  هک  میابراھ  ردند و فرزندشانک  ازدواج  یو شدند و با
 د.ینکحذر   یاوامر و  از مخالفت  پس»  است  ز مراقبیچ  ھمهو خدا بر «ا آمد یدن  به  یو
از   یخواستگار منظور  به  ا زنیدختر،   یسو به  ستنینگر  هک  است  بر آن  لیدل  هیآ  نیا

  ذا خطبإ« فرمودند: ص خدا  رسول  هک  است  آمده  فیشر  ثی. در حد ز استیجا  یو
از   یکی  ھرگاه« ». ن�احها فليفعل  إىل  ما يدعوه  إىلينظر   أن  استطاع  نفإ ةاملرأ  حد�مأ

  احکن  او را به  هک آن  یسو به  هک  توانست ید، اگر مینما  یخواستگار  یتا از زن  خواست یشما م

  تیروا  به  یگرید  فیشر  ثیحد . در»ندک  نیچن  هکد یخواند بنگرد، با یفرام  یو
  به ص خدا  . رسول ردمک  یخواستگار یاز زن«گفت:   هک  است آمده س  شعبه  بن  رهیمغ

 امر  نیرا ایز  نک  او نگاه  فرمودند: به ! گفتم: نه ؟ یا ستهیاو نگر  یسو ا بهیفرمودند: آ  من
 ».برقرار سازد  و محبت  الفت شما  انیدر م  هک  است  آن  بهتر  نزدیک

  نیا ردند مگرکن  رحلت ص خدا  رسول«اند:  گفته شگر از صحابهید  یو برخ  عائشه
گر را ید  زنان ـ ھر تعداد از  محرم  ـ جز زنان  هکد یگردان  حالل  شانیبرا  أل  یخدا  هک
  هیآ  نیا  مکح  هکبرآنند   تیروا  نیا  اساس بر  یبرخ». رندیبگ  یھمسر  خواھند، به یم  هک

را ـ یز  ستین  و منسوخ  است  مکمح  مهیرک  هیآ  هک  است  نیا  حیاما ترج  است  منسوخ
 ل  عائشه  باال به  تیروا  ـ انتساب  است  گفته»  القرآن امکاح«در   یعربال  ابن  هک  چنان

 . است  فیضع

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ  � ْ َ� تَدۡ  ٱ�َّ ْ َءاَمُنوا ٓ  ٱ�َِّ�ِّ  ُ�ُيوَت  ُخلُوا ن إِ�َّ

َ
 َ�ۡ�َ  َطَعا�ٍ  إَِ�ٰ  لَُ�مۡ  يُۡؤذَنَ  أ

ْ  ُدِ�يُتمۡ  إَِذا َوَ�ِٰ�نۡ  إِنَٮٰهُ  َ�ِٰظرِ�نَ  ْ  ُتمۡ فَإِذَا َطعِمۡ  فَٱۡدُخلُوا وا  ِ�َِديٍث�  نِِس�َ  ٔۡ َ� َوَ� ُمسۡ  فَٱنتَِ�ُ
ۦفَيَسۡ  ٱ�َِّ�َّ  ذِيَ�َن يُؤۡ  َ�ٰلُِ�مۡ  إِنَّ  ُ  ِمنُ�ۡمۖ  تَۡ�ِ ۦَ� �َسۡ  َوٱ�َّ � ِمَن  َتۡ�ِ �ذَا  ٱۡ�َّقِ

 ُ�ۡ
َ
ۡطَهرُ  َ�ٰلُِ�مۡ  ِحَجاٖب�  َوَرآءِ  ِمن لُوُهنَّ  َٔ فَۡ�  َمَ�ٰٗعا ُموُهنَّ َس�

َ
ۚ  لُِقلُو�ُِ�مۡ  أ  َ�نَ  َوَما َوقُلُو�ِِهنَّ

ن لَُ�مۡ 
َ
ْ  أ ِ  رَُسوَل  تُۡؤُذوا ن َوَ�ٓ  ٱ�َّ

َ
ْ  أ ۡزَ�َٰجُهۥ تَنِكُحٓوا

َ
بًَد�ۚ  َ�ۡعِدهِۦٓ  ِمنۢ  أ

َ
 ِعندَ  َ�نَ  َ�ٰلُِ�مۡ  إِنَّ  �

 ِ  .﴾٥٣َعِظيًما ٱ�َّ
  تمام  یبرا  عام  است  یا ینھ  نیا» دینشو  امبر داخلیپ  یھا خانه  به ! مؤمنان  یا«

  هک  مگر آن«وارد نشوند:  ص خدا  رسول  یھا از خانه  یھا آنخ  به  هک أ  صحابه
 ص امبریپ  یاز سو  هک  : مگر آنیعنی» شود  داده  شما اجازه  به  یطعام  صرف  یبرا
: یعنی» دیباش  آن  شدن  منتظر آماده  هک آن  یب«د یباش  شده  دعوت  یطعام  صرف  یبرا
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  هک  یھنگام  یول«د ینیبنش ص امبریپ  غذا، در خانه  شدن  انتظار پخته  به  هک آن یب
 شما  د و بهیشد  دعوت ص امبریپ  یاز سو  هک  ی: ھنگامیعنی» دیشو  د، داخلیشد  دعوت
  یبرا  یافکز مجوز ین  ییتنھا به  آن، دعوت رید در غیشد، وارد شو  داده  دخول  اجازه
  آمدن  رونیب به  لذا مؤمنان» دیشو  ندهکد، پرایغذا خورد  چون  پس»  ستیشما ن  شدن داخل
 اند. مقصود، ملزم  دنیسر رس غذا و به  اند، بعد از صرف شده  دعوت  در آن  هک  یاز منزل

انتظار   چشم  هک  است یسانک  به  خطاب  مهیرک  هیآ د:یگو یم  نزول  سبب  انیدر ب  یضاویب
  نشستند تا غذا پخته یم و منتظر  شده  داخل  شانیاتاقھا  بودند و به ص خدا  رسول  یغذا

  هک  بس  نیھم  یلیطف  در امر گرانجانان« فرمود: ل  عائشه  هک  است شده  تیشود. روا
  ارقم بن مانیاز سل». فانتشروا  فرمود: فاذا طعمتم رد وکن  را تحمل  آنان  خداوند متعال

و از   است شده  نازل  یلیو طف  افراد تنبل، گرانجان  درباره  هیآ  نیگفت: ا  هک  است شده  تیروا
 اند. دهینام»  ثقالء: تنبالن»  هیرا، آ  هیآ  نیا  یبرخ  هک  است  جھت  نیھم

غذا و   بعد از صرف  نشستناز   یمراد نھ» دیگرد  یسخن  سرگرم  و نه«
ا یاجازه،   بدون  شدن  : داخلیعنی» ارک  نیا  گمان یب. « است  سخنان  به  شدن  سرگرم
  شدن  سرگرم  سخنان  و به  غذا نشستن  شدن  انتظار پخته  و به  با اجازه  شدن  داخل

  رونید و بیزیبرخد: یبگو  هک  نیاز ا» دارد یم  از شما شرم  یدھد ول یم  امبر را رنجیپ«
  و راست  حق  هکرا   آنچه  انیب أ : خداوندیعنی» ندک ینم  شرم  خدا از حق  یول«د. یرو

 و  از اسباب» دیخواست  یامبر متاعیپ  از زنان  و چون«گذارد.  یشما فرو نم  یبرا است،
 د؛یگفت  سخن  ضرورت  یاز رو ص امبریپ  با زنان  : چونیعنی.  رهیو غ  خانه  ظروف

و » دیبخواھ  از آنان«باشد   فروھشته  شما و آنان  انیم  هک  یلیو حا»  پرده  از پشت  پس«
  پرده  اال از پشتک  آن  خواستن»  نیا«د ینکن  نگاه ص امبریپ  زنان  یسو  به  یلکطور   به

  کار، پاک  نیا :یعنی»  تر است زهیکپا  آنانھای  دل شما وھای  دل  یبرا»  و حجاب
  یو برداشتھا  یطانیش  و شبھه، وساوس  کاز ش  شما و آنانھای  دل  یبرا  تراست ندهنک

شما   یو برا«د یآ یم  شیپ  در امر مردان  زنان  یو برا  در امر زنان  مردان  یبرا  هک  یبد
 ص خدا  رسول  هکد یرا ندار  حق  نی: شما ایعنی» دیخدا را برنجان  رسول  هک  ستیسزاوار ن

او   از وفات  را پس  د زنانشیا نبامطلق و«د یینما  تید و اذیزھا برنجانیاز چ  یزیدر چرا 
  فرزندان  یبرا  مادران  احکھستند و ن مؤمنان   مادران  را آنانیز» دیخود درآور  احکن  به

بعد از  ص امبریپ  ھمسران  گرفتن  احکن  : بهیعنی» ارک  نیا  گمان یب«  ستین  حالل
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  و نادرست  نیسھمگ  بس  یارکو   بزرگ  ی: گناھیعنی»  است  بزرگ للهنزد ا«  شان رحلت
 ».در آخرتند  من  ا زنانیدر دن  من  زنان«است:   آمده  فیشر  ثی. در حد است

  دعوت ص امبریپ  منزل  غذا به  صرف  یبرا  هک  یھنگام  از مردم  یبرخ  هک  است  نقل
  انیدر م  یو سخنان  نموده  تنگ  شانیا  و خانواده ص امبریرا بر پ  شدند، منزل یم
از  ص  حضرت آن  یول  نداشت  را دوست ھا آن  ردنک  مطرح ص خدا  رسول  هکآوردند  یم

  رنج  نیو بر ا  ردهک  تحمل را  آنان  یدراز  سخن  نیداشتند، ا  هک  یا یو بزرگوار  رمک  یرو
دھد   انیپا  روند آزاردھنده  نیا  تا به  خواست  أل  یخدا  دند پسیورز یم  ییبایکو آزار ش

و   آموز آنان ادب  هیآ  نیو ا  آموخت  آمدند، ادب ص امبریمحضر پ  به  هک  یسانک  لذا به
 د.یگرد  ندگانشانیآ

  رسول  چون«فرمود:   هک  است شده  تیروا  نزول  سبب  انیدر ب س  کمال  بن  از انس
  یعروس  یغذا  صرف  را به  گرفتند، مردم  یھمسر  را به  جحش دختر  نبیز ص خدا
  سرگرم  سخنان  به  ردند. بعد از آنک  آمدند و غذا را صرف  ردند، مردمک  ) دعوت مهی(ول

  یبرا  ییگو  هکدادند   نشان  یتکاز خود حر ص خدا  و نشستند. رسول  شده
را   وضع  نیا ص خدا  رسول  تند. چونبرنخاس  نیشوند اما مدعو یم  آماده  برخاستنشان

  ھمچنان نفر  سه  یبرخاستند ول  شانیبا ا  ھم  از جمع  یسانکدند، خود برخاستند و ید
و   مرفت ص خدا  نزد رسول  من  ھنگام  نیا برخاستند و رفتند. در ابودند و بعد  نشسته

  وارد شدند و من  شان خانه به ص خدا  رسول  اند. پس رفته  آنان  هک  خبر دادم  شانیا  به
شد و   افگنده  پرده  و آنان  من  انیھنگام، م  نیدر ا  هک  وارد شوم  شانیتا با ا  رفتم  ھم

َها ﴿ فرمود:  را نازل  هیآ  نیا أ خداوند ُّ�
َ
ِينَ ٱَ�ٰٓ�  ﴾�َِّ�ِّ ٱَءاَمُنواْ َ� تَۡدُخلُواْ ُ�ُيوَت  �َّ

ِ  ِعندَ  َ�نَ  إِنَّ َ�ٰلُِ�مۡ ﴿ اش: تا فرموده  ]۵۳[األحزاب:  »  حجاب«  هیه، آیآ  نیا ﴾َعِظيًما ٱ�َّ
 شود. یم  دهینام

ْ إِن ُ�بۡ ﴿ وۡ  ا ًٔ َشۡ�  ُدوا
َ
َ  فَإِنَّ  ُ�ُۡفوهُ  أ  .﴾٥٤َعلِيٗما ءٍ َ�َن بُِ�ّلِ َ�ۡ  ٱ�َّ

ا د، قطعیدار  را پنھان  ا آنید ینکار کرا آش« ص امبریپ  از آزار دادن»  یزیاگر چ«
 ند.ک یم  مجازات  و شما را در برابر آن»  داناست  یزیچ ھر  به خدا

از   یکی  هکشد   نازل  یھنگام  مهیرک  هینزول: آ  سبب  انیدر ب  یتیروا  بنا به
  را به  شانیھمسر ا  فالن  ردند، منک  رحلت ص خدا  گفت: اگر رسول  اصحاب
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  نیاز ا  هکبود  للهدایعب  بن  سخن، طلحه  نیا  ندهیاست: گو  گفته  ی. سد رمیگ یم  احکن
 أ خدا  را در راه  شتر با بار آن  را آزاد و ده  یا از آن، برده  رد و در توبهک  توبه  شیخو  سخن
، بو عمر   انس  تید: بجز روایگو یم  یعرب  بن رک. ابوب رفت  حج  به  ادهیپ  یرد و پاک  انفاق
 . است  فیضع  باره نیا گر درید  اتیروا  تمام

ۡ�َنآ�ِِهنَّ  َوَ�ٓ  َءابَآ�ِهِنَّ  ِ�ٓ  ِهنَّ �َّ ُجَناَح َعلَيۡ ﴿
َ
ۡ�َنآءِ  َوَ�ٓ  إِۡخَ�ٰنِِهنَّ  َوَ�ٓ  �

َ
 َوَ�ٓ  إِۡخَ�ٰنِهِنَّ  �

ۡ�َنآءِ 
َ
َخَ�ٰتِهِنَّ  �

َ
ۗ  َملََكۡت  َما َوَ�  �َِسآ�ِِهنَّ  َوَ�  أ يَۡ�ُٰنُهنَّ

َ
ۚ  َوٱتَّقِ�َ  � َ َ إِنَّ  ٱ�َّ ٰ  ٱ�َّ ِ  َ�َن َ�َ

ّ�ُ
 .﴾٥٥َشِهيًدا ءٖ َ�ۡ 

رد، در ک امر  گانگانیدر مورد ب  حجاب  تیرعا  را به  زنان  خداوند متعال  هک بعد از آن
ر کذ  به  هیآ  نیدر ا  هک  انکیاز نزد  یاز گروھ  گرفتن حجاب  هکسازد  یم  نجا روشنیا
  یشتریب  لیتفص را با  ز آنانین» نور«  در سوره  هک چنان  ستین  پردازد، واجب یم  شانیا

  پدران  شیپ  حجاب در مورد فروگذاشتن  ستین  یگناھ  چیھ  زنان بر«است:  ردهکاستثنا 
  خواھران  و پسران  شیخو  برادران  و پسران  شیخو  و برادران  شیخو  و پسران  شیخو
  را به  آنان  هک  یزنان ایگانشان، یساا ھمی  انکیاز نزد»  شیخو  جنس ھم  و زنان  شیخو

و   از غالمان»  است  شده  آن  کمال  آنان  دست  هک  آنچه  و نه«  است  یحاجت  دارشانید
  زانینکد: مراد، فقط یگو یم بیمس دبنیسع . اما است  ر گفتهیثک ابن  هک ـ چنان  زانینک

.  است  نیز این  یحنف  رند. ومذھبیبگ  حجاب  د از غالمانیو با  غالمانشان  زنانند نه
پدر   منزله  دو به  را آنیرد زکر نکذ (خالو) را  ییعمو و دا أ خداوند«د: یگو یم  ینسف

 ! زنان  یو ا. « ستین  واجب  گروه  نیا نزد  گرفتن  حجاب  بر زنان  پس». ھستند  شخص
ھمانا خدا بر «ر شد کنجا ذیدر ا  هک  یدر امور  امور؛ از جمله  در تمام» دیاز الله پروا بدار

 ماند. ینم  بر او پنھان  یامر  چیھ و  است : دانا و گواه یعنی»  د استیز شھیچ  ھمه
 عمر  هکاند  ردهک  تیروا  مهیرک  هیآ  نزول  سبب  انیدر ب س  از انس  و مسلم  یبخار

  یشوند، ا یوارد م شما  بر زنان  و بد ھمه  کیافراد ن !للها  ا رسولیگفت:  س  خطاب  بن
فرمود. لذا   را نازل  حجاب  هیآ أ خداوند  د. پسیداد یقرار م  را در حجاب  آنان  اشک
 . است س عمر  از موافقات  هیآ  نیا

َ إِنَّ ﴿ ۚ يَُصلُّوَن َ�َ  �َِكَتُهۥَوَمَ�ٰٓ  ٱ�َّ ِ َهاَ�ٰٓ  ٱ�َِّ�ّ ُّ�
َ
ِينَ  � ْ َعلَيۡ  ٱ�َّ ْ َصلُّوا ْ  هِ َءاَمُنوا  َوَسّلُِموا

 .﴾٥٦�َۡسلِيًما
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از  و  دعاء است  صاله: در لغت» فرستند یم  امبر صالهیبر پ  ھمانا خدا و فرشتگانش«
  امت  جانب دعا و استغفار و از  فرشتگان  و رضوان، از جانب  رحمت أ خداوند  جانب

د و یفرستز بر او درود یشما ن ! مؤمنان  یا«  است ص  رمکا  رسول  دعا و بزرگداشت
  جمع ص  حضرت  بر آن  گفتن  درود و سالم  انی: میعنی»  یگفتن سالم   د بهییگو  سالم

 ». و سلم  دنا حممد و آلهيس  یعل  صل  اللهم«د: یید و بگوینک

  یاعل در مال  شینزد خو  اش یگرام  رسول  و منزلت  ه، از مقامیآ  نیدر ا أ خداوند
و  فرستد یدرود م  شیامبر خویبر پ  نزد فرشتگانشاست: او   و فرموده  خبر داده
 ز دستوریرا ن  بندگانش  یتعال  ن، حقیفرستند بنابرا یز بر او درود مین  یو  فرشتگان

 درود ص  حضرت  و بر آن  ردهکاقتدا   او و فرشتگانش  ار بهک  نیدھد تا در ا یم
  یو سفل  یعلو  از عالم  انیعالم  ھمه  ، بر زبانص امبریبفرستند تا ثنا و درود پ

 گردد.  یجار
بر ھر  ص  حضرت  بر آن  فرستادن درود  هک  نینظر دارند بر ا  علما اتفاق

»  صاله«لفظ   باشد. البته یبار م  کیدر عمر   حد آن  نیمترکو   است  فرض  یمسلمان
  ستیسزاوار ن  پس  است  شانیا  به  مخصوص  ی، شعارص خدا  بر رسول»  سالم«و
. اما  السالم هیعل  ا: فالنی.  (درود) خداوند بر فالن  شود: صاله   گفتهمستقال  هک

  اھل  هک  گرانیبر د  گفتن  و سالم  ، صالهص  حضرت  بر آن  گفتن  و سالم  صاله تبع  به

  و آهل  اهللا  رسول  ىلع  و سلم  صل  ا�« شود:  گفته  هک  نیز است، مانند ایباشند جا  آن
در  .» شان و اصحاب  و بر آل ص خدا  بر رسول  بفرست  درود و سالم ا!یخدا« .»واصحابه

 أ  اصحاب از  یکیگفت:   هک  است  آمده س  عجره  بن  عبک  تیروا  به  فیشر  ثیحد
م، یشناخت  هکرا  بر شما  گفتن  اما سالم !للها ا رسولیگفت:  ص خدا  رسول  به  خطاب

  يها انليبأ  عليك  السالم«م: یخوان یم  نیچن»  اتيالتح«در   هک  گاه ؛ آن در قعده  یعنی

 د:ییفرمودند؛ بگو ؟ است  بر شما چگونه  صاله  هکد ییبفرما  پس » و�ر�ته  اهللا  ةورمح
محيد   نكإ  براهيمإ  آل ويلع  براهيمإ  يلع  �مد كما صليت  آل  �مد ويلع  يلع  صل  ا�«

 .»محيد �يد  نكإ  �يد. ا�
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  تیروا  به  فیشر  ثیز در حدین ص خدا  بر رسول  فرستادن درود  لتیفض  در باب

  عنه وحط  عرش صلوات  عليه  اهللا  ص� ةواحد ةصال  يلع  ص�  من«است:   آمده س  انس
درود  بار  بر او ده  بار درود بفرستد، خداوند متعال  کی  بر من  هکھر« .»عرش خطيئات

  تیروا  به  فیشر  ثیدرحد  نی. ھمچن»گرداند یم  کرا سب  گناه  او ده  فرستد و از دوش یم

  من  ابلخيل«فرمودند:  ص خدا  رسول  هک  است  آمده س از پدرش  نیالحس ابن  یعل
  شود اما بر من  برده  یو نزد  من  نام  هک  است  یسک  لیبخ« .»يلع  يصل  لم  ثم  عنده  ذكرت

ال إ  يلع  حد �سلمأ  من  من�م ما«است:   آمده  فیشر  ثیدر حد  نی. ھمچن»درود نفرستد
د یگو  سالم  بر من  هک  ستیازشما ن  سک  چیھ« .»السالم  رد عليهأ  حيت  رويح  يلع  رد اهللا

 .» برگردانم  یو  ا بهر  یو  سالم  تا جواب گرداند یبرم  من  را به  من  خداوند روح  هک  نیمگر ا
  ارتیز  در روز جمعه، در ھنگام ص  رمکا  ار بر سولیبس  گفتن درود  هک  د دانستیبا

  بن . سھل است  مسنون  حضور نماز جنازه  و در ھنگام  ، بعد از اذانص  حضرت  قبر آن
را یز  است  عبادات  افضل ص خدا  بر سول  فرستادن درود«د: یگو یم  یتستر للهعبدا
  را به  مؤمنان  یتعال  حق  اند و سپس شده  دار آن عھده  یو  و فرشتگان أ خداوند  اول
بر   اما درود فرستادن ». ستین  نیچن  نیا  ر عباداتیسا  هک  یدر حال  دستور داده  آن

 . است  ستوده  یسنت و نزد جمھور فقھا  واجب  یدر نماز، نزد شافع ص خدا  رسول

ِينَ إِنَّ ﴿ َ  ُذونَ يُؤۡ  ٱ�َّ ُ لََعَنُهُم  ۥَورَُسوَ�ُ  ٱ�َّ ۡ�َياِ�  ٱ�َّ َعدَّ لَُهمۡ  ٱ�ِخَرةِ وَ  ٱ�ُّ
َ
 َعَذاٗبا َوأ

ِهيٗنا  .﴾٥٧مُّ
  لعنت  ا و آخرتیرا در دن  رنجانند، خدا آنان یرا م  امبرشیخدا و پ  هک  یسانک  گمان یب«

  آماده  نندهک خوار  یعذاب  شانیو برا«  ردهکطرد   شیخو  را از رحمت  : آنانیعنی»  ردهک
دادند.  فرزند را  نسبت أ خداوند  به  هکاند  یھود و نصاریو   انکمشر  آنان»  است ردهک

  ینسبت  یو  ا بهیدھند،  یم  را دشنام  و تقدس  یتعال  یخدا  هک  یسانک  ھمه  نیھمچن
شوند.  یم  داخل  گروه  نیا  ز است، در زمرهیآم  ـ اھانت  یلکو ش  ھر گونه  ـ به  هکدھند  یم

  رده، چھرهک  بیذکت را ص خدا  رسول  هک  ز ھستین  یسانکناظر بر   مهیرک  هیآ  هک چنان
ستند کرا ش ص  حضرت  آن  دندان و  آلود ساخته و خون  را مجروح ص  حضرت  آن  کمبار

  هک  یا عملی  . و ھر سخن ساحر استا یدروغگو  ایا شاعر، یوانه، یگفتند: او د  هک  یسانکو 
 . است  داخل  هیآ  نیا  مکدر ح زیرنجاند، ن یرا م ص خدا  رسول
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ِينَ وَ ﴿ ْ  َما بَِغۡ�ِ  ٱلُۡمۡؤِمَ�ِٰت وَ  ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ  ُذونَ يُؤۡ  ٱ�َّ ْ َ�َقِد  ٱۡ�تََسُبوا  �ثٗۡما َ�ٰٗناُ�هۡ  ٱۡحَتَملُوا
بِيٗنا  .﴾٥٨مُّ
 باشند، آزار  ناروا شده  یعمل  بکمرت  هک آن  یرا ب  مؤمن  زنانو   مردان  هک  یسانکو «

آزارند؛ مانند  یم و ناروا  ناحق  به  یرسان آزار  از وجوه  یوجھ  را به  : آنانیعنی» رسانند یم
  و گناه  ا بھتانقطع«  با آنان  نادرست  یرفتار  گرفتن  شیا در پیزشت،   یسخن  گفتن

 ».اند  گرفته  دنگر  به  یارکآش
 رکذ  مطلق  مک، حص  امبرشیو پ أ خدا  به  رساندن در آزار  هک  مینک یم  مالحظه

قید:  به  مؤمنان  به  اما آزار رساندن  ستین  حق  یصورت  چیھ  ا و بهار ابدک  نیرا ایشد ز

ْ بَِغۡ�ِ َما ﴿   د ساختهیمق »باشند  ناروا شده  یعمل  بکمرت  هک آن  یب«  .]۵۸[األحزاب:  ﴾ٱۡ�تََسبُوا
در  است،  حق  به  هک  ناروا؛ آنچه  به  یو گاھ  است  حق  به  یگاھ  مؤمن  را آزار دادنیز شد

رساند،  قتل  ا بهیا او را بزند، یدھد،   را دشنام  یسک  باشد: مثال اگر مؤمن یر میحد و تعذ
شود و اگر   انجام  قصاصحد و   عنوان  به  عمل  نیبا او ا  هک  ز استیجا  صورت  نیدر ا

شود و در   یتیمعص  بکمرت  هکبسا  و چه  است  مانند آن  ند، بر او غرامتک  را تلف  یمال
 ر گردد.یتعز  آن  قبال
  رسول  اصحاب  به  زدن مؤمن، طعنه  به  یآزاررسان  انواع  نیتر از سخت  هک  د دانستیبا
 . است  شانیا  یآبرو  شمردن  و مباح  مسلمانان  بتی، غص خدا

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
زۡ  ٱ�َِّ�ُّ  �

َ
ۚ  ِمن ِهنَّ َ� َعلَيۡ �ِ يُدۡ  ٱلُۡمۡؤمِنِ�َ  َو�َِسآءِ  َوَ�َناتَِك  َ�ِٰجَك قُل ّ�ِ  َجَ�ٰبِيبِِهنَّ

ۡدَ�ٰٓ  َ�ٰلَِك 
َ
ن أ

َ
ُ  َوَ�نَ  يُۡؤَذۡ�َنۗ  فََ�  ُ�ۡعَرۡ�نَ  أ  .﴾٥٩رَِّحيٗما �َ�ُفورٗ  ٱ�َّ

خود را بر خود   یبگو: جلبابھا  مسلمانان  زنان  و به  و دخترانت  زنان  به امبر!یپ  یا«
خود   لباس  یبر رو  زنان  هک  است  یگشاد  ا جامهیجلباب: چادر » سازند  کینزد

  ستا  یمعن  نیا  بر خود به  جلباب  ردنک  کیپوشاند. نزد یرا م  بدنشان  اندازند و تمام یم
  پنھان  به را  شانیا  أل  یخدا  هکرا   ینتیو ز  پوشانند تا تجمل ورا بر خود فر  آن  هک
  مهیرک  هیر آیدر تفس س عباس بپوشاند. ابن  شانیاست، بر ا دستور داده  آن  ردنک
  یبرا خود  یھا از خانه  داد تا چون  را فرمان  مؤمن  زنان  خداوند متعال«د: یگو یم

  چشم  کی سر با چادر بپوشانند و فقط  یرا از باالخود   روند، صورت یم  رونیب  یحاجت
  شناخته  هک آن  به  است تر کینزد«چادرھا   دنیپوش فرو»  نیا». «ار سازندکرا آش  شیخو

  از زنان  شانیا  هکو بداند  را بشناسد  آنان  نندهیب  هک  است  آن  بهتر  نزدیک :یعنی» شوند
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  آزار قرار داده و مورد«دھد  زییتم  زانینکرا از   شانیھستند لذا ا  و وارسته  کآزاد و پا
 . کناپا  مردم  یاز سو  با تعرض» نشوند

  هکبودند   و اوباشان  از فاسقان  یگروھ  نهیدر مد«ند: ک یم  نقل  یر از سدیثک  ابن
  یردند ولک یم  تعرض  زنان  و به  آمده  رونیھا ب وچهک  شد، به یم  کیھوا تار  در شب  چون
  ز لذا از او دستینک  نه  آزاد است  زن  نیگفتند: ا یچادر دارد، م  یزن  هکدند ید یاگر م

  به  پس  ز استینک  زن  نیا گفتند: یدند، مید یچادر م  را بدون  یزن  داشتند و چون یبرم
  در گذشته  مؤمن  زنان  هک  از آنچه  است»  و خدا آمرزنده». «ردندک یم  او تعرض

 . آنان  به»  است  مھربان«و چادر بر سر خود   یروسر  اند، از ننھادن ردهکن
خود   یھا خانه از  هکانصار   شد، زنان  نازل  هیآ  نیا  چون«د: یگو یم ل  سلمه ام

  الغک  آنان بر سر  ییگو  هکرفتند  یم  راه  یبا وقار و آرام  آمدند، چنان یم  رونیب
 ».بودند  دهیپوش  یاھیس  یھا جامه  هک  یدر حال  است  نشسته

ِينَ وَ  ٱلُۡمَ�ٰفُِقونَ  يَنَتهِ  لَّمۡ  لَّ�ِن﴿ َرٞض  ٱ�َّ  رَِ�نََّك َ�ُغۡ  ٱلَۡمِديَنةِ ِ�  َوٱلُۡمرِۡجُفونَ  ِ� قُلُو�ِِهم مَّ
ٓ  ُ�َاوُِرونََك  َ�  ُ�مَّ  بِِهمۡ   .﴾٦٠قَلِيٗ�  إِ�َّ  �ِيَها

 در  یا و شبھه  ک: شیعنی»  است  یماریب  شانیھا در دل  هک  یسانکو   اگر منافقان«
  سازان  عهیشا و» «اند  ارانکنجا، زنایدر ا  مراد از آنان«د: یگو یم  رمهک. ع است  نیامر د

  یو فروپاش  یناتوان و  ضعف  متضمن  هکرا   ینیدروغ  یاخبار و گزارشھا  هک»  نهیدر مد
از » برندارند  دست« نندک یم  است، پخش  برآنان  انکمشر  و غلبه  یو برتر  مسلمانان

: قطعا یعنی»  میگمار یبرم  سخت  آنان تو را بر  البته«خود   یساز  عهیو شا  کو ش  نفاق
و   شتنکرا با   آنان و دستور ما  فرمان  و تو به  میگردان یمسلط م  تو را برآنان

در جوار تو   نهیدر مد  یمدت کاند جز  و سپس»  یگردان یو نابود م  نک شهیردن، رکتارومار
  نیا ! ی. آر ینکد و طرد یتبع  نهیمد را از  آنان  هک  میدھ یتو دستور م  را ما بهیز» ندینپا

در مورد   یگاھ  هکردند ک  یم  پخش  نهیمد را در  یفگن، اخبارساز و تزلزال  عهیشا  گروه
  یو گاھ  شدنشان  شتهک  در باره  یمسلمانان، بار  یجنگ  یاعزام  یست گروھھاکش

  را پخش  نهیمد  به  دشمن  و حمله  ھجوم  عهیشا ایبود و   آنان  تیاز مغلوب  یکحا
 دست،  نیاز ا  یعاتیاخبار و شا  هکبود،   امال دروغک ھا عهیشا  نیا  هک  یردند در حالک یم

 أ خداوند  . پس ساخت یم  را آشفته  شانیھا هیو روح  ستکش یرا م  مسلمانانھای  دل
 رد.ک دیرا تھد  ه، آنانیآ  نیبا ا
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 ریتأخ  به ص  رمکا ینب  یعمال تا اواخر زندگ  منافقان  مجازات  هک  میشو یادآور می
دستور  ص خدا  شد ـ رسول  نازل»  برائه«  سوره  هک  گاه ـ آن  افتاد و در اواخر بعثت

  در درون  یافراد  به  و خطاب  ساخته را رسوا  منافقان  گاه ند آنیآ  گردھم  دادند تا مردم
  فالن  ی، ایھست  را تو منافقیرو ز  رونیز و بیبرخ ! فالن  یا«گفتند:   تیجمع
از   آنان  دار اخراج خاستند و عھده یبرم  مسلمانشان  و اقوام  برادران  پس». ز...یبرخ

 شدند. یمسجد م

لۡ ﴿ ۡ�َنَما ُعو�َِ�ۖ مَّ
َ
�  ْ ْ  ثُقُِفٓوا ِخُذوا

ُ
ْ  أ  .﴾٦١َ�ۡقتِيٗ�  َوُ�ّتِلُوا

 طرد  حال  سازان، در آن عهیو شا  ماردالنی: منافقان، بیعنی» شدگانند  ردهک  لعنت«
  شتهک  سخت  یشتنک  شوند و به  ر گرفتهیشوند، اس  افتهیجا کو ھر «اند  شده  و رانده  شده
  رشانیاس برده،  ورشی  بر آنان  مردم  هکدھد بل  شان پناه  هکابند یرا ن  یسکو ھرگز » شوند

  خشم  آنان بر  یو  و رسول أ خدا  هک  یرو  آن رسانند، از یم  شان قتل  نند و بهک یم
 د.یآ یم  بر سر آنان  ھمه  عیوقا  نیبرندارند، ا  دست  منافقان  چنانچه ! یاند. آر گرفته

ِ ُسنََّة ﴿ ِينَ ِ�  ٱ�َّ ْ َخلَوۡ  ٱ�َّ ۖ  مِن ا ِ  لُِسنَّةِ  َ�ِدَ  َولَن َ�ۡبُل  .﴾٦٢ِديٗ� َ�بۡ  ٱ�َّ
»  است  بوده  یخدا جار  سنت  نیاند، ھم گذشته  نیاز ا  شیپ  هک  یسانک  در باره«

لذا   است  ردهک  یجار  گذشته  یھا در امت  أل  یرا خدا  شتار منافقانک  : سنتیعنی
و در «  است  نیز، ھمین  امت  نیا  انیمز در یبرانگ  تزلزل  نکپرا  عهیشا  منافقان  مکح

  ـ اعم  گروه  نیا  در مورد امثال  سنت  نیا  هکبل»  یابی ینم  یلیر و تبدییخدا ھرگز تغ  سنت
 . دار استیو پا  یشگیـ ثابت، ھم  ھمه  ندگانیو آ  انینیشیاز پ

  آن  ضرورت  هکد شو یم  مکح  یدر صورت  منافقان  قتل  به  هک  میابی یدرم  اتیآ  نیاز ا
 ند.ک  جابیرا ا

اَعةِ� َعِن  ٱ�َّاُس  لَُك  َٔ �َۡ� ﴿ َما قُۡل  ٱلسَّ ِۚ  ِعندَ  ِعۡلُمَها إِ�َّ اَعةَ  لََعلَّ  رِ�َك َوَما يُدۡ  ٱ�َّ  ٱلسَّ
 .﴾٦٣تَُ�وُن قَرِ�ًبا

  وقوع  : از وقتیعنی»  امتیق  از تو درباره«  هکم  انک: مشریعنی»  مردم«
 و»  استلله فقط نزد ا  آن  بگو: علم»  عناد و استبعاد و آزمودنت  یاز رو» پرسند یم«  آن

گاھ  گر از آنید  کس ھیچ   امتیبسا ق چه « !ص محمد  یا»  یدان  و تو چه«ندارد   یآ
  یبرا ص خدا  رسول  ساختن دھد. مخاطب   یرو  کینزد  یو در زمان» باشد  کینزد

ـ   شانیمستور باشد و ا  بیغ  در پرده  شانیاز ا  امتیق  هھرگا  هک  است  قتیحق  نیا  انیب
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  گرانیصورت، د  نیدر ا  را ندانند پس  آن  ھستند ـ وقت أ خدا  فرستاده  هک یدرحال
  شد تا بندگان داشته   نگاه  پنھان امت یق  وقت ! ی؟ آر را خواھند دانست  آن  وقت  چگونه

 باشند.  آماده  آن  یبرا  در ھر حال

 بعثت«فرمودند:  ص  رمکا  رسول  هک  است  آمده  یبخار  تیروا  به  فیشر  ثیدر حد
  کینزد ]انگشتم[دو   نیمانند ا  امتیق  هک  شدم  مبعوث  یحال در  من« .»كهات� ةوالساع 

دو   نیا  هک چنان :یعنیردند. ک  خود اشاره  یو وسطا  سبابه  دو انگشت  یسو . و به» است
 . است  کیز نزدین  امتیند، قکینزد  ھم به  یانیم  انگشت

َ إِنَّ ﴿ َعدَّ لَُهمۡ  ٱۡلَ�ٰفِرِ�نَ لََعَن  ٱ�َّ
َ
 .﴾٦٤َسعًِ�ا َوأ

و دور   ردهکطرد   شیخو  را از رحمت  : آنانیعنی»  ردهک  را لعنت  افرانکھمانا خداوند «
  آماده  یفروزان  آتش«ا یدر دن  لعنت  نیبا ا  ھمراه  در آخرت»  شانیو برا«  است  رانده

 . است  نیو سھمگ  ار فروزانیبس  ر: آتشیسع»  است  ردهک

﴿ ٓ بَٗد�ۖ  َ�ِٰ�ِيَن �ِيَها
َ
 .﴾٦٥نَِصٗ�� َوَ�  َوِ�ّٗا َ�ُِدونَ  �َّ  �

  رونیب  از آن  نه» مانند یم  در آن«  یو انقطاع  گسست  چیھ  یب»  شهیو ھم  جاودان«
و   یاری  هک» ابندی یم  یدوست  چیھ  نه«دارند   ییو فنا  زوال  آن در  شوند و نه یم  برده
  شان نصرت  هک»  یاوری  چیھ  و نه«باز دارد   دوزخ  را از عذاب  ند و آنانک  شان یبانیپشت

 برھاند.  را از آن  و آنان  داده

ٓ َ�ُقولُوَن َ�ٰلَيۡ  ٱ�َّارِ  ِ�  وُُجوُهُهمۡ  ُ�َقلَُّب  مَ يَوۡ ﴿ َطۡعَنا تََنا
َ
َ  أ َطعۡ  ٱ�َّ

َ
 .﴾٦٦ٱلرَُّسوَ�۠  َناَوأ

  یگاھ شود،  یروروی: زیعنی» شود  گردانده  دوزخ  در آتش  شانیھا چھره  هک  یروز«
  انیبر  آتش در  هک  رو، ھمانند گوشت  به  گر، از پشتید  یبر جھت  یو گاھ  جھت  نیا  به
و   اهیس  یگاھ  هک است  آتش  با سوزش  شانیرنگھا  شدن  ا مراد، دگرگونیشود.  یم  ردهک

  نیتر یگرام  را چھرهیز شد  ساخته  مخصوص  یادآوری  ھا به شود. چھره یبود مک  یگاھ
امبر را یو پ  میبرد یم  را فرمان للهما ا  اشک  یند: ایگو یم. « است  انسان  عضو جسم

 ص او  و رسول أ خدا ایدر دن  اشک  هکنند ک یآرزو م  افرانک: یعنی»  میردک یم  اطاعت
  یعذاب  نیآوردند تا از ا یم  مانیبود، ا  آورده ص امبریپ  آنچه  ردند و بهک یم  را اطاعت

 اند. افتهی  نجات  مؤمنان  هک افتند چنانی یم  اند، نجات درافتاده  در آن  هک

﴿ ٓ ٓ  َوقَالُواْ َر�ََّنا ا َطۡعَنا إِ�َّ
َ
آَءنَا َساَدَ�َنا أ َضلُّونَا َوُ�َ�َ

َ
بِيَ�۠  فَأ  .﴾٦٧ٱلسَّ



 تفسیر انوار القرآن    ١٩٤

: از رؤسا و یعنی»  میبرد  خود فرمان  و بزرگان  انیشوایما از پ ند: پروردگارا!یگو یو م«
و ما را از «  میردکاقتدا   آنان  و به  میبرد  و فساد فرمان  یتباھ  گر و رھبران گمراه  یعلما

 آراستند.  و رسولش أ خدا  بهفر کما از   یبرا  هک  با آنچه» ساختند  گمراه  راه

﴿ ٓ  .﴾٦٨َكبِٗ�� ٗنالَعۡ  ٱۡلَعۡنُهمۡ وَ  ٱلَۡعَذاِب  ِمنَ  ِضۡعَفۡ�ِ  َءاتِِهمۡ  َر�ََّنا
؛  نک  شان ما عذاب  : دو برابر عذابیعنی»  ده  عذاب  را دوچندان  آنان پروردگارا!«

  شان لعنت و«ساختند   ما را گمراه  هک  عذاب  نیا  یگریو د  فرشانک  عذاب  یکی
ار یبس  بر آنان  آن  و وقوع  ار بزرگیبس  مقدار آن  هک  ی: لعنتیعنی»  بزرگ  یلعنت ن ک

ار. یبس  یلعنت  به  نک  شان : لعنتیعنیاست،  ) آمده اريثكا لعن: (یقرائت  . بنا بهباشد سخت
 انیم  خوانندهـ   ر گفتهیثک ابن  هک ند و ـ چنانکینزد  ھم به  یدو قرائت، در معن  نیا ه ک

 . ر استیمخ  قرائتھردو 

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ  � ِينَ َءاَمُنواْ َ� تَُ�ونُواْ كَ  ٱ�َّ ْ َءاَذوۡ  ٱ�َّ هُ  ُموَ�ٰ  ا

َ
أ َّ�َ�َ  ُ ْۚ  ٱ�َّ ا قَالُوا  ِعندَ  َوَ�نَ  ِممَّ

 ِ  .﴾٦٩اوَِجيهٗ  ٱ�َّ
  خدا او را از آنچه  آزار دادند پس را  یموس  هکد ینباش  یسانکمانند  ! مؤمنان  یا«

  هکدھد  یرا اندرز م  مؤمنان أ ب، خداوندیترت  نیا  به»  مبرا ساخت گفتند
  لیاسرائ یبن  هک نند چنانکن  تیرا نرنجانند و اذ ص محمد  حضرت  امبرشیپ

 دند.یرنجان را ÷  یموس
فرمود:   هکاند  ردهک  تیروا س  عباس  منذر از ابن  ر و ابنیجر به، ابنیش  یاب  ابن

آمد و   رونیب ÷  یموس  ی. روز است  هیخا  او دبه  هکگفتند  یم ÷  یموس  قوم
  سنگ  ند، آنک  نھاد تا غسل  یسنگ  یبر رو  آورده  رونیب  شیخو  خود را از تن  یھا جامه

 ÷  یشد. موس  افتاد و روان  چرخ  به  دهیخود پر  یخورد و از جا  چیپ  یو  برجامه
  لیاسرائ یبن  مجالس  محل  تا به  طور رفت نیافتاد و ھم  یو  دنبال به  انیعر  یر با تنیناگز
او   یھا ضهیب  هکردندک  دند و مشاھدهید  یخوب  را به  بدنش  تمام ھا آناثنا   نید. در ایرس

  به  آزار رساندنازمظاھر   یبرخ  یایگو  فیشر  ثیحد  نی. ا ستین  هیخا  ندارد و او دبه  ورم
  انیرا م  یمال  یروز ص خدا  فرمود: رسول س مسعود . ابن است ص امبر مایپ

  یرضا  میتقس  نیا در اقطع از انصار گفت:  یاثنا مرد  نیردند. در اک  میتقس س  اصحاب
  گاه قرمز شد آن  از فرط خشم  کمبار  . پس چھره مد نظر قرار نگرفته  خداوند متعال
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اما   مورد آزار قرارگرفت  نیا شتر ازیرا او بیباد ز  یخداوند بر موس  رحمت«فرمودند: 
تا   داشت  میعظ  یو منزلت  مقام  یو نزد و» نزد خدا با آبرو بود  یو موس». «ردکصبر 

 . گفت  سخن  واسطه یب  یبا و  یتعال  حق  هکبدانجا 

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ  � ْ َءاَمُنواْ  ٱ�َّ َ  ٱ�َُّقوا  .﴾٧٠َسِديٗدا ٗ� َوقُولُواْ قَوۡ  ٱ�َّ

در  :یعنی» دییاستوار بگو  یسخن د ویپروا دار«امور   در تمام» از خدا ! مؤمنان  یا«
نباشد   یوانحراف  یژک  چیھ  در آن  هکو استوار   درست، حق  یاز امورتان، سخن  یھر امر

  داخل  فرمان  نیز در ای، نب  نبید و زیز  در شأن  مؤمنان  گفتن سخن  د. البتهییبگو

و   درست  ز در سخنین  مردم  انیم  یاصالحگر ) واالاهللا الالهر (کذ  هک  شود. چنان یم
 . است  استوار داخل

  د، چنانیآ یم  آن  یز در پین  صالح  عمل  قید، توفییبگو  درست  یو اگر سخن
 د:یفرما یم  هک

ۡعَ�ٰلَُ�مۡ  لَُ�مۡ  لِحۡ يُۡص ﴿
َ
َ ِطِع يُ  َوَمن ُذنُوَ�ُ�ۡمۗ  لَُ�مۡ  َو�َۡغفِرۡ  أ  فَازَ  َ�َقدۡ  ۥَورَُسوَ�ُ  ٱ�َّ

 .﴾٧١َعِظيًما فَۡوًزا
  هک  آنچه  سبب را ـ به شما  : اعمالیعنی» آورد  صالح  شما به  یشما را برا  تا اعمال«

  صالح و  ستهیدھد ـ شا یم  قیتوف  آن  ند و بر انجامک یم  تیھدا  آن  یسو شما را به
را   : گناھانتانیعنی» امرزدیشما ب  یشما را برا  و گناھان«و فاسد   تباه  گرداند، نه

  عمل  ھم  هک، یالھ  یو تقوا  حق  سخن  پاداش  است  نیبگرداند. ا  شده  فارهکو   دهیآمرز
  عز و شرف  یزھ  شود پس یم  گناھان  آمرزش  سبب  آورد و ھم یم  و سامان  صالح  را به

برد،   او را فرمان  رسول خدا و  ھرکس و«ند یگو یم  و استوار سخن  درست  هک  یسانک
  را او از آتشی؛ ز در آخرت  ا و ھمیدر دن  ھم»  است  آمده  لینا  یبزرگ  یرستگار  ا بهقطع

 گردد. یم  لینا  دار بھشتیپاھای  نعمت  و به  افتهی  نجات  دوزخ
 ص خدا  رسول فرمود:  هک  است  آمده س یاشعر  یموس ابو  تیروا  به  فیشر  ثیدر حد

  ما اشاره  یسو به  شیخو  شدند، با دست  از نماز فارغ  ردند و چونکبا ما نماز ظھر را ادا 
  فرمان  من  به أ خداوند« فرمودند:  گاه . آن مینشست  د. پسینیبنش  هکردند ک

  استوار و درست  ید و سخنیدار ه: از او پرواک نیا  به  تا شما را دستور دھم  است  داده
  من  به أ خداوند«فرمودند:   آنان  به  رفتند و خطاب  زنان  یسو به  سپس». دییبگو
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و   درست  ید و سخنیاو پروا دار ه: ازک نیا  به  نمکشما را امر   هک  است  داده  فرمان
 ».دییاستوار بگو

َمانَةَ  َناإِنَّا َعَرۡض ﴿
َ
َ�َٰ�ٰتِ َ�َ  ٱۡ� �ِض وَ  ٱلسَّ

َ
َبالِ وَ  ٱۡ� َ�ۡ�َ  ٱۡ�ِ

َ
ن فَ�

َ
ۡشَفۡقنَ  َ�ِۡمۡلَنَها أ

َ
 ِمۡنَها َوأ

�َ�ُٰنۖ لََها وََ�َ   .﴾٧٢َجُهوٗ�  اَ�َن َظلُومٗ  ۥإِنَّهُ  ٱۡ�ِ
  مراد از امانت: تمام»  میداشت  وھھا عرضهکو   نیو زم ھا آنرا بر آسم  ھمانا ما امانت«

 ھا آن  کو بر تر  ثواب ھا آن  یبر ادا  هک  است  یضیو فرا  طاعات  جمله  و از آن  فیالکت
جز  ند،ک  کرا تر ھا آن  اگر انسان  هک  یو طاعات  فیالکت  رد، چنانیگ یم  تعلق  عقاب

گاه ھا آن  کبر تر  یگرید  سک  خداوند متعال   امانت است:  جمله  گردد. و از آن ینم  آ
 وجود ندارد.  یکو مدر  گواه ھا آنبر   هک  ییھا سپرده و  اموال

  امانت  است، چشم  امانت  دارد... گوش  یا گسترده  قیاند: امانت، مصاد  علما گفته
و   است، عقل  است، پا امانت  امانت  است، دست  امانت  مکاست، ش  امانت  است، زبان

گاھ   ثی. در حد است  امانت  و شرمگاه  است  امانت  جنابت  است، غسل  ار امانتیو اخت  یآ

  ر�عأ«فرمودند:  ص خدا  رسول  هک است  آمده بعمرو   بنلله عبدا  تیروا  به  فیشر
  ةخليق  وحسن  حديث  وصدق  ةادلنيا؛ حفظ أمان  من  ما فاتك  فال عليك  فيك  ذا �نإ

ا از یاز دن  هک  در آنچه  ستیتو ن بر  یکاگر در تو باشند، با  هکزند یچھار چ« .»ةطعم  ةوعف

 » طعمه  و عفت  خلق  در سخن، حسن  یراست امانت،  ی: حفظ و نگھداریباش  داده  دست
ھا  وهکو   نیو زم ھا آنرا بر آسم  ما امانت ! ی. آر یوروز  رزق  یشیآال یو ب  یک: پایعنی

: یعنی» شدند  کراسناھ  سر باز زدند و از آن  آن  از برداشتن  پس«؛  میداشت  عرضه
  اگر گذاردن  هکقراردارند   یخود، بر حال  اجرام  یبزرگ  رغم ھا به وهکو   نیو زم ھا آنآسم

  انسان  به  هک  یا یالھ  فیالکت  گرفتن  نا بر دوشیقیز بود، یجا ھا آن  بر دوش  فیلکت
  مترتب  و عقاب  ثوابف، یالکت  نیرا بر ایرد زک یم  ینیسنگ ھا آناست، بر شده  ولکمو
دند و یترس  آن  رفتنیاز پذ  و اجرام ھا آنشکھک  نیبزرگتر  هک  یفیلکت  شود اما ھمان یم

و «رفت: یرا پذ  شد، او آن  عرضه  بر انسان  هک  یدند، ھنگامیشکنار ک  آن خود را از برابر
  آن  برداشتن  به  انسان: یعنی» بود  نادان  یاو ستمگر  گمان یرا برداشت، ب  آن  انسان
ار و کنھادن، برخود ستم گردن   نیا او در انھاد و قطع  گردن  آن  حق  به  وپرداختن  امانت

  یمعنا :یقول بود. به  است، نادان  درافتاده  آن  به  هک  نچهآ  یابیو ارز  از سنجش، محاسبه
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  أل  یخدا  هک یا ھنگامیشد.   امانت  رشیپذ  آماده  یطور فطر به  است: انسان  نی) امحلها(
 . را برداشت  رد، او آنک  عرضه  یرابر و  امانت» ذر»  در عالم
 را بر  ضیو فرا  طاعت  هک از آن  شیپ أ خداوند«د: یگو یم س عباس  ابنلله عبدا

  تاب  رد پسک  وھھا عرضهکو   نیو زم ھا آنرا بر آسم ھا آندارد،   عرضه  آدم
و   نیو زم ھا آنرا بر آسم  امانت  گفت: من  آدم  به  گاه اوردند آنیرا ن ھا آن  برداشتن

  در آن  آنچه  رندهیا تو پذیاوردند، آیرا ن  آن  تحمل  تاب ھا آناما   داشتم  عرضه وھھاک
  هک  نی؟ فرمود: ا است  یزیچ  چه  امانت  مگر در آن گفت: پروردگارا!  ؟ آدم یھست  است
  . پس یشو یم ، مجازات یردکار بد کو اگر   یشو یم  داده  پاداش، یردکو کیار نکاگر 
 ». و برداشت  را گرفت  آن  آدم

َب ﴿ َُعّذِ ِ�ّ ُ ُ َوَ�ُتوَب  ٱلُۡمۡ�َِ�ِٰت وَ  ٱلُۡمۡ�ِ�ِ�َ وَ  ٱلُۡمَ�ٰفَِ�ِٰت وَ  ٱلُۡمَ�ٰفِقِ�َ  ٱ�َّ َ�َ  ٱ�َّ
ُ َوَ�َن  ٱلُۡمۡؤِمَ�ِٰت� وَ  ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ   .﴾٧٣رَِّحيَمۢ� �ُفورٗ �َ  ٱ�َّ

 :یعنی» ندک  را عذاب  کمشر  و زنان  و مردان  منافق  و زنان  خدا مردان  تا سرانجام«
  در امانت  انتیرا در برابر خ  ستگانشانیناشا أ تا خداوند  را برداشت  امانت  انسان

و   و بر مردان«ند ک  ، عذابھا آنمیپ  ستنکو ش † امبرانیپ  بیذکف، تیلکوت
 اند سر رسانده  ـ را به  رهیو غ  ھا ـ مانند عبادات امانت  هک  یسانک: بر یعنی»  مؤمن  زنان

  بر توبه  است» و خدا آمرزگار«رد یرا بپذ  شان و توبه» بازگردد  رحمت  به«
 اند. ردهکھا را ادا  امانت  هکچرا   آنان  به»  است  مھربان«  نندگانک

  انیعاص  ردنک  لفان، عذابکم  فیلکدر ت  متکح  هک  نیبر اند ک یم  داللت  مهیرک  هیآ
 . است  بران فرمان  به  دادن  و پاداش

 





 
 
 
 

 سباء  سوره

 . است  هی) آ۵۴(  یو دارا  است  کیم
» سباء«  ، سوره در آنسباء   لهیقب  ر داستانکذ  سبب  را به  سوره  نی: ا هیتسم  وجه

 دند.ینام
 . معاد است  اثبات  سوره  نیمحور ا

ِ  ٱۡ�َۡمدُ ﴿ ِيِ�َّ َ�َٰ�ٰتِ َما ِ�  ۥَ�ُ  ٱ�َّ �ِض َوَما ِ�  ٱلسَّ
َ
ِ� ِ�  ٱۡ�َۡمدُ َوَ�ُ  ٱۡ� َوُهَو  ٱ�ِخَرة

 .﴾١ٱۡ�َبِ�ُ  ٱۡ�َِكيمُ 
» اوست  از آن  است  نیو زم ھا آندر آسم  آنچه  هک  راست  ییھا خدا شیستا  ھمه«

بخواھد   ، آنچه اوست  تصرف  او و تحت  ک، مل است  نیو زم ھا آندر آسم  آنچه  : تمام یعنی
  خداوند متعال  شیستا  راند. پس یم  مکح ھا آنند، در ک  اراده  هک  ند و ھرگونهک یم ھا آنبا 

برابر  او در  شیستا  یمعنا  بهھمانا  ،» است  نیو زم ھا آندر آسم  هک  آنچه«در برابر 
،  شیستا  نیا  هک چنان  است  نھاده  منت  شیخو  بر خلق ھا آن  نشیبا آفر  هک  است  ییھا نعمت

  هک  است  و تجربه  و علم  متکو ح  مانند قدرت  یا یمالک  او در برابر صفات  شیستا  یمعنا  به
او   هکرساند  یم  قتیحق  نیا  را الزاما به  آنان  هک  یا تجربه و  ، علم است  دهیآفر  در بندگان

 أ خداوند  یو براکین  شیاز: ستا  است  عبارت» حمد«باشد.  یم  نیو زم ھا آنآسم  نندهیآفر
 . گذشت  فاتحه  در سوره  ر آنیو تفس  یو  یبایز  افعال و  برابر صفات در

از  و ثنا  و سپاس  شیستا  اوست  : از آن یعنی» اوست  از آن  شیز ستاین  و در آخرت«
در  أ خداوند  هک ند چنانیدرآ  بھشت  به  هک  گاه ؛ آن آخرت  یدر سرا  بندگانش  یسو

ْ ﴿ د:یفرما یم  در بھشت  آنان  از سخن  تیاکح ِ  دُ مۡ �َۡ ٱَوقَالُوا ِيٱِ�َّ [الزمر:  ﴾َصَدَ�َنا �َّ
  را راست ما  به  شیخو  وعده  هک  است  یخداوند  شھا از آنیستا  و گفتند: ھمه« ]۷۴

ز یا نیدر دن  مطلق  ستوده  هک چنان  ز اوستین  در آخرت  مطلق  ستوده  پس  ».دیگردان
  هک» میکح  و اوست»  اوست زیا نیدن  کمال  هک چنان  اوست  آخرت  کباشد و مال یھمو م

گا»  است  دهیبخش  سرا را سامانھردو  ارک،  یو استوار  متکح  به ار ک  به  است» هآ
 . ا و آخرتیدن  یسراھردو  در  شیخو  نشیآفر
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�ِض  ِ�  يَلِجُ  َما لَمُ َ�عۡ ﴿
َ
َمآءِ  ِمنَ  يَ�ُِل  َوَما ِمۡنَها ُرجُ َوَما َ�ۡ  ٱۡ� ۚ  ُرجُ َوَما َ�عۡ  ٱلسَّ  وَُهوَ  �ِيَها

 .﴾٢ٱۡلَغُفورُ  ٱلرَِّحيمُ 
 ای،  مردگان  ا اجسامیا گنجھا، ی،  از آب» داند یرود م یفرو م  نیدر زم  آنچه«

 ، ھا، جانداران یھا و سبز شتکاز » دیآ یبر م  از آن  داند آنچه یو م«گر ید  یھا نهیدف
 و  از فرشتگان» دیآ یفرود م  از آسمان  داند آنچه یو م«  رهیھا و غ چشمه  ، آب فلزات

و «  یو  یھا تکبرو   و صاعقه  و تگرگ  و برف  ز از بارانیو ن  امبرانشیپ  یسو ھا به تابک
دودھا،  ، بخارھا، بندگان  ، اعمال از فرشتگان» رود یباال م  در آسمان  داند آنچه یم

  با فرود آوردن ؛ بندگانش  به» مھربان  و اوست« ١ ییو فضا  ییھوا  هینقل  لیو وسا  پرندگان
 را.  گناھانشان  است» آمرزنده«از دارند ین  بدان  هک  آنچه

 ، هیآ  نیا  با تالوت«د: یگو یم»  القرآن ظالل یف«ر یدر تفس /  د قطبید سیشھ
ند، یب یم  قتیاز حق  یو پھناور  ضیعر  ، در برابر صفحه کاند  یلماتکخود را با   انسان
ر ی، تصاو یتابلوھا، معان  الک، اش ، احجام اتکاء، حریاش  بزرگ  خود را در برابر انبوه  بناگاه

در برابر   انسان  الیھرگز تصور و خ  هکابد ی یم  یا دھنده  انکو ت آسا  شگفت  یھا و حالت
نند تا ک  نیا  قفا ورا تمام  شیخو  یزندگ  نیزم  اھل  ندارد. اگر تمام  یستادگیا  تاب ھا آن

ند، بر شمارند، ک یم  اشاره  آن  به  کاند  لماتک  نیدر ا  مهیرک  هیآ  نیفقط ا  هکرا   آنچه
  یشمار یب  یزھایار چیبس  ! چه یمانند! آر یدرم ھا آندر   اوشکو   ا از شمارشنیقی

  از آن  هک  ییزھایار چیبس  روند؟ چه یفرو م  نیواحد در زم  لحظه  کیدر   هکھستند 
ند؟ و یآ یفرود م  از آسمان  لحظه  کی  نیدر ھم  هک  ییزھایچ اریبس  ند؟ چهیآ یم  رونیب

 روند. یباال م  آن در  هک  یاریبس  یزھایچ  چه
ھا  خزنده ، رمھا و حشراتکار یبس  چه  لحظه  کیدر   هکند کتواند تصور  یم  یسک  چه

گاز و   ، ذرات آب  ار قطراتیبس  روند؟ چه یفرو م  آن  درون  به  نیط زمیدر بس  یو جانوران

                                                           
 را  افغانستان  غرب  به  متیقصد عز  که  عرب  از مجاھدان  با دو تن  ش ـ .ھ ۱۳۶۵  در سال  مترجم -١

  از آن  یکیاز   حال  نی. در ا میما شدیسوار ھواپ  مقصد تھران  به  پاکستان  یداشتند، از مبدأ کراچ
  هیآ  نی، ا را باز کردم  آن  که  نیو ھم  را گرفتم  یو  یبیج  بود، قرآن  نشسته  کنارم در  دو برادر که

  درنگ یآورد، ب  شیر خویتأث  مرا تحت  سخت  میکر  آمد و اعجاز قرآن  من  دگانید  یدر جلو  مهیکر

 .)!اهللا (سبحانار گفتند: یاخت یشدند و ب  مبھوت  ، آنھا ھم دادم  نشان  ھمراھم  برادران  را به  هیآ  نیا
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شوند... و  ید میوناپدروند  یفرو م  ، در بستر آن لحظه  کی  نیدر ا  یبرق  یھا شعاع
 ؟ ستھا آن  خوابد مراقب یھرگز نم  هک  سبحان  یخدا  فیکبال  چشمان

باال   آسمان  به  ییزھایچ  چه  لحظه  کی  نیدر ھم  هکبرشمرد   توان یا میطور آ  نیھم
ھرچند  ند وک  شرفتیپ  ـ ھرچند ھم  و آمار آن  شمارش  بشر و نظام  روند؟ مگر علم یم
فقط در   هک  آنچه  شمارش  ینند ـ براک  یسپر  را در امر شمارش  یطوالن  یعمر  هک

  ، به یالھ ریفراگ علم   هک یدرحال ند؟ ھرگز!ک یم  تیفاکافتد،  یم  اتفاق  لحظه  کی  نیھم
  نیا  اثبات  یبرا  هیآ  کی  نیفقط ھم  دارد. پس  احاطه  یو زمان  انکدر ھر مھا  این  ھمه

 ».باشد یم  یافک،  ستیبشر ن  سخن  قرآن  هک  قتیحق

ِينَ َوقَاَل ﴿   ٱ�َّ
ۡ
ْ َ� تَأ ۖ  تِيَناَ�َفُروا اَعُة تِيَنَُّ�مۡ  َوَرّ�ِ  بََ�ٰ  قُۡل  ٱلسَّ

ۡ
َ�  ٱۡلَغۡيِب�  َ�ٰلِمِ  َ�َأ

�ٖ  مِۡثَقاُل  َ�ۡنهُ  ُزُب َ�عۡ  َ�َٰ�ٰتِ  ِ�  َذرَّ �ِض َوَ� ِ�  ٱلسَّ
َ
ۡصَغرُ  َوَ�ٓ  ٱۡ�

َ
ۡ�َ�ُ  َوَ�ٓ  َ�ٰلَِك  ِمن أ

َ
 إِ�َّ  أ

بِ�ٖ  كَِ�ٰبٖ  ِ�   .﴾٣مُّ
 ار وجودکان  یرا از رو  سخن  نیا» رسد ینم ما فرا  یبرا  امتیگفتند: ق  افرانکو «

د و از یآ یم  آنان  به  امبرانشیپ  بر زبان  پروردگارشان  از جانب  هک  یار اخبارکا انی،  امتیق
در   امتیق  بر اثبات  هک  یروشن  یھا آنبرھھا و  و حجت  یالھھای  کتاب ارکسر ان

  هک  پروردگارم  سوگند به«د یپندار یشما م  هک» است  چنان  بگو: نه«، گفتند  ستھا آن
دستور داد تا   امبرشیپ  به  ، خداوند متعال گونه  نیبد» شما خواھد آمد  یا براحتم

  آن او بر صحت   نام خبر، به  نید ایکتأو   تیتقو  یو برا  خبر داده  امتیق  از وقوع  آنان به 
 در  و نه ھا آندر آسم  ، نه یا ذره  وزن  و ھم  است  بیغ  یدانا  هکھمو «خورد. سوگند ب

باشد  ینم  یو  و قدرت  علم  و دور از دسترس» ستین«  و پنھان» دهیپوش  یاز و  نیزم
  نیمب  یتابک در  هک  نیمگر ا  است  بزرگتر از آن  و نه«  ذره  وزن ھم» تر از آنکوچک  و نه«

، اگر  نیبنابرا . است  شده  ثبت  یالھ  محفوظ و در علم  : در لوح یعنی» است  شده  ثبت
  جا رفتهک  هکداند  یم  یتعال  شوند، حق یم  یمتالش  یو  بعد از مرگ  انسان  یھا آناستخو

 ند.یآفر ی، از نو م است  دهیآغاز آفردر   هک  را چنان ھا آناند لذا  شده  ندهکجا پراکو 
 أ خداوند ندارند و  یچھارم  هک  است  یا هیآ  از سه  یکی  هیآ  نیا«د: یگو یر میثک ابن

معاد   وقوع خود بر  میپروردگار عظ  تا به  است  دستور داده  امبرشیپ  به ھا آن  در ھمه
  سوره در  یگریو د »۵۳ ونس/ی«  در سوره  یکیگر، ید  هیسوگند بخورد. دو آ

 ». است »۷ تغابن/«
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ھمانا   هکـ   هیعل  مقسم  حال  ، از قوت وصف  نیبر ا  د قسمیکتأ«ند: یگو یم  مفسران
 ».دھد یـ خبر م  است  امتیق  وقوع

َجۡ ﴿ ِينَ  زِيَ ّ�ِ ٰلَِ�ِٰت� َءاَمُنواْ وََعِملُواْ  ٱ�َّ ْوَ�ٰٓ  ٱل�َّ
ُ
ٞ  لَُهم �َِك أ ۡغفَِرة  .﴾٤َكرِ�مٞ  َورِۡزقٞ  مَّ

اند،  ردهک  ستهیشا  یارھاکو   آورده  مانیا  هکرا   یسانک«معاد   با وقوع  یتعال  حق» تا«
و   داده  پاداش  را با ثواب  مؤمنان  هک  است  نیا  امتیق  آوردن  دهی: فا یعنی» دھد  پاداش

و   گناھانشان بر» است  یآمرزش  شانیبرا  هکآنانند «ند ک  مجازات  را با عقاب  افرانک
اند، از  ردهک  هک  ی، گناھان بر گناھانشان  ستهیشا  و اعمال  مانیا  غلبه  سبب به  هکآنانند 

از:   است  عبارت  هک» است  یگرام  یا یروز  شانیو برا«شود  یمحو م أ خداوند  یسو
و   با فضل  ـ ھمراه  صالحشان  و اعمال  مانیا  سبب به  هک  ییذ و گوارایلذ  یھا یکخورا
 شود. یم  یارزان  شانیا  به  ـ در بھشت  سبحان  یخدا  یاز سو  ینوازش

ِينَ وَ ﴿ ْوَ�ٰٓ�َِك  ُمَ�ِٰجزِ�نَ  َءاَ�ٰتَِنا ِ�ٓ  َسَعوۡ  ٱ�َّ
ُ
ِ�مٞ  رِّۡجزٍ  ّمِن َعَذابٞ  لَُهمۡ  أ

َ
 .﴾٥أ

در رد و   هک  یسانک:  یعنی» ردندک  یما سع  اتیدر آ  نانک مقابله  هک  یسانکو «
  پندار باطل  نیا  ردند، بهک  و تالش  یسع †  امبرانیما بر پ  فرستاده فرو  اتیآ  ابطال

  ختهی: برانگ هک  اساس یاعتقاد ب  نیبر ا  هیکزند و با تیگر یما م  عذاب  چنبره از  هک
  یحاصل یب  یسع  نیچن  هک» گروه  آن«ار نخواھد بود کدر   یمجدد  یشوندو زندگ ینم
  نیتر و سخت  نیرجز: بدتر» باشد  کار دردنایاز رجز بس  یعذاب  شانیبرا« ردندک

 . است  عذاب

ِينَ َوَ�َرى ﴿ ْ  ٱ�َّ وتُوا
ُ
ِيٓ  ٱۡلعِۡلمَ أ نزَِل إَِ�ۡ  ٱ�َّ

ُ
ّ�َِك  ِمن َك أ  ِصَ�ٰطِ  إَِ�ٰ  ِديٓ َو�َهۡ  ٱۡ�َقَّ  ُهوَ  رَّ

 .﴾٦ٱۡ�َِميدِ  ٱۡلَعزِ�زِ 
از   آنچه  هک«دانند  ی: م یعنی» نندیب یم اند، شده  داده  علم  هک  یسانکو «

  حق  از اھل  هک  یانی: دانا یعنی» است  ، حق شده  تو نازل  یسو به  پروردگارت  جانب
  نیو ا  است  حق  شده  نازل أ خداوند  بر تو از جانب  آنچه  هکدانند  یم ھستند،

ـ   تابک  اھل  مؤمنان  شانیا:  یقول  ھستند. به ص خدا  رسول  پو، صحابه قتیحق  انیدانا
  صفات  ستوده  غالب  راه  یسو به  هکدانند  یو م«ـ اند   یو  ارانیو   سالم بن للهمانند عبدا

  قرآن  نیا  هکدانند  ی، مأ خدا  تابک  به  افتگانی  دانش  : آن یعنی» ندک یم  تیھدا
در  ریثک ند. ابنک یم  تی، ھدا د استیبر توح  یمبتن  هک أ خدا  حق  نید  یسو به

  رابه  نند، آنک یم  ز را مشاھدهیرستاخ  صحنه  مؤمنان  چون«د: یگو یم  هیآ  یمعنا
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  علم  آن  به  راجع  نیقیال علم  ا بهیدر دن  هک نند، بعد از آنیب یم  نیقیال نیع
 ». است  امتیق  وقوع  یھا متکگر از حید  یکی  نیاند و ا ردهک  حاصل

ِينَ َوقَاَل ﴿ ٰ  نَُدلُُّ�مۡ  َ�َفُرواْ َهۡل  ٱ�َّ قٍ  ُ�َّ  ُمّزِۡ�ُتمۡ  إَِذا يُنَّبُِئُ�مۡ  رَُجلٖ  َ�َ  إِنَُّ�مۡ  ُمَمزَّ
 .﴾٧َجِديدٍ  َخۡلقٖ  لَِ� 

  یا شما را بر مردیآ«  نانکگر استھزاید  یبرخ  به  یبرخ» گفتند  افرانکو «
و   بیعج  یاز امر» شما  به  هک«  است ص محمد  حضرت  منظورشان» مینک ییراھنما

  پاره و پاره  یامال متالشک  چون: « هک  است  نیا  و آن» دھد یخبر م«آور  رتیو ح  بیغر
و   ذرات  ھمه  هک  کو خا  استخوان  یمشت  به  شیخو  بعد از مرگ  : چون یعنی» دیشد

  قطعه قطعه و  ندهکد و تماما پرایشد  لی، تبد است  دهیپاش  و از ھم  ندهکپرا  آن  یاجزا
و از   شده  دهیآفر نو  ینشیآفر  : به یعنی» افتید یخواھ  یدیجد  نشیآفر  گاه آن«د یشد

د، یا ا بودهیدن در  هک  یالکاش  ھمان  د شد و باز بهیخواھ  ختهیبرانگ  زنده  تانیقبرھا
بر  أ خداوند  وعده  را از سر تمسخر و استھزا به  سخن  نیا ھا آند؟ یگرد یبازم

 ـ گفتند.  است  ردهک  اعالم  امبرشیپ  زبان  به  هکمجدد ـ   ختنیبرانگ

﴿ ۡ�
َ
ِ َ�َ  َ�َىٰ أ م بِهِ  ٱ�َّ

َ
ِينَ  بَلِ  ِجنَّ�ۗ� ۦَكِذبًا أ ِ  مِنُونَ َ� يُؤۡ  ٱ�َّ  ٱۡلَعَذابِ ِ�  بِٱ�ِخَرة

َ�ٰلِ وَ   .﴾٨ٱۡ�َعِيدِ  ٱلضَّ
در  ص  ا محمدیگفتند: آ  یعنی» دارد  یا او جنونی  بربسته  یا بر خدا دروغیآ«
ا در او ی،  د، دروغگوستیگو یم  از مرگ  پس  شدن  زنده  به  راجع  هک  آنچه

  سبحان  ید؟ خدایگو یم  چه  هکفھمد  یداند و نم ینم  هک  یا گونه ، به است  یا یوانگید
و   در عذاب  آخرت  به  نامؤمنان  هکبل«د: یفرما  یم  ردهکرا رد   پندارشانھردو 
  هکاند بل پنداشته  آنان  هک  ستین  چنان  : موضوع یعنی» ھستند  یدراز و دور  یگمراھ

  هک  است  یدیو رش  ار عاقلیراستگو و بس  شخص ص  محمد  هک  است  نیا امر  قتیحق
در  و  رفته  راھهیب  به  قیحقا  کو در  از فھم  هکآنانند   نیو ا  آورده  دانیم  را به  حق

  یالھ  یھا امیپ  و به  دهیفر ورزک  آخرت  ، به نیاند و بنابرا افتاده در  یدور و دراز  یگمراھ
  سبب به  هکد بدانند یبا ھا آناند،  اوردهین  مانی، ا است  آورده  حق امبر بریپ  نیا  هک

  هک  خواھند بود، چنان  آخرت  یشگی، گرفتار عذاب ھم شیخو  بیذکار و تکان  نیھم
 قرار دارند.  دراز از حق و دور  بس  یا یز در گمراھیامروز ن
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  شیخو  قدرت مظاھر  را به  ، نظر آنان پاسخ  نیا  ساختن  املک  یبرا  أل  یخدا  گاه آن
 د:یفرما یم  ردهک  جلب

فَلَمۡ ﴿
َ
ْ  أ يِۡديِهمۡ  َ�ۡ�َ  َما إَِ�ٰ  يََرۡوا

َ
َمآءِ  ّمِنَ  َخۡلَفُهم َوَما � �ِض� وَ  ٱلسَّ

َ
  ٱۡ�

ۡ
ََّشأ  بِِهمُ  َ�ِۡسۡف  إِن �

�َض 
َ
وۡ  ٱۡ�

َ
�  ّمِنَ  كَِسٗفا َعلَۡيِهمۡ  �ُۡسقِۡط  أ َمآءِ نِيبٖ  َ�ۡبدٖ  ّلُِ�ِّ  يَةٗ إِنَّ ِ� َ�ٰلَِك � ٱلسَّ  .﴾٩مُّ

 ، است  سرشان  و پشت  شانیرو  شیپ  هکـ   نیو زم  ـ از آسمان  آنچه  یسو ا بهیآ«
  شانیبرا هک  یپردازد در حال یم  آنان  سرزنش  به  گونه نیا  متعالخداوند » ؟اند ستهیننگر

در   تدبرشان ر وکتف  عدم  سبب ـ جز به  و برداشت  قضاوت  گونه نیا  هکند ک یم  روشن
  نشیآفر  نیدر ا ھا آنرا اگر یز  است  سر نزده  ـ از آنان  نیو زم  آسمان  نشیآفر

روز   به  آن  تبع  بردند و به یم  یپ أ خداوند  مثال یب  قدرت  ا بهنیقیدند، یشیاند یم

يِۡديِهۡم َوَما َخۡلَفُهم﴿ : یردند. معناک یدا میپ  نیقیز ین  آخرت
َ
 ]۹[سبأ:  ﴾إَِ�ٰ َما َ�ۡ�َ �

  یرو  شیپ  نند و ھمیب یسر خود م  پشت  را ھم  بنگرند، آسمان  چون  : آنان هک  است  نیا
 أ خداوند  یگانگیو   بر قدرت  هک  است  ییھا یو شگفت  بیعجااز ھا  این  خود و ھمه

  یرو  شیپ  ھم سر و  پشت  را ھم  بنگرند، آن  نیدر زم  چون  گونه نیند. ھمک یم  داللت
  دارد. پس  ھمراه به  آسمان  ھمانند داللت  یروشن  ز داللتین  نیا  هکنند، یب یم  شیخو

  هک  خواھند دانست بنگرند، قطعا  نیو زم  آسمان  یسو به  با تدبر و تعمق ھا آناگر 
طور   به ھا آنو بر   ز بر پاداشتهیرا ن  امتیتا ق  ، قادر است میعظ  دهیدو پد  نیا  نندهیآفر

  هک چنان» میبر یفرو م  نیزم را در  آنان  میاگر بخواھ«را بفرستد   ، عذاب عیو سر  شتابان
فرو   آنان بر«را   از آن  ییھا قطعه : یعنی» از آسمان  ییھا ا پارهی«  میرا فرو برد  قارون

  حق  از عذاب  چگونه  پس .١ میافگند فرو »هکیا«  را بر اصحاب  آن  هک چنان» میانداز یم
و   آسمان  نشیر شد؛ از آفرکذ  هک» امر  نیقطعا در ا« نند؟!ک یم  یمنیا  احساس  یتعال
  با توبه  هک» یبیمن  ھر بنده  یبرا«ار کآش  است  یداللتو   واضح» است  یھا آننش«  نیزم

 ند.ک یم  رجوع  پروردگارش  یسو به  و اخالص
  و اعاده  نشیرا در آفر  یالھ  قدرت  یھا نشانه  یسکفقط   هک  است  بر آن  لیدل  مهیرک  هیآ

، أ للها  یسو به  عانهیمط  فروتنانه  یمیدا  بازگشت  یعنی،  انابت  وصف  به  هکند یب یم  آن
 باشد.  موصوف

ّوِِ�  َ�ِٰجَباُل  ٗ�ۖ ِمنَّا فَۡض  َداوُۥدَ  َءاتَۡيَنا َولََقدۡ ﴿
َ
ۖ وَ  َمَعُهۥ أ َ�ۡ َ�َّا َ�ُ  ٱلطَّ

َ
 .﴾١٠ٱۡ�َِديدَ َو�

                                                           
 ».۷۸حجر/«  سوره  د بهیکن  نگاه -١
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  نبوت  ، دادن تیو مز  فضل  نیا  هک» میداد  یخود فضل  داوود را از جانب  یراست و به«
  گفته  هک  است  نیبود. بھتر ا  یو  به  آھن  ردنک  نرم  یروین  : دادن یقول بهزبور و   تابکو 

ّوِِ� ﴿ از:  هیآ  نیدر ھم أ خداوند  هک  است  یزیچ  ھمان  فضل  نیشود: ا
َ
 ﴾َ�ِٰجَباُل أ

:  میگفت  یعنی» دییگو  حیاو تسب  ھمراه ھا! وهک  یا. « است  ردهکر کذ  تا آخر آن ]۱۰[سبأ: 
» را  و پرندگان«د ییگو  حیاو، تسب  گفتن ح یداوود و ھمصدا با تسب  ھا! ھمراه وهک  یا
 د.ییگو  حیاو تسب با  : ھمراه میو گفت  دهیردانگ  او رام  یز برایرا ن  : پرندگان یعنی

بود.  رده ک  تیرومند و مؤثر عنای، ن شکدل بس  ییداوود صدا  به  خداوند متعال ! یآر
  ھنگام شب  ص  خدا   رسول  هک  است  آمده  یبخار  تیروا  به  فیشر  ثیدر حد  هک  چنان

  ستادند و بهیا دند پس یبود شن  قرآن  قرائت  مشغول  هکرا  س  یاشعر  یموس ابو  یصدا
داوود:   ر آلیمزام  ھذا مزمار من  یلقد اوت«فرمودند:   گاه ادند آنفرا د  او گوش  قرائت

  یرا برا  و آھن». « است  شده  داوود داده  ر آلیاز مزام  ی، مزمار شخص  نیا  به  یراست به
داوود مانند   در دست  : آھن یقول بسازد. به  خواھد با آن یم  تا ھر چه» میدیگردان  او نرم
 رد.ک یم  لیتبد  خواست یم  هک  یلکش ھر  به  آتش  یروین یرا ب  شد و آن یم  نرم  شمع

ِن ﴿
َ
رۡ  َ�ٰبَِ�ٰتٖ  ٱۡ�َمۡل أ دِ�  ِ�  َوقَّدِ ۡ ْ وَ  ٱل�َّ ۖ  ٱۡ�َملُوا  .﴾١١بَِص�ٞ  َ�ۡعَملُونَ  بَِما إِّ�ِ  َ�ٰلًِحا
و   عی، وس املک  یھا : زره سابغات» بلند و رسا بساز  یھا زره  هک  میفرمود«
  سازنده  نیاول ÷ داوود  هک  میشو یادآور میرا بپوشاند.   بدن  تمام  هک  است  یگشاد

.  است  زره  یھا سرد: بافته» دار  را نگاه  ھا اندازه حلقه  و در بافتن. « استیدن در  زره
 را  : زره یعنی.  است  زره  یھا حلقه  بافتن  یمعنا  بهھردو  شود: السرد و الزرد: و یم  گفته

  برابر ضربات و در  بوده  نندهکو ش  سست  هکبساز   کو ناز  کوچک  آنچنان  نه
بر   هکبساز   میو ضخ  بزرگ  را چنان ھا آن  باشد و نه  نداشته  یدفاع  امکحاست  دشمن
  من  قتیدر حق« داوود!  تیب  اھل  یا» دینک  ستهیار شاکو «ند. ک  ینیخود سنگ  پوشنده

گاه» میناید بینک یم  آنچه  به   تانکین  و اعمال  شما را در برابر سخنان  پس  و آ
 . دھم یم پاداش 

ۖ  َوَرَواُحَها رٞ ُغُدوَُّها َشهۡ  ٱلّرِ�حَ  َ�ٰنَ َولُِسلَيۡ ﴿ َسۡلَنا َشۡهرٞ
َ
نِّ َومَِن  ٱۡلقِۡطرِ�  َ�ۡ�َ  َ�ُۥ َوأ َمن  ٱۡ�ِ

ۡمرِنَا َ�نۡ  ِمۡنُهمۡ  َوَمن يَزِغۡ  َرّ�ِهِۦۖ  �ِإِۡذنِ  يََديۡهِ  َ�ۡ�َ  َمُل َ�عۡ 
َ
عِ�ِ  َعَذاِب  ِمنۡ  نُِذقۡهُ  أ  .﴾١٢ٱلسَّ

  باد را رام  مانیسل  ی: و برا است  نیچن  ر سخنیتقد» باد را  مانیسل  یو برا«
  راه  ماھه  کیز ین  آن  یر شامگاھیو س  راه  ماھه  کی  آن  یر بامدادیس  هک»  میدیگردان
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 را  راه  ماه  کی  روز مسافت  بامداد در اول ÷  مانیسل  فرمان  : باد به یعنی» بود
از   نقل ر بهیثک رد. ابنک یر میرا س  فاصله  نیز ھمین در آخر روز  مود و شامگاھانیپ یم

و   نشست یخود م  بر تخت  از دمشق  بامدادان ÷  مانیسل«د: یگو یم  یبصر  حسن
رد ک یم  ناشتا (نھار) را تناول  یغذا  آمد و در آن یاصطخر فرود م  باد به  یھا سوار بر بال

  ابلکدر   و شامگاه  نشست یخود م  یباد  یمایر روز از اصطخر بر فضاپیاخ  مهیو در ن
  شتاب  به  هک یسک  یو اصطخر ـ برا  دمشق  انیآمد. و در م یز افغانستان) فرود مک(مر
  هک  یسک  یز ـ براین  ابلکاصطخر و   انیو در م  است  راه  ماه کی  د ـ مسافتیمایبپ  راه
  او روان  یرا برا  مس  چشمه و». « است  مقدار راه  نید ـ ھمیمایبپ  راه  شتاب  به

و »  میدیگردان  نرم را  آھن ÷ داوود  یبرا  هک چنان  و جوشان  طور گدازان  به» میساخت
  یبرا  شیخو  فرمان : به یعنی» ردندک یار مک  پروردگارش  اذن  نزد او به  انیاز جن  یبرخ

  یارھاکر کذ  هک.  میردک  ردند، رامک یار مکاو   یرو  شیپ  هکرا   یسانک  انیاو از جن
  فرمان  او را بدان  هک» ما  از فرمان ھا آناز   ھرکس و«د. یآ یبعد م  هیدر آ  انیجن

او   به  سوزان  عذاب ند، ازک  عدول« ÷  مانیسل  یرویاز پ  یعنی،  میبود  داده
 . استیدر دن  یقول  و به  در آخرت  عذاب  نیا  هک» میچشان یم

ٓ  َ�ُۥ َملُونَ َ�عۡ ﴿ َ�ٰرِ�َب  ِمن ءُ َما �ََشا اِسَ�ٍٰت�  َوقُُدورٖ  َكٱۡ�ََواِب  وَِجَفانٖ  َوتََ�ٰثِيَل  مَّ  رَّ
 ْ ُكورُ  ِعَبادِيَ  ّمِنۡ  َوقَلِيلٞ  ٗر�ۚ ُشكۡ  ۥدَ َءاَل َداوُ  ٱۡ�َملُٓوا  .﴾١٣ٱلشَّ

 : بیمحار» ھا : از قلعه خواست یم  او ھر چه  یبرا»  انیجن  آن» ساختند یم«
مساجد  نجا،یدر ا  بی: مراد از محار یقول . به است  عیرف  یبلند و قصرھا  یھا آنساختم

  نگار شده و  نقش  مجسم  صورت  به  هک  است  یزی: ھر چ لیتماث» ھا و تمثال. « است
تمثالھا و   نی: ا یقول به . رهیو غ  رخام  از سنگ  ، چه شهیاز ش  باشد، چه  از مس  باشد، چه

:  هک  شده  بود. گفته  صالحان ، علما و ، فرشتگان امبرانیر پیتصاواز   ر عبارتیتصاو
  امبر ما حضرتیپ  عتیار در شرک  نیا بود اما  مباح ÷  مانیسل  عتیدر شر  ینگار صورت
 د.یگرد  است منسوخ ص محمد

  نیتر سخت« .» املصورون  القيامة  اً يومعذاب  شد انلاسأ«:  است  آمده  فیشر  ثیدر حد

»  یالبار فتح«در   یحجر عسقالن  . ابن»اند  نگاران  ، صورت امتیدر روز ق  عذاب  یاز رو  مردم
را از   هیسا  یراا دای،  جسم  یر دارایتصاو  علما در برداشتن  ی، آرا» یبخار«  شرح

آراء   نیا  یبند در جمع  گاه آن  ردهک  ـ نقل  وانیو ح  ـ مانند انسان  روح  یذ  موجودات
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. اما  است  علما حرام  اجماع  ـ به  انکودک  یباز  ـ بجز اسباب  مجسمه  ساختن«د: یگو یم
: اگر  هک  است  نیا ھا آن  نیتر حیو صح  است  قول ، چھار پارچه  یبر رو  یرنگاریدر تصو

  به  آن  یا اجزا و اعضایبود،   شده  قطع  اگر سر آن  یول  است  بود، حرام  اندام  ر تمامیتصو
 ». ز استیبود، جا  شده  دهیشک ریتصو  به  ندهکطور پرا

در   ر را چنانچهیتصاو  ارگرفتنک ـ به  مذاھب  و ائمه  نیتابع  جمھور علما ـ از صحابه
شد ـ مانند  یم  استعمال  و اھانت  یخوار  ا بهیشد،  یم  پا نھاده  و بر آن  ر پا قرار داشتیز

 اند. ز شمردهیجاھا ـ  ھا و بالشت یر پشتیتصاو
  ھمچون ، یر فوتوگرافیتصاو  مکح  هک  د دانستیبا«د: یگو یم» ریالمن«ر یتفس  صاحب

  ییمعنا  آن  ـ به  قتیحق در  یر فوتوگرافیتصاو  هکبل  است  پارچه  یبر رو  ینگارگر  مکح
ا ی  نهییآ در  انسان  صورت پرتو  و مانند افتادن  ستیر نیـ تصو  است  آمده  ثیدر احاد  هک

 ». ستیار نکدر  أ خداوند  نشیبا آفر  یساز  هیشب  ، مفھوم باشد لذا در آن یم  آب
  هکساختند  یم» مانند  حوض  بزرگ  یھا اسهک« ÷  مانیسل  یبرا  انیز جنین» و«

 گرد  اسهک  کیبر   بزرگ  یجمع  هک یطور  بود به  مانند آبشخور شتران  خود به  یدر بزرگ
  آب ھا آنرا در   شتران  هک  است  ییھا : حوض یخوردند. جواب یم  از آن  ھمهو   آمده

» خود  یدر جاھا  ثابت  یھا گید« ÷  مانیسل  یبرا  انیز جنین» و«دھند.  یم
  داده  تکحر  شد و نه یم  حمل  یانسان  یروین  به  بود، نه  بزرگ  از بس  هکساختند  یم
  عنوان : به میداوود گفت  خاندان  : به یعنی» دیرگزار باشکش داوود!  خاندان  یا«شد  یم
  به ، است  ا دادهیو دن  نیشما در د  به  هک  دربرابر آنچه  یتعال  حق  یر و سپاسگزارکش

و   را با قلب  ر نعمتکش  هک» سپاسگزارند  یکاند  من  و از بندگان«د ینک  ما عمل  طاعت
ر: کش  قتی. حق امر است  تیواقع از  یامر، اخبار  نیا  لبتهجا آورند. ا به  شانیو اعضا  زبان

  فرانک  هک  ، چنان است  یتعال  حق  طاعت در  نعمت  یریارگک و به  منعم  نعمت  به  اعتراف
 باشد. یم  تیدر معص  نعمت  یریارگک از به  : عبارت یو ناسپاس

  هکبل  ستین  یزبان  یو ثنا  سپاس  ر، محدود بهکش  هکآنند   یایگو  و سنت  ظاھر قرآن
ر با کش و  اعضاء است  ؛ عمل ر با فعلکلذا ش  ر استکش  اتیز از مقتضین  بدن  عمل

 . ار زبانک؛  سخن
  است  آمده ص  خدا   از رسول  و مسلم  یبخار  تیروا  به  فیشر  ثیدر حد

؛  است ، نماز داوود متعالنماز نزد خداوند   نیتر داشته  دوست  قتیدر حق«فرمودند:   هک
از یرازون نماز و  و به«دار بود  را زنده  آن  سوم  کید و یخواب یرا م  شب  او نصف
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، أ نزد خداوند  روزه  نیتر داشته  د. و دوستیخواب یرا م  آن  ششم  کیو باز » پرداخت یم
او با   خورد. و چون یم گر رایو روز د  گرفت یم  روز را روزه  کی، او  داوود است  روزه

  به  یگرید  فیشر  ثیحد در». ردک یفرار نم  هکمعر  دانیشد، از م یرو م روبه  دشمن
  را تالوت  هیآ  نیو ا  رفته بر منبر ص  خدا   رسول  هک  است  آمده س  رهیابوھر  تیروا

او مانند   شد، قطعا به  داده  سکھر   به  هک  است  خصلت  سه«فرمودند:   گاه ردند آنک
  میدیپرس ص   حضرت  از آن . است  دهی، عطا گرد شده  داوود داده  خاندان  به  هک  آنچه

الفقر   ، والقصد يف والغضب الرضا  يف  العدل«؟ فرمودند:  ستیچ  خصلت  سه  نیا  هک
 ، رضا و خشم  درحال  عدالت  گرفتن  شیپ در« .» ةالرس والعالني  يف  اهللا  ة، وخشي والغ�

 .»ارکو آش  در نھان أ از خدا  و ترس  یفقر و توانگر  درحال  یرو انهیم

ا قََضيۡ ﴿ َُّهمۡ  ٱلَۡموَۡت هِ َعلَيۡ  َنافَلَمَّ ٰ  َما َدل �ِض  بَّةُ إِ�َّ َدآ َمۡوتِهِۦٓ  َ�َ
َ
  ٱۡ�

ۡ
ۥۖ  ُ�ُل تَأ تَُه

َ
 مِنَس�

ا َخرَّ تَبَيََّنِت  نُّ فَلَمَّ ن لَّوۡ  ٱۡ�ِ
َ
ْ  أ  .﴾١٤ٱلُۡمِه�ِ  ٱۡلَعَذابِ َما َ�ُِثواْ ِ�  ٱۡلَغۡيَب  َ�ۡعلَُمونَ  َ�نُوا

  مرگ  به ÷  مانیبر سل  : چون یعنی» میرا بر او مقرر داشت  مرگ  چون  پس«
  یبر عصا  هک  درگذشت  یا درحالیدن  نی، از ا میردک  الزام  یرا بر و  و مرگ  ردهک  مکح

گاه  یو  مرگاز   انیرو، جن نیا بود، از  داده  هیکت  شیخو   یو  ترس از  نشدند و ھمچنان  آ
  انهیمور : یعنی» خواره  چوب  رمکجز   یزیچ»  دادند پس یم  ادامه  شیخو  یارھاک  به
  نشان  آنان  او را به  خورد، مرگ یم«بود   داده  هیکت  بر آن  هک» را  مانیسل  یعصا  هک«

  درھم  انهیمور  بر اثر خوردن  شیعصا  هک ، بعد از آن÷  مانیسل» فتادیب  چون  نداد پس
:  یعنی» دانستند یم را  بیاگر غ  هک«ار شد کآش  آنان و بر» بردند  یپ  انیجن«؛  ختیفرور
  یو  از مرگ  صورت  بود، قطعا در آن  حیدانند صح یرا م  بیغ  هک  پندارشان  نیاگر ا

  درنگ  نندهکخوار  عذابدر »  یدراز  مدت به  یو  شدند و بعد از مرگ یباخبر م
  یو  اطاعت  قبضه بود، در  او مرده  هک یگر درحالیماندند و د ینم  یو باق» ردندک ینم
را   آنان ÷  مانیسل  هک بود  یدشوار  یار ھاک،  نندهکخوار  عذاب  ماندند، آن ینم  یباق

  نیاو بر زم  جان یر بکیخورد و پ را  شیخوار عصا  چوب  رمک  بود. اما چون  گماشته  بدان
 دانند. یرا نم  بیغ ھا آن  هک دانستند  بردند و مردم  یاو پ  مرگ  به  انیافتاد، جن

  بر آن  سال  کی  مدت  به  بعد از مرگ ÷  مانیسل: « هکند ک یم  ر نقلیثک  ابن
 بر  سرانجام  هک  نیخورد تا ا یعصا م  از آن  مدت  نیدر ا  انهیبود و مور  داده  هیکت عصا

 ».افتاد  نیزم
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ۖ  َمۡسَكنِِهمۡ  ِ�  لَِسَبإٖ  َ�نَ  لََقدۡ ﴿ ْ  وَِشَماٖل�  يَِم�ٖ  َعن َجنََّتانِ  َءايَةٞ  َرّ�ُِ�مۡ  ّرِۡزقِ  ِمن ُ�ُوا
 ْ ٞ بَۡ�َ  ۥۚ َ�ُ  َوٱۡشُكُروا  .﴾١٥َ�ُفورٞ  َوَربٌّ  َطّيَِبةٞ  ة

از   منی  ستند و شاھانیز یم  منیدر   هک  است  یا لهیقب  سباء: نام» سباء  قوم  یقطعا برا«
  قرار داشت در شھر مأرب   هک» شان نکدر مسا«سباء   قوم  یبرا ! یبودند. آر  لهیقب  نیا

،  یر وکش  و وجوب  ، رحمت تی، وحدان ، قدرتأ بر وجود خداوند  دال» بود  یھا آننش«
از  ھا آندر   هکسباء بود،   یواد» چپ  و از جانب  راست  از جانب  دو باغستان: « نشانه  نیا

  به  بود. پس  بنا شده  یونکمس  منازل ، یواد  آن  موجود بود و در درون  ھا فراوان وهیم  تمام
  دو باغستان  آن  یھا وهی: م یمراد از روز» دیبخور  پروردگارتان  یاز روز«شد:   گفته  آنان

  لذا به  است  نموده  یھا ارزان نعمت  نیاز ا شما  به  هک  بر آنچه» دینک رکو او را ش«  است  بزرگ
  یاریبس  سبب  به» زهیکپا  است  یشھر«د یزیبپرھ  اش یو از معاص  ردهک  عمل  یو  طاعت

  ی: پروردگار یعنی» آمرزنده  است  یو پروردگار»  آن  یھا وهیم  یزگیکوپا  درختان
 آمرزد. یرا م  گناھانشان  هک  بخش  نعمت  است

 سباء و  هکمل  سیبلق  در داستان  یکیبرد،  یم  سباء نام  لهیدوبار از قب  میرک  قرآن
  هک دیپرس ص  خدا  از رسول  یمرد«د: یگو یم س  عباس  . ابن داستان  نیدر ا  یگرید

  هکبل« فرمودند: ص  خدا  ؟ رسول ینیا سرزمی  یا زنی  است  یا مردی؟ آ ستیسباء چ
  منی نکسا  آنان  تن  ا آمد، ششیدن فرزند پسر به  ده  شیبرا  هک  است  یمرد  سباء نام

ھا، انمار و  ی، ازد،اشعر ندهک،  ھا عبارتند از: مذحج یمنی،  شام  نکسا  شدند و چھار تن
  انساب  یعلما ». و غسان  ، عامله ، جذام ھا عبارتند از: لخم یر. اما شامیحم

فرزند   عربیفرزند   شجبیو او فرزند   سباء، عبد شمس  نام«ند: یگو یشناس) م  (نسب
بودند   ردهکرا بنا   ، آن نیسرزم  نیا  یمیقد  شاھان  هکبود   ی، سد بود. سد مأرب  قحطان

سد در دو   آن  نییدر پا  و مردم شد یم  جمع  آن  در پشت  شانیھایواد  و آب  لیو س
ادآور ی». بودند  پرداخته  باغھا ومنازل  ردنک آباددرختان و   غرس  به  یواد  یپھنا

 . است  بنا شده دیم) تجد۱۹۸۷(  سد در سال  نیا  هک  میشو یم

عۡ ﴿
َ
ْ فَأ رَۡسۡلَنا َرُضوا

َ
لۡ  ٱۡلَعرِمِ  َسۡيَل  َعلَۡيِهمۡ  فَأ ُ�لٍ  َذَواَ�ۡ  َجنَّتَۡ�ِ  ِ�َنَّتَۡيِهمۡ  َ�ُٰهمَوَ�دَّ

ُ
 َ�ٖۡط  أ

ثۡلٖ 
َ
ءٖ  َو�  .﴾١٦قَلِيلٖ  ِسۡدرٖ  ّمِن وََ�ۡ

ردند ک  یو او را ناسپاس  پروردگارشان  یرگزارکسباء از ش  قوم» دندیگردان  یرو  پس«
،  شیخو تند  با ھجوم  هکرا   نک انیبن  یلی: س یعنی» میرا فرستاد  عرم  لیس  آنان بر  پس«
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و   را غرق ھا آن  ر شدهیسراز  شانیھا آنباغست  به  آن  و آب  ستکش  ھم را در  سد مأرب
:  ، عرم است  عرم  به  معروف  لیس  نیرد. اک  مدفون  یال و  ر گلیرا در ز  شانیھا خانه

  یستادگیتواند ا ینم  آن  یز در جلویچ  چی، ھ یو تند  یرومندین  سبب  به  هک  است  یلیس
  یریخ  چیھ  هک» میداد  عوض  آنان  گر بهید  ، دو باغ شان دو باغستان  آن  یجا  و به«ند. ک

» بدمزه  یھا وهیم  یدارا«و   وجود نداشت  یا دهیفا  چیھ  در آن  آنان  ینبود و برا ھا آندر 
و   تلخ  . خمط: بر ھر درخت میبود  اندهیرو  شانیرا برا  تیخصوص  نیبا ا  یبود و درختان

ندارد   یا وهیم  چیاصال ھ  هکبود » گز  شوره  درخت  یو دارا«شود.  یم  اطالق  یخاردار
را   مثمر آنان  درختان  ، خداوند متعال سان نیبد . داشت» نارک  از درخت  کاند  یزیو چ«

  هیشب  یا وهیم  هکنار را ک  و درخت  کگز، ارا شوره  درختان ھا آن  یجا رد و بهکنابود 
 بود. ھا آن  نینار، بھترک  درخت رد وک ھا آن  نیدارد، جانش  عناب

ْۖ  بَِما َ�ُٰهمَ�ٰلَِك َجَز�ۡ ﴿  .﴾١٧ٱۡلَكُفورَ إِ�َّ  نَُ�ٰزِيٓ  َوَهۡل  َ�َفُروا
ا جز یو آ  میداد جزا  آنان  به  آنان«  یو ناسپاس» فرک  یسزا  را به  عقوبت  نیا«

  نعمت  فرانک  هک  مینک یم  را مجازات  یسک: ما  یعنی» ؟ مینک یم  را مجازات  ناسپاس
 ند.کار کما را ان  تیوحدانوجود و  ایند، ک

ۡرنَا َ�ِٰهَرةٗ  قُٗرى �ِيَها َناَ�َٰر�ۡ  ٱلَِّ�  ٱۡلُقَرى َوَ�ۡ�َ  بَۡيَنُهمۡ  َناوََجَعلۡ ﴿ ۖ  �ِيَها َوقَدَّ َ�ۡ ِسُ�واْ  ٱلسَّ
يَّاًما َءاِمنِ�َ 

َ
 .﴾١٨�ِيَها َ�َاِ�َ َو�

  تکبر ھا آندر   هک  ییھا یآبادان  انیو م«سباء   لهیقب  انی: م یعنی» ھا آن  انیو م«
  یا وستهیپ  ھم به  یھا هیقر«بود   شام  نیسرزم  یھایاز آباد  عبارت  هک» میبود  نھاده

  به  بودند و چنان  انیبودند، نما  بلند بنا شده  یھا بر تپه  چون  هک» میبود  قرارداده
 سباء،  قوم  یتجارتشد. مقصد  یم  دهیگر دید  هیاز قر  هیقر  کی  هکبودند   کینزد  ھم

 ریشتافتند و در سراسر مس یم  آن  یسو به  از شھر مأرب ھا آن  هکبود   شام  نیسرزم
  هک  یطور ، به داشت قرار  یا وستهیپ  ھم  به  یھا کھا و شھر ی، آباد و شام  مأرب  انیم

  به  چاشتگاه  آن  یدند و فردایخواب یم  هیقر  کیدر   شب  شیخو  در راه ھا آن
و صنعا،   مأرب  انیگشتند و م یخود بازم  نیسرزم  به  هک دند تا آنیآرم یگر مید  یا هیقر

» میبود  مقرر داشته  اندازه  را به  مسافت ھا آن  انیو در م. « است  فاصله  روز راه شبانه  سه
  هک  یطور  به  میبود  گر قرار دادهید  کیاز   ینیمع  یھا ھا را در مسافت هیقر  : آن یعنی

در  ھا آن  گذراندن  بود وشب  یا یدر آباد  روز آنان مین  استراحت«ند: یگو یم  مفسران
 ».دندیرس یم  شام  به  هک  نیتا ا  یگرید  یا یآباد
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: در  میگفت  شانی: برا یعنی» دینکر یس  و امان  امن  مالکھا و روزھا با  شب ھا آندر «
  هک  خاطر از آنچه  ھا و روزھا آسوده ، شب با و خرمیو ز  وستهیپ  ھم  به  یھا هیقر  نیا

 و ھزار چھار ھا، هیقر  : شمار آن یقول  د. بهینکسفر  و ری، س شماست  میو ب  ترس  اسباب
 ھا آندر   و امان امن  مالکدر   چھار ماه  مدت به  آنان  هکمشجر و مثمر بود،   هیھفتصد قر

 ھا آن«د: یگو یم  قتاده مودند.یپ یرا م  و شام  مأرب  انیم  فاصله  هک  ردند تا آنک یر میس
  میب  یا یو تشنگ  یگرسنگ ا ازیبترسند،   یزیاز چ  هک آن  یـ ب  ر پر از نعمتیمس  نیدر ا

و   آب  حمل  به  یازیر، نیمس  نیمسافر ا  هک  یا گونه  ردند، بهک یر میباشند ـ س  داشته
 ». افتی یم  فراوان  یا وهیو م آمد، آب یفرود م  هک  ییجا و در ھر  نداشت  راه  توشه

 شدند:  و زحمت  و مشقت  خواستار رنج  هکبل  را نگزارده  ر نعمتکش ھا آن  یول

ْ َر�ََّنا َ�ٰعِدۡ ﴿ ۡسَفارِنَا َ�ۡ�َ  َ�َقالُوا
َ
ْ  أ نُفَسُهمۡ  َوَظلَُمٓوا

َ
َحادِيَث  فََجَعۡلَ�ُٰهمۡ  أ

َ
 ُ�َّ  َوَمزَّۡقَ�ُٰهمۡ  أ

ٍق�   .﴾١٩َشُكورٖ  َصبَّارٖ  لُِّ�ِّ  �َ�ٰتٖ  َ�ٰلَِك  ِ�  إِنَّ  ُمَمزَّ
  دلتنگ و  ملول  : از نعمت یعنی» انداز  ما فاصله  یسفرھا  انیم تا گفتند: پروردگارا!«
آرزو نمودند  ھا را یآباد  انیم  یسفر و دور  یردند و درازکن  ییبایکش  تیو بر عاف  شده
  و بر خود ستم« نندک  ییفخر نما  شیسفر خو  و آالت  و اسباب  بینج  یھا اسب  تا به

  هک  یطور ، به ندگانیآ  یبرا» میدیھا گردان را افسانه ھا آن  پس»  یفر و معاصکبا » ردندک
تا   میردک  نینند، چنک یم  نقل  را با تعجب  شانیھا اخبار و افسانه  مردم ھا آنبعد از 

  پاره پاره  میساخت  پاره  را پاره ھا آنو«رند یبگ  عبرت  درس  ار آنانک  و فرجام  از حال  مردم
  و تارومارشان  ندهکامال پراکھا،  نیسرزم از  ییو سو  : در ھر سمت یعنی» تمام  یساختن
و   زده  مثل  آنان  را به  قوم  کی  یندگکپرا و  یپارگ  اعراب  هک  سان ، بدان میساخت

سبا،   قوم  یندگکو پرا  یمانند پارگ  قوم  فالن« .»سباء  يديأ  مالقو  تفرق«ند: یگو یم
سباء   بزرگ  لهیاز قب  هک  و خزرج  اوس  لهی، دو قب نیبنابرا». شدند  ندهکو پرا  متفرق

  خزاعه  لهیو قب  عمان  ازد به  لهی، قب رفت  شام  به  غسان  لهیوستند، قبیپ  ثربی  بودند، به
ھا و  و داللت  واضح» است  ییھا نشانه ماجرا  نیدر ا  گمان یب»  تھامه  نیسرزم  به

در   هک  یسک ھر  ی: برا یعنی» یرگزارکش  نندهک ھر صبر  یبرا«  روشن  است  ییعبرتھا
ھر   البته  هکرگزار باشد. کار شی، بس و رفاه  نعمت  با و در گاهیکار صابر و شیبال بس  ھنگام

 باشد.  نیچن نید ایبا  یمؤمن

َق  َولََقدۡ ﴿ َبُعوهُ فَ  َظنَُّهۥ إِبۡلِيُس  َعلَۡيِهمۡ  َصدَّ  .﴾٢٠ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ  ّمِنَ  اإِ�َّ فَرِ�قٗ  ٱ�َّ



 تفسیر انوار القرآن    ٢١٢

در   طانی: ش یعنی» افتی  راست ھا آنخود را در مورد   گمان  طانیو قطعا ش«
او نند و ک یم  یرویند، از او پک  شانیاگر اغوا  هکد یشیاند  نیسباء چن  یاھال  حق
» پس»  افتی  ا راستیرساند،   تیواقع  به  و پندار را در مورد آنان  شهیاند  نیھم
  انهیتاز  را به ھا آن  نه  طانیش«د: یگو یم  یبصر  حسن» ردندک  یرویاز او پ«سباء   یاھال

  او در آنان  هکبود   امر چنان  زد و واقع  یگمان  فقط در آنان  هکعصا بل  به  نه زد و
ز یچ  در آنان  خام  یغرور و آرزوھا  جز افگندن  طانیار شکبود لذا   زده  گمان

» از مؤمنان  یجز گروھ«گفتند   را اجابت  طانیمحابا ش یب ھا آن ! یآر». نبود  یگرید
 بودند.  کار اندفک  به  نسبت  نانیزدند و ا  نامحرم  طانیش  نهیرد بر س  دست هک

نۡ  بِٱ�ِخَرةِ  يُۡؤِمنُ  َمن ِ�َۡعلَمَ  إِ�َّ  ُسلَۡ�ٰنٍ  ّمِن ِهمَعلَيۡ  ۥَوَما َ�َن َ�ُ ﴿ ۗ  ِ�  ِمۡنَها ُهوَ  ِممَّ  َشّكٖ
ٰ  َوَر�َُّك  ءٍ  ُ�ِّ  َ�َ  .﴾٢١َحفِيٞظ  َ�ۡ
وادار  فرک  زور و اجبار به را به  : او آنان یعنی» نبود  یا سلطه  چیھ  را برآنان  طانیو ش«

 ھا آنبود و ما   آنان  یبرا  انیفر و عصک  و آراستن  و وسوسه  ار او دعوتک» مگر»  نساخت
  مانیا  آخرت به  هکرا   یسک  میبدار  تا معلوم«  میدیمبتال گردان  طانیش  وسوسه  را به

  وسوسه  یمبتال را  ما آنان  نکی: ل یعنی» است  در شبھه  او از آن  هک  یسکآورد از  یم
  ما به  آن ریدر غ ، میار گردانکظھور آش  علم  را به  تیواقع  نیتا ا  میدیگردان  طانیش

  هک رد چنانکمسلط   را بر آنان  طانیش أ خداوند  هکبود   نیچن ! ی. آر مییز دانایچ ھمه
  قدرت  هک  است  یسک  ھمان  یا قربانند و قطعک یمسلط م  آلوده  را بر چشمان  مگس

  طانیش  بیدارند، از آسیرومند و بین  هک  یسانکدھد اما  یم  خود را از دست  مقاومت
  نیا  اعمال بر  جمله از آن» است ز نگھبان یچ  و پروردگار تو بر ھمه«مانند  یم  سالمت به

 ند.ک یم  مجازات  را در آخرت  آنان  یزود به  فار پسکاز   گروه

ْ قُِل ﴿ ِينَ  ٱۡدُعوا ِ  ُدونِ  ّمِن تُمزََ�مۡ  ٱ�َّ �ٖ  مِۡثَقاَل  لُِكونَ َ� َ�مۡ  ٱ�َّ َ�َٰ�ٰتِ  ِ�  َذرَّ َوَ� ِ�  ٱلسَّ
�ِض 

َ
 .﴾٢٢َظِه�ٖ  ّمِن ُهمِمنۡ  َ�ُۥ َوَما ِ�ۡكٖ  ِمن �ِيِهَما َوَما لَُهمۡ  ٱۡ�
ھستنند   انیخدا» دینک یم  گمان  هکرا   یسانک»  شیفار قرک  به !ص  امبریپ  یا» بگو«
  بر شما نازل  یو گرسنگ  یقحط  یدر سالھا  هکرا   یانیتا از شما ز» دیبجز الله بخوان«

د: یفرما یم داده   پاسخ  شانیخود از جا  سبحان  یخدا  گردانند. سپس  شد، برطرف
  چیھ در ھا آن:  یعنی» ستندین  کمال  نیدر زم  و نه ھا آندر آسم  نه  یا ذره  وزن ھم«

  چیھ  نیو زم  را در آسمان  و آنان«ندارند   یا ضرر قدرتی  ر و شر و نفعی، بر خ یامر
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 در  ، نه ستین  یتکمشار  چیھ  نیو زم ھا آنرا در آسم  : بتان یعنی» ستین  یتکشر
  چیھ  آنان  انیخداوند از م  یو برا»  در تصرف  و نه  ییو فرمانروا  در اداره  ، نه نشیآفر

 و  نیو زم ھا آنآسم  ر و ادارهیتدب ارکاز   یزیرا در چ  یتعال  حق  هک» ستین  یبانیپشت
  هک  است  حیصح  چگونه  رسانند پس  یاریو   یارکبرند، ھم یسر م به ھا آندر   هک  یسانک

 د؟!یفراخوان  یاری  و به  گرفته  پرستش  را به  یعاجز و ناتوان  موجودات  نیچن

َ�َٰعةُ َوَ� تَنَفُع ﴿ ذِنَ  إِ�َّ لَِمنۡ  ۥٓ ِعنَدهُ  ٱلشَّ
َ
ۥۚ  أ ُ�َ  ٰٓ ْ  قُلُو�ِِهمۡ  َعن فُّزِعَ  إِذَا َح�َّ قَاَل  َماَذا قَالُوا

ْ  َر�ُُّ�ۡمۖ  ۖ  قَالُوا  .﴾٢٣ٱۡلَكبِ�ُ  ٱۡلَعِ�ُّ وَُهَو  ٱۡ�َقَّ
» دھد  اجازه  یو  به  هک  سک  آن  یبخشد مگر برا یاو سود نم  شگاهیدر پ  و شفاعت«
  هک  یسانک  یبخشد مگر برا یسود نم  از احوال  یحال  چیدر ھ  ردنک  : شفاعت یعنی

و  †  امبرانیپ ، ؛ از فرشتگان است داده  یشفاعتگر  اجازه  شانیا  به  خداوند متعال
باشد،   سزاوار شفاعت  هک  یسک  یز جز براین  گروه  نیو ا  و عمل  علم  از اھل ھا آنمانند 

از   اضطراب  تا چون« ستندین  سزاوار شفاعت  افرانکا مسلم  هکنند، ک ینم  شفاعت
دھد  یم  دست  فرشتگان  به  هک  است  یو ھراس  مراد اضطراب» شود  برطرف  شانیدلھا

  یوح  به أ خداوند  هک  یھنگام رایدھد ز  فرمان  آن  به  پروردگار متعال  هک  یدر ھر امر
  لرزند، آن یم بر خود  یامر و  بتیھ او را بشنوند، از  المک ھا آنآسم  ید و اھالیگو  سخن
شود،   برطرف  حالت  نیا  دھد و چون یم  دست  آنان  به  یھوشیب  ھمچون  یحالت  هک  گونه
فرمود؟   چه  ند: پروردگارتانیگو یم« پرسند و: یگر مید  یاز برخ  از آنان  یبرخ

را   و راست  حق  ما سخن پروردگار : یعنی» بزرگ  بلندمرتبه  ؛ و ھموست ند: حقیگو یم
 ندارد.  تکمشار  یزیچ  چیدر ھ  یبا و  یسک  هک  است  یو قھار  و او پروردگار بزرگ  فتگ

  یقراریب و  در اضطراب  نیچن  نیا أ از امر خدا  فرشتگان  ھرگاه  هک  است  نیمراد ا
؟  ستین  یراض  او بدان  هکنند ک  شفاعت  یسانک  یبرا  یتوانند نزد و یم  باشند، چگونه

ذا إ«فرمودند:  ص  خدا   رسول  هک  است  آمده س  رهیابوھر  تیروا  به  فیشر  ثیدر حد
  يلع  سلسلة  كأنه  ا لقوهلخضعان بأجنحتها  ةاملالئ�  السماء رض�ت  مر يفاأل  اهللا  قيض

؛  : احلق قال  ؟ قالوا ل�ي ر��م ، قالوا: ماذا قال  قلو�هم  عن  فإذا فزع  ذلك  ينفذهم  صفوان
  یرو از  دھد، فرشتگان  فرمان  در آسمان  یامر  به  أل  یخدا  چون« .»الكب�  الع�وهو 
بر   است  یریزنج )بانگ(  نیا  ییزنند، گو یم  ھم به خود را  ی، بالھا یو  برابر سخن در  یفروتن

از   اضطراب  رد و چونیگ یم بر در  و آخرشان  را از اول  ھمه  حالت  نیا  هک،  صاف  یسنگ  یرو
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گران در یفرمود؟ د  پرسند: پروردگار شما چه یگر مید کیشود، از  یم  برطرف  شانیدلھا

 .» بزرگ  بلند مرتبه  فرمود و ھموست  و راست  ند: او حقیگو ی، م است  دهیپرس  هک  یسک  جواب

َ�َٰ�ٰتِ  ّمِنَ  يَۡرزُقُُ�م َمن قُۡل ﴿ �ِض� وَ  ٱلسَّ
َ
ۖ قُِل  ٱۡ� ُ ٓ  ٱ�َّ وۡ  ��َّا

َ
وۡ  ُهًدى لََعَ�ٰ  إِيَّاُ�مۡ  أ

َ
 ِ�  أ

بِ�ٖ  َضَ�ٰلٖ   .﴾٢٤مُّ
  یروز  نیو زم ھا آنآسم  شما را از جانب  هک  ستیک«  آنان  به ص  محمد  یا» بگو«
و   ھا، معادن ی: رستن نیاز زم  یو روز  است  باران  : نزول از آسمان  یروز» دھد؟ یم

را یز دھد یم  یروز  نیو زم ھا آنما را از آسم  هک  : اوست یعنی» للهبگو: ا« ھا آنمانند 
  وزن ھم  ندارند و از عھده  را ھم  یارک  نیترکوچکار یو اخت  شما قدرت  یپندار  انیخدا
  یگمراھ ای  تیھدا  قیا شما بر طریا ما، ی  قتیو در حق«ند یتوانند برآ ینم  ھم  یا ذره
  نندهیآفر  یخدا  هک  یسانک  یعنی؛  از دو گروه  یکیا : قطع یعنی» میار ھستکآش

  هک  یسانکا ینند، ک یم  و مخصوصا او را پرستش  خوانده  یگانگی را به  دھنده یروز
  یانیو سود و ز  قادر نبوده  یدھ یو روز  نشیبر آفر  هکھستند   یپرستشگر جمادات

باشند،   حق بر  گروهھردو   هک  نیدارند و ا قرار  یا بر گمراھی  برسانند؛ بر حقتوانند  ینم
پروردگار   هکدارند  قرار  تیھدا  و راه  بر حق  یفقط گروھ  هک  است  . روشن ستین  نکمم
  اقامه  برھان  ید ویو بر توح  ردهک  را پرستش  رسان انیو سود و ز  دھنده یروز  نندهیآفر

قادرند،   ینندگیبر آفر  نه  هکپرستند  یم را  یاریاخت یب  معبودان  هک  یگروھ  اند پس ردهک
دارند،   یبرھان  شیخو  کبر شر  ھم  و نه  دنیبخش  انیو سود و ز  رساندن  یبر روز  نه

 قرار دارند.  یارکآش  یدر گمراھ  گمان یب
  هک  است  ھمراه  و ادب  با لطف  چنان  یقرآن  استدالل  وهیش  نیا  هک  مینک یم  مالحظه
  نیا  ند. اعرابک  بنگرد و تأمل  گرانید  و حال  شیخو  دارد تا در حال یرا وام  دشمن

در  دارند تا یو او را وام  ار گرفتهک به  مخاطب  به  شهیاند  یآزاد  دادن  یرا برا  وهیش
  ار بودهکخطا خود  هکد ینما  اعالم  یدرون  قناعت  یو از رو  ردهک  مورد نظر تأمل  موضوع
 باشد. یم  برحق  یو  و طرف

ٓ  لُونَ  َٔ قُل �َّ �ُۡ� ﴿ ا جۡ  َ�مَّ
َ
ا ُل  َٔ �ُۡ�  َوَ�  َرۡمَناأ  .﴾٢٥َ�ۡعَملُونَ  َ�مَّ

  عبادت : اگر یعنی» دیشو ینم  ما بازخواست  شما از جرم«  آنان  به ص  محمد  یا» بگو«
نخواھد شد   ما سؤال  جرم  از شما درباره  هکد یباشد، بدان  جرم أ خدا  یما برا  و طاعت

  بازخواست«  حق  دعوت  به  اجابت  فر و عدمکاز » دینک یشما م  ز از آنچهیو ما ن«
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  از آنان  برائت اظھار  سخن  نیا  یرسد. معنا یما نم  به  یانیز  چی: ھ یعنی» میشو ینم
ما و   و سرنوشت  سرانجام و  و روش  راه  هکما از شما بل  د و نهییشما از ما  : نه یعنی.  است

 . جداست  شما از ھم

 .﴾٢٦ٱۡلَعلِيمُ  ٱۡلَفتَّاحُ وَُهَو  بِٱۡ�َقِّ  بَۡيَنَنا َ�ۡفَتحُ  ُ�مَّ  َر�َُّنا بَۡيَنَنا َ�َۡمعُ  قُۡل ﴿
در   امتیروز ق» ندک یم  ما و شما را جمع  پروردگارمان«  آنان  به ص  محمد  یا» بگو«
  قضاوت  عدل  و به» ندک یم  مکح  حق  ما به  انیدر م  سپس«  دانیم  کیو در   عرصه  کی

و «ند ک یم را مجازات   و نافرمان  داده  ا فرمانبر را پاداشقطع  د؛ پسینما یم  یو داور
  یو درست  یو راست  عدل  به  نندهک ، قضاوت حق  به  نندهک مک: ح یعنی» فتاح  اوست

 رد.یگ یم  تعلق  یو  یداورو   مکح  به  هک  یدیو فوا  مصالح  به» دانا«

ُروِ�َ  قُۡل ﴿
َ
ِينَ  أ �َۡ  ٱ�َّ

َ
ٓ  بِهِۦ ۡقُتم� �َ َ�ُ ۖ ۚ  َء ُ  ُهوَ  بَۡل  َ�َّ  .﴾٢٧ٱۡ�َِكيمُ  ٱۡلَعزِ�زُ  ٱ�َّ

او   به  کیشر  عنوان  به  هکرا   یسانک«  افرانک  آن  به ص  محمد  یا» بگو«
  را بسنجم  شانیھا ییو توانا  نمیرا بب ھا آن  تا من» دیانیبنما  من  د، بهیا دهیگردان  ملحق

  ید و از ادعای: بر خود بلرز یعنی» متکباح  غالب للها  اوست  هکبل  ستین  نیچن«
 أ لله، ھمانا ا تیتا در الوھکی  ذات  هکد ید و بدانیستیبازا  یتعال  با حق  بتان  تکمشار
 باشد. یم  و درخشان  واضح  متشکو ح  عزت  هک  یمیک، قاھر و ح غالب للها ، است

﴿ ٓ رَۡسۡلَ�َٰك  َوَما
َ
ۡ�َ�َ  َوَ�ِٰ�نَّ  َونَِذيٗر� �َِشٗ�� ّلِلنَّاِس  َكآفَّةٗ  إِ�َّ  أ

َ
َ�  ٱ�َّاِس  أ

 .﴾٢٨ُمونَ لَ َ�عۡ 
  یرا برا ص یمحمد  رسالت  یریو فراگ  تیعموم  د، خداوند متعالیتوح  و بعد از اثبات

  تمام  یبرا  و ما تو را جز بشارتگر و ھشداردھنده«د: یفرما یم  ردهک  روشن  مردم  تمام
  آور بھشت مژده  عانیمط  یبرا  هک،  لفانکم  و تمام  ، عجم از عرب  اعم» مینفرستاد  مردم
  یال  بعثت: « است آمده  فیشر  ثی. در حد یھست  از دوزخ  دھنده میب  شانکگردن  یو برا

:  یعنی«د: یگو یمجاھد م ». ام شده  ختهیبرانگ  رخو س  اهیس  یسو االسود و االحمر: به
د: یگو یر میثک ابن».  و عجم  عرب  ی: برا یعنی«ند: یگو یم  گرانید».  و انس  جن  یسو به
 ». است  حیصح  ھر دو قول«
  هکرا   آنچه» ننددا ینم  ثر مردمکا  نکیول«  میفرستاد  لفانکم  تمام  یسو تو را به ! یآر

در   هک را  یدانند منافع یو نم  ھست  و عقوبت  و خشم  و فضل  از رحمت أ نزد خدا
 دارد. یوا م  مخالفتت  را به  آنان  یو نادان  جھل  دارند پس ص  امبریپ  بعثت
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 .﴾٢٩َ�ِٰد�ِ�َ  إِن ُكنُتمۡ  ٱلۡوَۡعدُ َوَ�ُقولُوَن َمَ�ٰ َ�َٰذا ﴿
 رسد یفرام  یک«د یدھ یما م  به  امتیق  شما در وقوع  هک» وعده  نیند: ایگو یو م«

 د؟.یما خبر دھ  را به  آن  وقوع  زمان» دییگو یم  اگر راست

 .﴾٣٠�َۡستَۡقِدُمونَ  َوَ�  َساَعةٗ  َ�ۡنهُ  ِخُرونَ  ٔۡ �َۡسَ�  �َّ  �ٖ قُل لَُّ�م ّمِيَعاُد يَوۡ ﴿
 زیرستاخ روز  هک» مقرر  است  یعاد روزیشما م  یبرا«  آنان  به ص  محمد  یا» بگو«

د و یافت یم  باز پس«  است  شما مقرر شده  یبرا  هک  یعادیم» از آن  یساعت  نه  هک»  است
  وقوع أ خداوند  هکرسد  یفرام  یوقت  در ھمان  ناخواه عاد خواهیم  نیا  هکبل» شیپ  نه
 . است  ردهکمقدر   وقت  را در آن  آن

ِينَ َوقَاَل ﴿ ْ لَن نُّؤۡ  ٱ�َّ ِ  ٱلُۡقۡرَءانِ  بَِ�َٰذا ِمنَ َ�َفُروا ِيَوَ� ب  إِذِ  تََرىٰٓ  َولَوۡ  يََديۡهِ�  َ�ۡ�َ  ٱ�َّ
ٰلُِمونَ  ِينَ َ�ُقوُل  ٱلَۡقۡوَل  َ�ۡعٍض  إَِ�ٰ  َ�ۡعُضُهمۡ  يَرِۡجعُ  َرّ�ِهِمۡ  ِعندَ  قُوفُونَ َموۡ  ٱل�َّ ْ  ٱ�َّ  ٱۡسُتۡضعُِفوا

ِيَن  واْ لَوۡ ٱۡسَتكۡ لِ�َّ نُتمۡ  َ�ٓ َ�ُ
َ
 .﴾٣١ِمنِ�َ نَّا ُمؤۡ لَكُ  أ

؛  میقد  یآسمانھای  کتاب از» است  از آن  شیپ  آنچه  و به  قرآن  نیا  گفتند: به  افرانکو «
و   امتیق از  است  آن  یرو  شیپ  آنچه  ا بهی،  نیشیپ  امبرانیو پ  لی، انج مانند تورات

 نزد  هک  یرا ھنگام  ستمگران  ینیو اگر بب  مینک یھرگز باور نم«  و دوزخ  بھشت
  چگونه  هک«اند؛  شده  محبوس  حساب  : در موقف یعنی» اند شده  بازداشت  پروردگارشان

  و جدل گر بگومگویھمد  انی: در م یعنی» گردانند یرا بازم  گر سخنید  یبا بعض  یبعض
  باھم ایدن در  هک  نیدھند، بعد از ا یقرار م  و سرزنش  گر را مورد مالمتید  کی  ردهک

  نا صحنهیقی،  ینیرا بب  صحنه  نیاگر ا ! یبودند. آر  ار و ھمدستکو ھمار یو   دوست
  یسانک  به»  ردستانیو ز  روانی: پ یعنی» مستضعفان. « یا دهیرا د  یآور و شگفت  کھولنا

  هک» دیند: اگر شما نبودیگو یم«  شانیفرمانروا  یرؤسا  : به یعنی» اند دهیبار ورزکاست  هک
  نا ما مؤمنیقی«د یداشت یباز م ص  یو  از رسول  یرویو پ  أل  یخدا  به  مانیما را از ا

 . میشد ینم  چارهیب  یروز  نیدر چن و  یو  تابکامبر و یو پ أ خداوند  به» میبود

ِينَ قَاَل ﴿ ْ  ٱ�َّ وا ِيَن  ٱۡسَتۡكَ�ُ ْ لِ�َّ َ�ۡ  ٱۡسُتۡضعُِفٓوا
َ
 إِذۡ  دَ َ�عۡ  ٱلُۡهَدىٰ  َعنِ  َصَدۡدَ�ُٰ�مۡ  نُ �

ۡرِمِ�َ  ُكنُتم بَۡل  َجآَءُ�م�  ُّ�٣٢﴾. 
اند؛  گفته  هک  ار و رد آنچهکان  و در مقام» مستضعفان  به«  در پاسخ» برانکمست«
  منع  مانیا ا ما شما را ازی: آ یعنی» میبازداشت  تیند: مگر ما شما را از ھدایگو یم«
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ا شم  هکبل»  ستین  نیچن ! نه؟  تیو ھدا  مانیا  آن» شما آمد  به  هک بعد از آن«؟  میردک
  یجرمھا  بکمرت و  فشرده  یفر پاکبر   هکد یخود شما بود  نی: ا یعنی» دیبود  خود مجرم

  یسو  شما را به  هک بود  نیفقط ا  میردکما   هک  یارکد، یشد یم  بزرگ  یار و گناھانیبس
و   خواست  و به  ردهک  یرویاز ما پ  یو برھان  لیدل  چیھ یو شما ب  میردک  دعوت  یگمراھ

 د.یدیچیپ سر †  امبرانیپ  یھا و حجت ھا آنار خود از برھیاخت

ِينَ َوقَاَل ﴿ ْ  ٱ�َّ ِيَن  ٱۡسُتۡضعُِفوا ْ لِ�َّ وا ۡلِ  َمۡكرُ  بَۡل  ٱۡسَتۡكَ�ُ ٓ  إِذۡ  ٱ�ََّهارِ وَ  ٱ�َّ ُمُروَ�َنا
ۡ
ن تَأ

َ
 أ

ِ  نَّۡ�ُفرَ  ۥٓ  َعَل َوَ�ۡ  بِٱ�َّ نَدادٗ  َ�ُ
َ
ْ  �ۚ أ وا ُّ�َ

َ
ْ  ٱ�ََّداَمةَ  َوأ ُوا

َ
ا َرأ ۡغَ�َٰل  َناوََجَعلۡ  ٱۡلَعَذاَبۚ لَمَّ

َ
 ِ�ٓ  ٱۡ�

ۡ�َناقِ 
َ
ِينَ  أ ْۖ  ٱ�َّ ْ  َما إِ�َّ  ُ�َۡزۡونَ  َهۡل  َ�َفُروا  .﴾٣٣َ�ۡعَملُونَ  َ�نُوا

خود   هک  نسبت  نیا  و در دفع  آنان  در رد پاسخ» ندیگو یم  برانکمست  به  و مستضعفان«
  رنگیو ن  بیر: فرکم» و روز باز داشت  ر شبکما را م  هکبل ! نه«اند  بوده  شیخو  یتباھ  عامل
  و دعوت  یروز و شبانه  وستهیپ  رنگین  نیا  هکد بلییگو یشما م  هک  ستین  چنان : یعنی.  است

  نیا  بهو   فر واداشتکو   کشر  ما را به  هکفر بود ک  یسو شما به  شده  یزیر مستمر و برنامه
  یاو انداد  یو برا  میفر بورزکخدا  به  هکد یداد یم  ما فرمان  به  هک  گاه آن«درافگند   پرتگاه
خود را   یمانینند پشیرا بب  عذاب  هک یو ھنگام«و ھمانندانند   انیانداد: ھمتا» مینکمقرر 
بر و کاز مست  ـ اعم  گروهھردو   یعنی گردد؛ یبرم  گروهھردو   به  جمله  نیا» نندک  پنھان

اند،  داده  فر انجامکاز   هک  خود بر آنچه  نند، دردلیرا بب  عذاب  هک یـ ھنگام  مستضعف
ـ از   از دو گروه  کی ا ھریدارند.  یم  پنھان  گرانید را از  یمانیپش  نیشند و اک یم  یمانیپش

آثار   یدارند ول یم  پنھان  آنخود را از   یمانیـ پش  مقابل  گروه  یامک و دشمن  سرزنش  میب

را یز  ) استظهرواأنجا (ی) در ارسواأ(  ی: معنا یقول . به داستیھو  شانیھا در چھره  ندامت

 : یعنیرساند.  یرا م  ردنک  و پنھان  ردنک ارکآش  یمعناھردو  و  اضداد است ) ازرسواأ(  فعل
  هک  یسانک  یھا و غلھا را در گردن«نند ک یار مکخود را آش  یمانیو پش  ، ندامت گروهھردو 

.  میانداز یم  شانیھا در گردن  را در دوزخ  نیآھن  یا : طوقه یعنی» میانداز یاند م افر شدهک
 ھرگز!» شوند؟ یم  جزا داده«  کیالشر  یخدا  به  کاز شر» اند ردهک  برابر آنچه ا جز دریآ«
 شوند. یم  ردند، سزا دادهک یم  آنچه  مطابق  هکبل

﴿ ٓ رَۡسۡلَنا َوَما
َ
ٓ  قَاَل  إِ�َّ  نَِّذيرٍ  ّمِن قَۡرَ�ةٖ  ِ�  أ ٓ  إِنَّا ُمۡ�َفُوَها رۡ  بَِما

ُ
 .﴾٣٤َ�ٰفُِرونَ  بِهِۦ ِسۡلُتمأ

اقتدا  و  یتأس  به  یو  و سفارش ص امبرشیاز پ  ییدلجو  در مقام  خداوند متعال  سپس
  یا دھنده میب« از شھرھا» یشھر  چیو ما در ھ«د: یفرما یم †  ما قبلش  امبرانیپ  به
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  مترفان  هک  نیمگر ا« ما برحذر دارد  و از عذاب  را ھشدار داده  آنان  هک» میرا نفرستاد
» گفتند«شر و فساد   رھبران و  شکگردن  ، نازپروردگان شان ک، سر : توانگران یعنی» آن
: ما  یعنی» میافرکد یا شده  فرستاده  شما بدان  آنچه  قطعا ما به« † شان امبرانیپ  به

 . مییشما  نندهک بیذکد، تیا شده  فرستاده  آن  ابالغ  یبرا  هک  مانید و ایاز توح  در آنچه
 س  نیرز  یاز اب  مهیرک  هیآ  نزول  سبب  انیمنذر در ب و ابن  حاتم یاب ابن

  شام  به ھا آناز   یکی  بودند پس  مال  کیشر  باھم دو مرد تاجر: « گفت  هکاند  ردهک  تیروا
در   هک  یشدند تاجر  مبعوث ص  خدا   رسول  ماند و چون  یباق  هکدر م  یگریو د  رفت
 در  قشی؟ رف است  چگونه ص  محمد  ار دعوتک:  هک  نوشت  قشیرف  بود به  شام

و   هیفروپا  ـ جز مردم  شیاز قر  یسک  هک  است  گونه نیا ص  ار محمدک:  نوشت  پاسخش
خواند ـ  یم  تابکسواد بود و   اھل  هکمرد ـ   . آن است  ردهکن  یرویپ  یـ از و  نیکمس

 ص  نزد محمد : مرا او گفت  آمد و به  هکم  به  قشیو نزد رف  را فرو گذاشت  تجارتش
  یزیچ  چه  یسو به د:یپرس  شانیآمد از ا ص  خدا  نزد رسول  چون  . پس نک  ییراھنما
  شیخو  دعوت  و اصول(...  نیا و  نیا  یسو فرمودند: به ص  خدا  سول؟ ر ینک یم  دعوت

 ص   حضرت  . آن یخدا ھست  فرستاده  هک  دھم یم  ی: گواھ گفت )ردندک  انیب  یو  را به
  به  یامبریپ  چیا ھ: قطع ؟ گفت ھستم خدا  فرستاده  من  هک  یجا دانستکفرمودند: از 

اند.  ردهک  یرویپ  یاز و  نیکو مس  هیفروپا  مردم  هک  نیا ، جز است  نشده  مبعوث  رسالت

رَۡسۡلَنا ِ� قَۡرَ�ةٖ ّمِن نَِّذيرٍ ﴿ شد:  نازل  هیآ  نیا  گاه آن
َ
  خدا   رسول  سپس ]۳۴[سبأ:  ﴾َوَمآ أ

 رد.ک  را نازل  سخنت  قیتصد أ : خداوند هکفرستادند   غامیپ  یو  به ص

ۡ�َ�ُ  نُ َوقَالُواْ َ�ۡ ﴿
َ
ۡمَ�ٰٗ�  أ

َ
ۡوَ�ٰٗدا أ

َ
�ِ  َ�ۡنُ  َوَما َوأ  .﴾٣٥�َ بُِمَعذَّ

  شونده  عذاب و ما  میشتریو اوالد ب  اعتبار اموال  ما به«؛  مؤمنان  به  برانکمست» و گفتند«
  داده  یبرتر ایشتر بر شما در دنیو اوالد ب  ما را با اموال أ : خداوند یعنی» میستین

  ما بر آن  هک  ینییآ و  نی: او از د هک  است  نیا  ند، آنک  لتدال  یزیاگر بر چ  نیو ا  است
و   یو از ما راض  ردهک  ما احسان  ا بهیدر دن  هک بعد از آن  پس  است  ی، راض میھست

 ند.ک ینم  ما را عذاب  ھم  گر در آخرتی، د خشنود گشته
 فرمود:  در رد پندارشان  أل  یخدا

ٓ  ٱلّرِۡزَق  يَۡبُسُط  َرّ�ِ  إِنَّ  قُۡل ﴿ ۡ�َ�َ  َوَ�ِٰ�نَّ  َو�َۡقِدرُ  ءُ لَِمن �ََشا
َ
 .﴾٣٦لَُمونَ َ� َ�عۡ  ٱ�َّاِس  أ
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  ھرکس  یرا برا  یروز  هک  است  پروردگار من  گمان یب: « آنان  به ص  محمد  یا» بگو«
  یوروز  در امر رزق  دنیبخش  شیگشا  نه  پس» گرداند یم  ا تنگی  بخواھد گشاده  هک

را   وعملش  گشته  یراض  شخص  از آن  یتعال  حق  هک  است  بر آن  لی، دل یسک  یبرا
  یراض  یو او از  هک  است  آن  لی، دل یسکبر   یروز  دنیگردان تنگ  و نه  است  دهیپسند

ا در مانند یدن  یسرا  به  آخرت  یسرا  ردنک  اسیلذا ق  است  دهیرا نپسند  و عملش  ستین
از  أ خداوند  هکبسا  چه رایز  است  و روشن  واضح  یا ا مغالطهیار کآش  ییامور، خطا  نیا

  عیبر مط  ابتال و امتحان  یرو را از  و آن  ردهک  گشاده  یرا بر عاص  ی، روز استدراج  یرو
 . اوست  از آن  بالغه  متک، ح گرداند و در ھر حال  تنگ

﴿ ٓ ۡمَ�ٰلُُ�مۡ  َوَما
َ
ۡوَ�ُٰدُ�م َوَ�ٓ  أ

َ
 وََعِمَل  َءاَمنَ  َمنۡ  إِ�َّ  ُزلَۡ�ٰٓ  ِعنَدنَا ُ�َقّرُِ�ُ�مۡ  بِٱلَِّ�  أ

ْوَ�ٰٓ�َِك  َ�ٰلِٗحا
ُ
ۡعِف  َجَزآءُ  لَُهمۡ  فَأ  .﴾٣٧َءاِمُنونَ  ٱۡلُغُرَ�ِٰت  ِ�  بَِما َعِملُواْ وَُهمۡ  ٱلّضِ

  مرتبه  گرداند به  کیما نزد  شگاهیپ  شما را به  هک  ستین  یزیچ  و اوالدتان  و اموال«
و   رحمت شما را به  هک  ستین  یزی، چ و اوالدتان  اموال  یاریبس  هکد ی: بدان یعنی» قربت
و   را اموالیز  ستیشما ن  ما به  یو اعتنا  محبت  لیا دلقطعھا  این گرداند،  کیما نزد  فضل

  یسک چه  هک  میبدار  ظھور معلوم  تا در عرصه  شماست  یبرا  یو امتحان  شیآزما  اوالدتان
مگر «ند ک یم  ینافرمان ھا آن ما را در  یسک رد و چهیگ یار مک  ما به  را در طاعت ھا آن
و   آورده  مانیا  هک  یسک  نکیل : یعنی» باشند  ردهک  ستهیار شاکو   آورده  مانیا  هک  یسانک
  صرف  یو  طاعت، در  است  داده  یو به أ خداوند  هکرا   یباشد و اموال  ردهک  ستهیار شاک
  اموال  گونه نیو ا  و عمل  دهیاز عق  نوع  نیا  ز باشد پسین  مؤمن  حال  نیباشد و در ع  ردهک

  کینزد أ خدا  را به  انسان  یفرزند  نیھمچن گرداند. یم  کیما نزد  او را به  هک  است
  آنان  یبرا  پس«باشد.   ردهک  تیترب  أل  یخدا  طاعت ادیاو را بر بن  انسان  هکگرداند  یم

ار، ک ستهیشا  مؤمنان  یوکین  : اعمال یعنی» است  پاداش اند ردهک  عمل  دوبرابر آنچه
خاطر   ھا آسوده در غرفه ھا آنو «برابر تا ھفتصد برابر   ده دارد؛ از  مضاعف  یپاداش

. در  است  یبلند بھشت  یھا دارند. مراد؛ غرفه یم  ناخوش  هک  آنچه  از تمام» ھستند
  از درون ھا آن  رونیب  هک  است  ییھا غرفه  ھمانا در بھشت« : است  آمده  فیشر  ثیحد
  د: آنیپرس  یا یاثنا اعراب  نی. در اھا آن  رونیاز ب ھا آن  درون شود و یم  دهید ھا آن

  دامأو  الطعام  طعمأو  الالكم  طيب  ملن«فرمودند:  ص  خدا   ؟رسول ستیک  ھا از آن غرفه
باشد،   گفته  زهیکو پا  خوش  یسخن  هک  یسک  یبرا« .»نيام  وانلاس  بالليل  وص�  الصيام
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  گرفته باشد و در شب  را بر دوام  باشد، روزه  ردهک  غذا اطعام  را به )ومستمندان  نانیکمس(

  نإ« : است  آمده  فیشر  ثیدر حد  نی. ھمچن»در خوابند  مردم  هک یباشد درحال  نمازگزارده
 .» عمال�مأو  قلو��م  يلإنما ينظر إ  ول�ن  موال�مأو  صور�م  يلإال ينظر   تعايل  اهللا

ھا و  دل  به  هک  ستین  نیجز ا  هکند بلک ینم  شما نگاه  صورتھا و اموال  به أل خداوند  گمان یب«

 .»ندک یم  نگاه  اعمالتان

ِينَ وَ ﴿ ْوَ�ٰٓ اَ�ٰتَِنا ءَ  ِ�ٓ  َعۡونَ �َسۡ  ٱ�َّ
ُ
ونَ ُ�ۡ  ٱۡلَعَذابِ  ِ�  �َِك ُمَ�ِٰجزِ�َن أ ُ�َ٣٨﴾. 

 ؛ھا آن  به  زدن  ار و طعنکرد و ان  در جھت» نندک یم  یما سع  اتیدر آ  هک  یسانکو «
  ردهک  دارند تا ما را درمانده  خود تالش  الیخ  ھستند با ما و به» نانک مقابله«  هک آن  حال

  مأموران : یعنی» شوند یاحضار م  در عذاب  هکآنانند «د؛ ما برھانن  و خود را از عذاب
  یزگاھیگر  چیھ  از عذاب ھا آنافگنند و  یم  را در عذاب ھا آن،  بر دوزخ  گماشته

 ابند.ی ینم

ٓ  ٱلّرِۡزَق  يَۡبُسُط  َرّ�ِ  إِنَّ  قُۡل ﴿ ۥۚ  ِدرُ َوَ�قۡ  ِعَبادِهِۦ مِنۡ  ءُ لَِمن �ََشا ُ�َ  ٓ نَفۡقُتم َوَما
َ
ءٖ  ّمِن أ ۡ�َ 

ۥۖ  َ�ُهوَ  ٰزِ�ِ�َ  َوُهَو َخۡ�ُ  ُ�ۡلُِفُه  .﴾٣٩ٱل�َّ
تا بر  ندک یرار مکرا ت  یروز  دنیگردان  و تنگ  شیگشا  موضوع  خداوند متعال  سپس
در «  آنان  به ص  محمد  یا» بگو«ند: کرا بر  شبھه  خیو ب  ردهکد یکتأ ھا آنرد پندار 

 ای  بخواھد گشاده  هک  از بندگانش  ھرکس  یبرا را  یروز  هک  است  پروردگار من  قتیحق
را   و ھر چه«دارد.   شیار خوکخود در   هک  یمتکح  حسب  به» گرداند یم  او تنگ  یبرا

 و  ردهکامر  ھا آن  به  شیخو  تابکدر  أ خداوند  هک  یریدر امور خ» دیردک  انفاق
در  ای  عوض  نیشما. ا  به» دھد یرا م  خدا عوضش  پس«  ساخته  را روشن ھا آن  امبرشیپ

  به  بندگان  دادن  یرا روزیز» است  دھندگان یروز  نیو او بھتر»  است  ا در آخرتیا، یدن
  دھنده یروز ھا آنامر   قتیو در حق  اوست  ردنک سریر و میتقد  گر، فقط بهید کی
 ستند.ین

 : ز استیدر چھار چ  یروز  بھتر بودن«د: یگو یم  یراز  امام
 فتد.یر نیتأخ  از بهین  از وقت  یروز  : آن هک  نیا  اول
 متر نباشد.کاز ی: از مقدار ن هک  نیا  دوم
 نگرداند.  را سخت  و شمار، آن  حساب  : به هک  نیا  سوم

 ».ندکدر نک، م پاداش  را با طلب  : آن هک  نیا  چھارم
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  كتب  هلهأو  نفسه  يلع  الرجل  نفقأوما  ةصدق  معروف  لك«:  است  آمده  فیشر  ثیدر حد
خلفها   اهللا  فع�  ةنفق  من  الرجل  نفقأوما   ةفهو صدق  عرضه  به  الرجل  و� وما  ةصدق  هل
  هک  آنچه و  است  یا صدقه  یا دهیار پسندک ھر« .»ةو معصيأ  بنيان  يف ةنفق  من  ال ما اكنإ

  هک  شود و آنچه یم  نوشته  یا او صدقه  یبرا،  است  ردهک  انفاق  اش مرد بر خود و خانواده
  انفاق  شخص  هکرا   یا و ھر نفقه  است  صدقه ١باشد،  ردهکرا حفظ   شیآبرو  آن  لهیوس به  شخص

  یتیا معصی  ساختمان  یدر بنا  هک  یا مگر نفقه  است أ بر خداوند  عوضش  ، دادن است  ردهک
از   هک  است  ی، اعمار ساختمان فیشر  ثیحد  نیدر ا  ساختمان  یمراد از بنا». شود  نهیھز

 أ خداوند  ی، از سو یاز ضروریدر حد ن  نکمس  نیرا تأمیباشد ز فراتر  از انسانیحد ن
:  است  شده  حیتصر  نکمس  هیتھ  بر ضرورت  یگرید  فیشر  ثیدر حد  هک چنان دارد  عوض

  ، وجلف عورته  يواري  ، وثوب �سكنه  : بيت اخلصال  هذه  سوي  يف  حق  آدم  بل�  ليس«
ند، یگز  ونتکس  در آن  هک  یا : خانه ستین  یامور حق  نیر ایرا در غ  فرزند آدم« .»اخلزب واملاء

  نی) در ا۳۶  هیو (آ  هیآ  نیا  انیدر م  . فرق» و آب  نان  را بپوشاند و ظرف  عورتش  هک  یا جامه
باشد  یم أ ار خداوندیاخت فقط در  یو روز  رزق  هک  است  انگر آنیب  هیآ  نی: ا هک  است
  یرضا و خشنود  نشانه  رزق  دنیبخش پنداشتند یم  هکبود   یسانک) در رد ۳۶  هیاما (آ

  کی  ینجا، برایدر ا  یروز  ساختن  تنگ ای  شیگشا  هک  نیگر ای. د است  خداوند متعال
 متعدد بود.  اشخاص  یآنجا برا اما در  است  ا دو وقتی  در دو حال  شخص

ُؤَ�ٓءِ  لِۡلَمَ�ٰٓ�َِكةِ  َ�ُقوُل  ُ�مَّ  َ�ِيٗعا َ�ُۡ�ُُهمۡ  مَ َوَ�وۡ ﴿ ٰٓ�َ
َ
ْ  إِيَّاُ�مۡ  أ  .﴾٤٠َ�ۡعُبُدونَ  َ�نُوا

  مستضعف بر وکاز عابد و معبود و مست  اعم» آنان  خداوند ھمه  هکرا   یروز«  نکادی» و«
  وبکسر  عنوان به» دیگو یم  فرشتگان  به  سپس«  حساب  یبرا» ندک یرا محشور م«

شما را   هکبودند ھا  این ایآ«اند  دهیرا پرست  أل  یر خدایغ  هک  یسانک  و سرزنش  انکمشر
 ».دند؟یپرست یم

ْ ُسبۡ ﴿ ن َ�َٰنَك قَالُوا
َ
ْ  بَۡل  َت َوِ�ُّنَا ِمن ُدونِِهم� أ ۖ  َ�ۡعُبُدونَ  َ�نُوا نَّ �ۡ  ٱۡ�ِ

َ
 بِِهم َ�ُُهمأ

ۡؤِمُنونَ   .﴾٤١مُّ
فقط » یما تو ھست  یول«و ھمتا   کیاز شر پروردگارا!» تو  یند: منزھیگو یم  فرشتگان«

و   میا فرانخوانده  پرستش  را بهھا آنو ما ھرگز » ھا آن  نه«  یما ھست  تو سرور و سرپرست

                                                           
 .آنھا حفظ کند  و گزند زبان  دراز تا خود را از ھجو و نکوھش زبان  شعرا و اشخاص  به  ھدیه  مانند دادن -١
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  هکبل»  میندار  یسرور و  یول ما جز تو  هکبل  میا گرفته  یو سرور  یدوست  را به ھا آن  نه
  انشیرکو لش  سیاز ابل  عبارت  هکرا   نیاطیش ھا آن:  یعنی» دندیپرست یرا م  انیجن ھا آن

  و دختران  فرشتگان ھا آننند و یب یرا م ھا آن  هکپنداشتند  یدند و میپرست یھستند، م
  بیاذکھا و ا از وسوسه  انیجن  هکرا   و آنچه» بودند  مؤمن  انیجن  به  شتر آنانیب«ند یخدا

 را.  بتان  در پرستش  دستورشان  جمله  نمودند از آن یم  قیردند، تصدک یالقا م  آنان  به

ۡفٗعا ِ�َۡعٖض  َ�ۡعُضُ�مۡ  لُِك َ� َ�مۡ  ٱۡ�َۡومَ فَ ﴿ � َوَ�  �َّ ِينَ  َوَ�ُقوُل  َ�ّٗ ْ  لِ�َّ قُواْ َعَذاَب ُذو َظلَُموا
بُونَ  ٱلَِّ�  ٱ�َّارِ   .﴾٤٢ُكنُتم بَِها تَُ�ّذِ

  یبرا«  شدگان  و پرستش  از پرستشگران  کی  چی: ھ یعنی» از آنان  کی چیاما امروز ھ«
  یبرا  شدگان  پرستش  ، نه امتی: در روز ق یعنی» دیستین  یانیسود و ز  کگر مالید کی

  یعنیـ   یانیز  کمال  نه ـ ھستند و  یو نجات  شفاعت  یعنیـ   یسود  کمال  پرستشگران
  بر خود با پرستش» اند ردهک  ستم  هک  یسانک  به«روز   آن» و«  یو عذاب  تکھال  کمال
در » دیردک یم  بیذکرا ت  آن  هکرا   یآتش  د عذابی: بچش مییگو یم« أ خداوند ریغ
 ا.یدن

ْ  َ�ّيَِ�ٰٖت  َءاَ�ُٰتَنا َعلَۡيِهمۡ  َ�ٰ �َذا ُ�تۡ ﴿ ٓ  َما قَالُوا ن يُرِ�دُ  رَُجلٞ  إِ�َّ  َ�َٰذا
َ
ُ�مۡ  أ ا يَُصدَّ  َ�نَ  َ�مَّ

ْ  َءابَآؤُُ�مۡ  َ�ۡعُبدُ  ٓ  َما َوقَالُوا ٓ  َ�َٰذا ىۚ  إِۡفكٞ  إِ�َّ ۡفَ�ٗ ِينَ  َوقَاَل  مُّ ا َحقِّ َ�َفُرواْ لِلۡ  ٱ�َّ  إِنۡ  َجآَءُهمۡ  لَمَّ
 ٓ بِ�ٞ  ِسۡحرٞ  إِ�َّ  َ�َٰذا  .﴾٤٣مُّ
 ھا آن  یو معان  روشن ھا آن  داللت  هکما   یقرآن  اتی: آ یعنی» ما  ناتیب  اتیآ  و چون«

 ص  رمکا  رسول  یعنی،  اتیآ  خواننده» نیند: ایگو یشود، م  خوانده ھا آنبر «  ار استکآش
شما   انینیشیپ : یعنی» شما  پدران  خواھد شما را از آنچه یم  هک  ستین  یجز مرد«
» نیا»  بار دوم» ندیگو یبازدارد وم«بود  ھا آن  مورد پرستش  هک  یاز بتان» دندیپرست یم«

  ـ چون  حق  به  هک  یسانک . ستین»  برساخته  یو بھتان» بربافته  یجز دروغ«  قرآن
  ، نبوت ، معجزات در مورد قرآن  بار سوم  ی: برا یعنی» ندیگو یافر شدند، مکآمد ـ   شانیسو به

  نیا«ند: یگو ی، م آورده  شانیبرا ص  خدا   رسول  هک  ینید  ارهدر ب  یعنی،  اسالم  عتیو شر
 . سحر و جادوست  ، از جنس تابکو   نید  نیا : یعنی» ستیار نکآش  ییجز جادو

﴿ ٓ ۖ  ُكتُبٖ  ّمِن َءاَ�ۡيَ�ُٰهم َوَما ٓ  يَۡدرُُسوَ�َها ٓ  َوَما رَۡسۡلَنا
َ
 .﴾٤٤نَِّذيرٖ  ِمن َ�ۡبلََك  إَِ�ِۡهمۡ  أ

  عرب  انک: بر مشر یعنی» را بخوانند  آن  هک  میبود  نداده  آنان  به  ییھا تابکو ما «
 ھشدار  چیاز تو ھ  شیو پ«  میبو ردهکن  اموزند، نازلیرا ب ھا آن  هک  یا یآسمانھای  کتاب



 ٢٢٣  سوره سباء

 

ما   عذاب و از  خوانده  حق  یسو را به ھا آن  هک» میبود  نفرستاده  شانیسو به  یا دھنده
  خداوند متعال  از جانب  ییوح  جز به  و درست  نیراست  نید  هکجا دھد و از آن  میب

  و نه  ستین  یلیودل  وجه  چیامبر، ھیو پ  قرآن  به  شان بیذکت  یشود لذا برا ینم  شناخته
  دامک  جا و بهکاز  امبر!یپ یا  نند. پسک  کو تمس  تشبث  آن  به  هک  است  یا شبھه  شانیبرا
  نید ایمؤ  هک  یا و ھشداردھنده  تابک  هک یحال ردند درک  بیذکرا ت ، تو و حجت  لیدل

 ؟. است  امدهین  شانیسو  باشد، بهشان عمل

َب ﴿ ِينَ َوَ�ذَّ ْ  َوَما لِِهمۡ ِمن َ�بۡ  ٱ�َّ ٓ  ِمۡعَشارَ  بَلَُغوا ْ  َءاَ�ۡيَ�ُٰهمۡ  َما بُوا َ�َن  فََكۡيَف  رُُسِ��  فََكذَّ
 .﴾٤٥نَِ��ِ 

ز ین«  نیشیپ  یھا از امت» بودند  نانیاز ا  شیپ  هک  یسانک« !ص  محمد  یا» و«
  دھم کی به   نانیا  هک  یدر حال«ردند ک  بیذکتو را ت  قومت  هک چنان» ردندک  شهیپ  بیذکت

و   شیقر  انکمشر از  ـ اعم  هکم  : مردم یعنی» اند دهینرس ، میبود  داده  انینیشیپ  به  آنچه
و   نتکو م  قوت  دھم کی  ، به میا داده  آنان  به  هک  یرو و ثروتین  ھمه ـ با  از اعراب  رآنانیغ

  آن  هک» گاه آن«  یول اند دهی، نرس میبود  داده  انینیشیپ  به  هک  یوھکو ش  نعمت
  کھال  و قوتشان  نتکم  را با ھمه ھا آن» شمردند  مرا دروغزون  امبرانیپ»  انینیشیپ

  پس«  است  صدم کیمعشار،  : یقول را ـ به  شان عاد و ثمود و امثال  ـ مانند اقوام  میساخت
؟ و  و عقوبت  با عذاب  آنان بر  ارمکان بود  : چگونه یعنیر: یکن» من  بود عقوبت  چگونه
 ؟. امبرانمیپ  به  من  یاریبود   چگونه

ٓ  قُۡل ﴿ ِعُظُ�م إِ�ََّما
َ
ن بَِ�ِٰحَدةٍ�  أ

َ
ْ  أ ِ  َ�ُقوُموا ْۚ  ُ�مَّ  َوفَُ�َٰدىٰ  َمۡثَ�ٰ  ِ�َّ ُروا  بَِصاِحبُِ�م َما َ�َتَفكَّ

 .﴾٤٦َشِديدٖ  َعَذاٖب  يََديۡ  َ�ۡ�َ  لَُّ�م نَِذيرٞ  إِ�َّ  ُهوَ  إِنۡ  ِجنٍَّة�  ّمِن
  هک  ستین  نیا جز«پندارند  یم  وانهیتو را د  هک  یافرانک  نیا  به ص  محمد  یا» بگو«

قرار   در آن  هک  بد آنچه  : شما را از فرجام یعنی» دھم یاندرز م  کیشما فقط   به  من
  هیتوص و  سفارش  خصلت  کی  و شما را فقط به  و برحذر داشته  د، ھشدار دادهیدار

:  یعنی» دیزیخ پا خدا به  یبرا  انکی انکیو   دوگان : دوگان هک  است  نیا  و آن«؛  نمک یم
  نیراست  شهیاند ر وکبا تف  حق  لبدر ط  امتانیشما، ق  به  من  و موعظه  تنھا سفارش

و » دینک  شهیاند  و سپس«  است  یتیو عصب  یھو  و بدون  أل  یخدا  یرضا  یخالصا برا
 در  مییاید: بیید وبگوینک  حتینص  اخالص  گر را بهید  یاز شما برخ  ید و برخیورز  تأمل

  نیرا در ایز  میشیندیب و  می، بنگر است  آورده  هک  یتابکو  ص  خدا  ار رسولک  قتیحق
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ر و ک، ف اجتماع  د، چهیزیپا خ به  کت کا تیدودو  راه   نید در ایبا  هکد یدان یا م، قطع صورت
  کیو ھر   ردهکر کتوانند تف یگرداند اما دو نفر م یم  ندهکو پرا  را مشوش  شهیاند

و   یراست  به ھا آن  یدو ھر  دارد و سپس  عرضه  قشیرف  را به  شیر خوکف  محصول
تواند با  یفرد م  کی  گونه نیبرسند، ھم  حق  به  قیطر  نیبنگرند تا از ا  در آن  انصاف

 شد.یندیب  و منصفانه  دادگرانه  خودش
  آن با  یفرد  دعوت  تیرا اھمیز  است للها یال  دعوت  موضوع  و اساس  اصل  هیآ  نیا

 شود. یار مکآش
  چیشما ھ  قیرف  نیا: « هکد یرس یم  جهینت  نیا  بهقطعا   صورت  نیدر ا ! یآر
  چیھ  و تصرفاتش  را در حاالتیز  وانهید  و نه  امبر جادوگر استیپ  نه» ندارد  یجنون

د، از او جز یشیندیاو ب  درباره  د و ھر چهیابی یباشد، نم  گونه  نیاو ا  هکامر   نیا بر  یلیدل
د یدان یم  کی، شما ن حال  نیع د، درینیب ینم  یگریز دیخرد، چ  یر و برتریو تدب  عقل

از  ، شیو عمر خو  یعمر و  و شما در مدت  و خرد است  عقل  یاز رو  مردم  نیاو برتر  هک
و   صدق بر  یارکآش  لیدل  است  او آورده  هک  ھم  یا ید و وحیا ردهکن  را تجربه  یاو دروغ
:  یعنی» دیشد  یعذاب  شیشاپیشما در پ  یبرا  یا او جز ھشداردھنده«  اوست  ییراستگو

 ».ستین«  امتیق  شیشاپیدر پ
در   آن  لیو معاد با دال  د، نبوتیتوح  گانه سه  اصول  هک بعد از آن«د: یگو یم  یراز  امام

  هکند چرا ک یم رکذ  هیآ  کیرا در   اصلھرسه   یتعال  حق  کنیشد، ا  مطرح  سوره  نیا

ن﴿ : یو  فرموده
َ
ْ  أ ِ  َ�ُقوُموا  ّمِن بَِصاِحبُِ�م َما﴿ : یو  دارد و فرموده  د اشارهیتوح  به ﴾ِ�َّ

و   روز آخرت  به ﴾َشِديد َعَذاٖب  يََديۡ  َ�ۡ�َ ﴿ : یو  دارد و فرموده  اشاره  رسالت  به ﴾ِجنَّةٍ 
 س  عباس  ابن  تیروا  به  فیشر  ثیدر حد  هک چنان». دارد  اشاره  آن  زمان  یکینزد  به

دند: یشکاد یفر  گاه برآمدند آن صفا  وهکبر فراز   یروز ص  رمکا  : رسول هک  است  آمده
  ، چه است  شده  و گفتند: چه  آمده گرد  شانیسو ندا به  نیا  دنیبا شن  شیقر» ا صباحای«

شما   نظر شما اگر به  به«فرمودند:  ص   حضرت ؟ آن است  شده  ؟ تو را چه خبر است
» د؟ینک یم  قیا مرا تصدیآورد، آ یم  ورشیبر شما   ا شامگاهیبامداد   دشمن  هک  خبر دھم

شما را در   من  کنیا«! فرمودند:  مینک یم  قتیا تصدقطع ؟ مینکن  قتیگفتند: چرا تصد
ا ما را یبر تو، آ  : مرگ گفت  ابولھب  ھنگام  نیدر ا».  دھم یم  میب سخت   یعذاب  شیشاپیپ
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ٓ  َ�بَّۡت ﴿ فرمود:  نازل أ اثنا خداوند  نی؟ در ا یا گرد آورده  نیا  یبرا ِ�  يََدا
َ
 لََهبٖ  أ

 .﴾١َوتَبَّ 
ۡ�ُُ�م َما قُۡل ﴿

َ
ۡجرٖ  ّمِنۡ  َس�

َ
ۡجرِيَ  إِنۡ  لَُ�ۡمۖ  َ�ُهوَ  أ

َ
ِۖ  َ�َ  إِ�َّ  أ ِ َ�ۡ  ٱ�َّ

ّ�ُ ٰ  ءٖ َوُهَو َ�َ
 .﴾٤٧َشِهيدٞ 
در ازاء » باشم  دهیاز شما طلب  هک  یھر مزد«  آنان  به ص  محمد  یا» بگو«

، از  یالھ  یھا امیپ  در برابر ابالغ  : من یعنی» ! خودتان  به  متعلق  آن  پس«  رسالت  غیتبل
ر یبر غ  نه» ستیجز بر خدا ن  مزد من. « نمک یو نم  ردهکن  درخواست  یمزد  چیشما ھ

گاه  یزیچ ھر  : به یعنی» است  گواه  یزیچ و او بر ھر«  یو از او   یزیو چ  است  آ
شما   برابر دعوت در  من  هک  است  ز گواهیامر ن  نیاو بر ا  هکد یبدان  ماند. پس ینم  پنھان

  یاز شما مزد  هکد یدار  و اگر سراغ  ام ردهکن  درخواست  ی، از شما مزد حق  راه  به
 . شما برگردانم  را به  د تا آنیی، بگو باشم  ردهک  درخواست

ُٰم  بِٱۡ�َقِّ  َ�ۡقِذُف  َرّ�ِ  إِنَّ  قُۡل ﴿  .﴾٤٨ٱۡلُغُيوِب َع�َّ
» افگند یم  انیرا در م  حق  پروردگارم  گمان یب«  آنان  به ص  محمد  یا» بگو«

  یسو ـ به  ستین  یو وح  جز قرآن  یزیچ  هکرا ـ   د و آنیگو یم  سخن  حق  : به یعنی
  حق  ردنک  با پرتاب را  باطل  : پروردگارم است  نیا  یمعن  یقول ند. بهک یالقا م  امبرشیپ

و او «ند ک یو نگونسار م وبدک یم  حق  لهیوس  را به  و آن  قرار داده  مورد ھدف  آن  یسو به
افتھا و یدر  دانیو از م ھا آنانس  از چشم  هک  است  یزی: ھر چ بیغ» ھاست بیغ  یدانا
 باشد.  پنھان  اتشانکادرا

 .﴾٤٩َوَما يُعِيدُ  ٱلَۡ�ِٰطُل  ِدئُ َوَما ُ�بۡ  ٱۡ�َقُّ  َجآءَ  قُۡل ﴿
  هک  د و قرآنیو توح  : اسالم یعنی» آمد  حق«  آنان  به ص  محمد  یا» بگو«
» گردد یرد و برنمیگ یاز سر نم  گر باطلیو د«آمد   دانیم  به  ستھا آنبرھ  رندهیدربرگ

  ، نه آن  از رفتن  و نه  مانده  یباق  یاثر  آن  از آمدن  نه  هک  رفت  انیاز م  چنان  : باطل یعنی
  در روز فتح ص  خدا  رسول  چون«ند: ک یم  ر نقلیثک . ابن آن  از برگشت  و نه  از آغاز آن

  اند پس شده  نصب  عبهک  رامونیپ  هکدند یرا د  وارد شدند، بتان  مسجدالحرام  به  هکم

ۚ َوزََهَق  ٱۡ�َقُّ  َجآءَ  َوقُۡل ﴿ خواندند: یم  هک  یردند، درحالک  بتان  دنیوبک  به  شروع  ٱۡلَ�ِٰطُل
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َوَما  ٱۡ�َقُّ قُۡل َجآَء ﴿ خواندند: یرا م  هیآ  نیا زیو ن .]۸۱[اإلسراء:  ﴾٨١اَ�َن زَُهوقٗ  ٱۡلَ�ِٰطَل إِنَّ 
  .]۴۹[سبأ:  ﴾٤٩َوَما يُعِيدُ  ٱۡلَ�ِٰطُل ُ�ۡبِدُئ 

ٓ  َضلَۡلُت  إِن قُۡل ﴿ َما ِضلُّ  فَإِ�َّ
َ
ٰ  أ �  إَِ�َّ  فَبَِما يُوِ�ٓ  ٱۡهَتَديُۡت  �نِ  َ�ۡفِ��  َ�َ ٓ  َسِميعٞ  إِنَُّهۥ َرّ�ِ

 .﴾٥٠قَرِ�ٞب 
جز «  تیو ھدا  حق  از راه» شدم  اگر گمراه«  آنان  به ص  محمد  یا» بگو«

  خودم  بر دوش  ام یگمراھ  : گناه یعنی» شوم یم  خود گمراه  انیز  به  هک  ستین  نیا
  میسو به  پروردگارم  هک  است  آن  سبب  به  نی، ا شدم  تیو اگر ھدا« باشد یم

 او  گمان یب«  قرآن  لهیوس  ھا را به یھا، اندرزھا و روشنگر متکح» فرستد یم  یوح
داند  یو شما را م  من  یو گمراھ  تیاشما و ھد  و به  من  به» است  کینزد  یشنوا
 با  نک صلهیف  یسخن  نیند. و اک یم  نا مرا مجازاتیقی،  باشم  بسته  یاگر بر او بھتان  پس
 . است  انکمشر

ْ  إِذۡ  تََرىٰٓ  َولَوۡ ﴿ ْ  فَوَۡت  فََ�  فَزُِعوا ِخُذوا
ُ
َ�نٖ  ِمن َوأ  .﴾٥١قَرِ�بٖ  مَّ

در   افرانک» شوند  مضطرب  هکرا   یھنگام« !ص  محمد  یا» یدید یو اگر م«
در   نآنا و ھراس   از: ھول  عبارت  اضطراب  نیا«د: یگو یم  ز. قتادهیا رستاخی  مرگ  ھنگام
  نیا  حیصح« د:یگو یر میثک اما ابن». ندیآ یم  رونیب  شانیاز قبرھا  هک  است  یھنگام
  مضطرب  حال  در آن را  اگر آنان  یعنی».  است  امتیروز ق  ، اضطراب مراد از آن  هک  است

ار کدر   یزیگر  چیآنجا ھ«  یا دهید آسا را و شگفت  کھولنا  یارک، قطعا  ینیبب  و ھراسان
  ییو از جا«  ستین  یافتنی  نجات زد ویتواند بگر یاز نزد ما نم  از آنان  یسک» ستین

روز   حساب  ا از صحنهی،  شانیقبرھا ا ازی،  نیزم  ی: از رو یعنی» شدند  فروگرفته  کینزد
توانند از  یستند و نمیدور ن أ خداوند از  ، آنان ھرحال به  اند پس گرفتار آمده  امتیق

 شوند. یم  فروگرفته  یآسان زند و بهینزد او بگر

ْ َوقَالُوٓ ﴿ ٰ لَُهُم  بِهِۦ َءاَمنَّا ا َّ�
َ
َ�نِۢ  ٱ�ََّناُوُش َو�  .﴾٥٢بَعِيدٖ  ِمن مَّ

 نندک یم  را مشاھده  عذاب  هک  گاه آن  و ھراس  ھول  بحبوحه  در آن» ندیگو یو م«
از  جاک. از  میآورد  مانیا«  قرآن  ا بهی، أ خدا  ا بهی، ص  محمد  : به یعنی» او  به  نونکا«

  مانیا  به  از آخرت  : چگونه یعنی» ؟ است سریم  آنان  یبرا  مانیا  افتنی  دور دست  ییجا
از «  یمعنا  است  نیاند؟ و ا ا فرو گذاشتهیرا در دن  آن  هک  یرند در حالدا  یدسترس
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  هک از آن ، بعد است  ییو رھا  نجات  در طلب  حالشان  یبرا  یلیتمث  نیا ای». دور  یانکم
 . دور است  آنان  به  و نسبت  شده  خارج  آنان  از دسترس  نجات

ْ  َوقَدۡ ﴿ ۖ ِمن َ�بۡ  بِهِۦ َ�َفُروا َ�نِۢ  بِٱۡلَغۡيبِ  َو�َۡقِذفُونَ  ُل  .﴾٥٣بَعِيدٖ  مِن مَّ
  یدسترس  مانیا  به  : چگونه یعنی» دندیفر ورزک،  آن  به  نیاز ا  شیپ  هک آن  و حال«

  شیاند، پ آورده  مانیا  آن  به  در آخرت  نونکا ھم  هکرا   آنچه  هک آن  ، حال خواھند داشت
  بودند پس  دهیورز فرک  آن  ـ به  شیدار ابتال و آزما در  یعنیا ـ یدن  یدر سرا  نیاز ا

ھا  دست : از دور یعنی» دور  ییو از جا. « است  محال  ، در آخرت مانیا  به  آنان  یدسترس
و پندار   ظن  ا بهکو با ات  انداخته  یکیر در تاری: ت یعنی» افگنند یم  بیغ  دهیناد  به«
ر یت  نیا  گمان ی. ب یدوزخ و  بھشت  حشر و نشر و نه  نه،  است  یختنیبرانگ  ند: نهیگو یم

 بود. نتواند  یگاھ هیکت  شان باطل  گمان  یافگندنھا برا  یکیتار در
  آن  هکافگند  یر میت  یزیچ  یسو به  هک  شده  لیتمث  یسک  حال به  شان ر، حالیتعب  نیدر ا

بخورد،   ھدف ر بهیت  آن  هک  گمان  نیا  یبرا  یمجال  چیھ  هکدور   ییاز جا  ھم  ند، آنیب یرا نم
ند: یگو یم  یگاھ هک ص  امبریپ  در حق  شان سخنان  نی، ا گونه نیھم  وجود ندارد. پس

و ھا  این  ، ھمه است  وانهید ند:یگو یم  یو گاھ  است  نیب ند: فالیگو یم  ی، گاھ شاعر است
 . ستین  و وھم  وگمان ظن  یھا یکیتار دراز دور   ییرھایت  جز افگندن  یزیچ  آن  امثال

ۡشَياِعِهم فُعَِل  َكَما �َۡشَتُهونَ  َما َو�َۡ�َ  َنُهمۡ وَِحيَل بَيۡ ﴿
َ
ۚ  ّمِن بِأ ْ ِ� َشّكٖ �َ  إِ�َُّهمۡ  َ�ۡبُل  نُوا

رِ�بِۢ   .﴾٥٤مُّ
 ا ازی،  شانیھا و خانواده  ا از اموالیدر دن» دارند  خوش  آنچه  انیو م  آنان  انیو م«

فار کاز» آنان  ر باز با امثالیاز د  هک  گونه  شد، ھمان  افگنده  یلیحا«ا یدن  یسو به  بازگشت
  افگنده  ییجدا  شان محبوب  یھا یو خواستن ھا آن  انیو م» شد  نیز چنین»  گذشته  یامتھا
 †  امبرانیارپکدر  ھا آن:  یعنی:  بیمر  کش  یف» بودند  یسخت  یدر دودل ھا آنرا یز«شد. 

  امبرانیپ  هک  د و آنچهیدر توح ھا آنا یبودند.   کا در شدی، شد و دوزخ  ز و بھشتیو رستاخ
در  ھا آن  مانیا  یرو نیبودند، از ا  کدا در شیبودند، شد  آورده  شانیبرا  نیاز امر د †

  و شبھه  کاز ش ! ھان: «دیگو یم نشد. قتاده   رفتهیپذ ھا آن، از  عذاب  مشاھده  ھنگام
  نیقیبر   هک  یسکشود و  یم  ختهیبرانگ  کرد، بر شیبم  کبر ش  هک  یسکرا ید زیزیبپرھ

  هک  است  یسانکرد پندار   هیآ  نیا«د: یگو یم  ینسف». شود یم  ختهیبرانگ  نیقیرد، بر یبم
  ».ندک ینم  عذاب  یو  کش  سبب را به  انسان أ ند: خداوندیگو یم





 
 
 
 

 فاطر  سوره

 . است  هی) آ۴۵(  یو دارا  است  کیم
بر   هک،  أل  یخدا  یبرا» فاطر«  با صفت  آن  افتتاح  سبب  به  سوره  نی: ا هیتسم  وجه

» فاطر«ند، ک یم  داللت  یو  یاز سو  میعظ  ائناتک  نیجاد ایو ا  و ابداع  ینشگریآفر
 شد.  دهینام

ِ فَاِطرِ  ٱۡ�َۡمدُ ﴿ َ�َٰ�ٰتِ ِ�َّ �ِض وَ  ٱلسَّ
َ
ْوِ�ٓ  ٱلَۡمَ�ٰٓ�َِكةِ َجاِعِل  ٱۡ�

ُ
ۡجنَِحةٖ  رُُسً� أ

َ
ۡثَ�ٰ  أ  مَّ

ٓ  ٱۡ�َۡلقِ  ِ�  يَزِ�دُ  َوُرَ�ٰعَۚ  َوثَُ�َٰث  ۚ َما �ََشا َ  إِنَّ  ُء ِ َ�ۡ  ٱ�َّ
ّ�ُ ٰ  .﴾١قَِديرٞ  ءٖ َ�َ

خداوند » است  نیو زم ھا آنآسم  آورنده دیپد  هک  است  ییخدا  ھا از آن شیستا  ھمه«
و   یابداع  نشیآفر خاطر و به  مشیعظ  متکو ح  ، علم خود را در برابر قدرت  متعال
و   و علم  قدرت  نیو برا  ردهک  شی، ستا یسابق  نمونه  بدون  نیو زم ھا آنآسم  یاختراع

  نشیآفر  نیا  یبر آغازگر  سکھر   هک  است  نیدھد. مراد ا یم  یخود گواھ  میعظ  متکح
د: یگو یم س  عباس  . ابن تواناست زین  آن  ینیو بازآفر  قادر باشد، قطعا بر اعاده  میعظ

َ�َٰ�ٰتِ فَاِطرِ ﴿ خداوند:  فرموده  نیا  یمعن  هک  دانستم ینم  من« �ِض وَ  ٱلسَّ
َ
؟ تا  ستیچ ﴾ٱۡ�

  دعوا و مرافعه  باھم  یآب  بر سر چاه  هک  دمید را  نیصحرانشو   یدو مرد بدو  یروز  هک آن
و انا فطرتھا:   یبئر  : ھذه گفت  قشیرف  به ھا آناز  یکی  هکبگومگو بودند   نیدارند، در ا

 ». ام را آغازگر بوده آن  و من  است  من  از آن  چاه  نیا
،  لیجبرئ عبارتند از:  رسان امیپ  فرشتگان» است  داده قرار  آورنده  امیرا پ  فرشتگان«

  نیا» هک«رسانند  یم سر  را به  یتیو مأمور  امیپ  کیھر   هک:  لیو عزرائ  لی، اسراف لیائکیم
از   یبعض«د: یگو یم  قتاده» ندھا آنو چھارگ  گانه و سه  دوگانه  یھا بال  یدارا«  فرشتگان
شتر از یب  یو بعض  چھار بال  یدارا  یبعض،  بال  سه  یدارا  ی، بعض دو بال  یدارا  فرشتگان

  نیا از زمو مجدد  فرود آمده  نیزم  یسو به  ھا از آسمان بال  نیا  لهیوس  به  هکھستند   آن
در  ص  خدا  رسول: « است آمده   فیشر  ثیدر حد  هک روند. چنان یباال م  آسمان  یسو به

  و فاصله  داشت  ششصد بال  هکدند ید  یأتیو ھ  لکرا در ش ÷  لیاسراء، جبرئ  شب
  ، ھر چه نشیدر آفر». «بود  و مغرب  مشرق  انیم  مانند مسافت ، یو  بالھردو   انیم
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ھر   ھر تعداد و به  ، به فرشتگان  یشتر برایب  یبالھا  نشی: در آفر یعنی» دیافزا یبخواھد م
  نشی. و در آفر گذشت ÷  لیجبرئ  وصف در  هک د چنانیافزا یبخواھد م  هک  یتیفیک
؛ از  انسان  ییبایبر ز  د، مانند افزودنیافزا یم بخواھد  ز ھر چهین  گر موجوداتید

: مراد  یقول . به رهیو غ  دھان  ینیریو ش  حالوت ، ینیب  ییبای، ز چشمان  ساختن  نیکنم
.  مجعد است  ی: مراد مو یقول . به باستیو ز  خوش : مراد خط یقول  . به باستیرخسار ز

:  یقول . به ز استییو تم  : مراد عقل یقول . به است  شکدل و  خوش  یی: مراد صدا یقول به
  و امثال  یمعان  نیا  ھمه  و شامل  است  مطلق  مهیرک  هیاما آ . است  عیو صنا  مراد علوم

، ھر  شیخو  مطلقه  با قدرت  پس» تواناست  یزیخدا بر ھر چ  گمان یب«شود.  یم ھا آن
 د.یافزا یم  نشیآفر  بخواھد در عرصه  چه

ا َ�فۡ ﴿ ُ  َتحِ مَّ ۖ  ُمۡمِسَك  فََ�  ةٖ لِلنَّاِس ِمن رَّۡ�َ  ٱ�َّ  ِمنۢ  َ�ُۥ ُمۡرِسَل  فََ�  ُ�ۡمِسۡك  َوَما لََها
ِۦۚ   .﴾٢ٱۡ�َِكيمُ  ٱۡلَعزِ�زُ َوُهَو  َ�ۡعِده
  : آنچه یعنی» ستین  آن  یبرا  یا د، بازدارندهیگشا  مردم  یخدا برا  هکرا   یھر رحمت«

،  یسالمت ، ، باران ی، مانند: روز یو معنو  یحسھای  نعمت از  مردم  یبرا أ خداوند  هک
  و آنچه»  ستین  آن  بازداشتن  قادر به  کس ھیچ فرو فرستد،  متکو ح  ، نبوت ، علم تیامن
.  ستیقادر ن  آن  بازگشادن  او به  بعد از بازداشتن  کس ھیچ ، از رحمت» باز دارد  هکرا 
اند و جز  شده  فرستاده  مردم  یبرا  یرحمت †  امبرانی: پ است  نیا  هیآ  یمعن  یقول به

.  است  توبه»  رحمت« : مراد از یقول  . به ستیقادر ن  شان بر فرستادن  یسک أ خداوند
 . است  تیو ھدا  قیتوف»  رحمت«گر: مراد از ید  یقول به

نماز  از ص  خدا  رسول  : چون است  آمده س  شعبه  بن  رهیمغ  تیروا  به  فیشر  ثیدر حد

احلمد   وهل  امللك  ، هل هل  ال رش�ك  وحده  ال اهللاإ  �ال «گفتند:  یشدند، م یم  فارغ  شیخو
  منعت ملا  وال معطي  عطيتأملا   ال مانع  ا�« گفتند: یم  گاه آن »ء قدير يش  لك  وهو يلع

  ستین  آن  یبرا  یا بازدارنده  چی، ھ یتو بدھ  هک  آنچه ا!یبارخدا« .»اجلد  اجلد منكا ذ  ينفع وال
را در برابر تو،   وششکو   تالش و صاحب   ستین  آن  یبرا  یا دھنده  چی، ھ یتو بازدار  هک  و آنچه

  کدر مل  پس» متکح با  غالب  و اوست. «»بخشد ینم  یسود  چیھ  یو  و تالش  وششک
و   ر ساختهیدارد، خرد و حق یدھد و بازم یم ند،ک یم  خواھد تصرف  هک  ھرگونه  شیخو

  یو  مکبر ح  سک چیسازد لذا ھ یم  لیو ذل دارد یم  یگرداند، گرام یبلند و برتر م



 ٢٣١  سوره فاطر

 

  یار مبتنک  دھد، آن یم  انجام  هک  یارکو ھر  ندکتواند ب ینم  ییچرا و  و چون  ییجو یپ
 . است  یا بالغه  متکبر ح

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ْ  ٱ�َّاُس  � ِ  َمَت نِعۡ  ٱۡذُكُروا ِ  َ�ۡ�ُ  َ�ٰلِقٍ  مِنۡ  َهۡل  ُ�مۚۡ َعلَيۡ  ٱ�َّ  ّمِنَ  زُقُُ�ميَرۡ  ٱ�َّ

َمآءِ  �ِض� وَ  ٱلسَّ
َ
ٰ  ُهَوۖ  إِ�َّ  إَِ�ٰهَ  َ�ٓ  ٱۡ� َّ�

َ
 .﴾٣تُۡؤفَُكونَ  فَ�

  ی؛ برا و قلب  ، ذھن با زبان» دینکاد یخدا را بر خود ھای  نعمت ! مردم  یا«
،  نیو زم ھا آنآسم  نشیآفر  چون  ییھا ، نعمتھا آن  شیو افزا  استمرار و دوام طلب 

ا یآ«  یروزو   رزق  یدرھا  و گشادن  در خلق  ، افزودن†  امبرانیپ  فرستادن
 با» نیاز زمو «  باران  لهیوس  به» شما را از آسمان  هک  از خدا ھست ریغ  یدگاریآفر  چیھ

  دهیبرگردان  چگونه  پس  ستیجز او ن  ییدھد؟ خدا  یروز«  آن ریھا و غ یرستن
  ، از حق برھان  نیا  و درخشش  انیب  نیا  یبعد از تجل  : چگونه یعنی» د؟یشو یم
 د؟.یشو یم  دهیبرگردان  است  یو  یبرا  یرگزارکو ش  د خداوند متعالیتوح  هک

 د:یفرما یم  گفته  تیرا تعز  امبرشیپ  یتعال  حق  سپس

بُوَك َ�َقدۡ ﴿ بَۡت  �ن يَُ�ّذِ ِ  �َ�  َ�ۡبلَِكۚ  ّمِن رُُسلٞ  ُكّذِ ُمورُ  َجعُ تُرۡ  ٱ�َّ
ُ
 .﴾٤ٱۡ�

از تو  ش یقطعا پ«  انکمشر  گروه  نیا» تو را دروغگو شمرند« !ص  محمد  یا» و اگر«
و از   نک  یاز خود تأس  شیپ  امبرانیپ  بهز یتو ن  پس» شدند  دروغگو شمرده  یامبرانیز پین
خدا   یسو ارھا بهک و«ر ینگ  را بر خود سخت  و آن  نده  خود راه  به  یاندوھ  فار عربک  بیذکت

 ھد. یجزا م  است  سزاوار آن  هک  آنچه  اساس را بر  ھرکس و او» شود یم  دهیبازگردان

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِ  دَ إِنَّ وَعۡ  ٱ�َّاُس  � ۖ  ٱ�َّ نَُّ�مُ  فََ�  َحّقٞ ۡ�َيا ٱۡ�ََيٰوةُ  َ�ُغرَّ ِ  ٱ�ُّ نَُّ�م ب ِ َوَ� َ�ُغرَّ  ٱ�َّ

 .﴾٥ٱۡلَغُرورُ 
 و  و بھشت  و عقاب  ز و حسابیرستاخ  آوردن  به» الله  وعده  گمان یب ! مردم  یا«
 و ھا ھا، نعمت شیبا آرا» ندھد  بیا شما را فریدن  یزندگ  نی، زنھار تا ا است  حق»  دوزخ
 د:یگو یر میجب  دبنینگرداند. سع  غافل  آخرت  یبرا  خود و شما را از عمل  یھا لذت

  ، انسان آن  یھا ھا و لذت نعمت  به  تیمشغول  هک  است  نیا ایدن  یزندگ  به  شدن  فتهیفر«
 خدا  ار شما را دربارهکبیفر  طانیو زنھار تا ش» «خود گرفتار سازد  به  آخرت  از عمل را

  هک یفضل  سبب  را قطعا خداوند بهیز د!یپروا باش ید: بیشما بگو  به  هک  نیا  به» بدینفر
گذرد  یدرم ، از شما است  و گسترده  عیوسبر شما   یو  رحمت  هک  نیا  سبب  ا بهید، یدار

 د.ینک  شتاب  گناھان  یسو به  آمرزد پس یو بر شما م
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ۡيَ�ٰنَ إِنَّ ﴿ ُِذوهُ  َعُدوّٞ  لَُ�مۡ  ٱلشَّ �ۚ  فَٱ�َّ َما َعُدوًّ ْ  إِ�َّ ْ ِمنۡ  ِحۡز�َُهۥ يَۡدُعوا ۡصَ�ٰبِ  ِ�َُكونُوا
َ
 أ

عِ�ِ   .﴾٦ٱلسَّ
 : بر او با یعنی» دیریگ  ز او را دشمنی، شما ن شماست  دشمن  طانی، ش قتیدر حق«

جز « دینبر  فرمان  یو  یھا یو نافرمان  و از او در گناھان  برده  ورشی أ خداوند  طاعت
:  یعنی» باشند  دوزخ  ند تا از اھلک یم  خود را دعوت  او حزب  هک  ستین  نیا

  یخدا  یمعاص  یسو خود را به  و فرمانبرداران  روانیو پ  دارودسته  طانیش
او   هک  است  یا یدشمن  سبب  به  نیباشند و ا  دوزخ  از اھل ھا آنخواند تا  یفرام  سبحان

 در  هک . چنان ستین  یو  وسوسه  یرویبزرگتر از پ  یحماقت  دارد پس  و فرزندانش  با آدم
  هک است  یا خطره  طانیش  یبرا«فرمودند:  ص  خدا  رسول  هک  است  آمده  فیشر  ثیحد
  طانیش  ؛ خطره است  یا ز خطرهین  فرشته  یافگند و برا یم  فرزند آدم  را در قلب  آن

  از: وعده  است  عبارت  فرشته  و خطره  حق  بیذکتشر و   به  دادن  از: وعده  است  عبارت
 ». حق  به  قیر و تصدیخ  به  دادن

ِينَ ﴿ ْ لَُهمۡ  ٱ�َّ ِينَ  َشِديٞدۖ  َعَذابٞ  َ�َفُروا ْ  َوٱ�َّ ْ وََعِملُوا ٰلَِ�ٰتِ َءاَمُنوا غۡ  ٱل�َّ ٞ لَُهم مَّ  فَِرة
ۡجرٞ 

َ
 .﴾٧َكبِ�ٌ  َوأ

  آورده  مانیا  هک  یسانک.  خواھند داشت  سخت  یافر شدند، عذابک  هک  یسانک«
و از   نگفته  کیلب  طانیش  ، به نشده  فتهیا فریدن  لذا به» اند ردهک  ستهیشا  یارھاکو

 أ : خداوند یعنی» است  بزرگ  یو پاداش  آمرزش  آنان  یبرا«اند  دهینگرد  یو  حزب
  هکدھد، یم  بزرگ  یمزد  آنان  آمرزد و به یم  آنان بر  شان صالح  و عمل  مانیا  سبب به

 . است  ھمانا بھشت

َ�َمن ُزّ�َِن َ�ُ ﴿
َ
ۖ فََرَءاهُ َحَسنٗ  َ�َملِهِۦ ءُ ُسوٓ  ۥأ َ  فَإِنَّ  ا ٓ  ٱ�َّ ۖ  َمن َوَ�ۡهِدي ءُ يُِضلُّ َمن �ََشا  �ََشآُء

َ  إِنَّ  َحَسَ�ٍٰت�  َعلَۡيِهمۡ  َ�ۡفُسَك  تَۡذَهۡب  فََ�  ۢ  ٱ�َّ  .﴾٨ۡصَنُعونَ يَ  بَِما َعلِيُم
را   و آن  شده  داده  جلوه  او آراسته  یبرا  عملش  یزشت  هک  سک  ا آنیآ«

بر   و گمانش  وھم  هک  یسکنا یقی ؟ ھرگز! ار استک  ستهیشا  مانند مؤمن» ندیب یم  کین
  باطل ، کین  را عمل  شیبد خو  ، عمل طانیش  یدھ شیو آرا  نییو با تز  شده  رهیچ  عقلش

  بر جاده  هک  ستین  یدھد، مانند مؤمن یم  ادامه ھا آن  ند و بهیب یبا میرا ز  و زشت  حقرا 
  گمان یب« باشد یم  و صالح  حق  قیطر  یمایراھپ  هکداند  یو م  است  روان  تیھدا

  تیھدا» بخواھد راھرکه  ند وک یم  گمراه«گذارد   راه یب» را بخواھدھرکه   هک  خداست
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:  یعنی» نساز  کھال  آنان خوردنھا بر حسرت  سبب  خود را به  ند پسک یم  تیھدا«ند ک
را ینساز ز  ک، ھال و گناه  یگمراھ  به  بر استمرارشان  خود را از اندوه خوردن امبر!یپ  یا
شوند   خود گمراه  یبدعمل  سبب  به  تا آنان  است  خواسته  هک  است  یتعال  خود حق  نیا

در ھرچند  ـ  شانیردارھا و گفتارھاکاز   یزیو چ» نند داناستک یم  آنچه  ا خدا بهقطع«
 ماند. ینم  رد ـ بر او پنھانیگ  خفا انجام
  یھنگام  هیآ  نیفرمود: ا  هک  است  شده  تیروا  نزول  سبب  انیدر ب س  عباس از ابن

 جهل يببأو أ  اخلطاب  بعمر�ن  عز دينكأ  ا�«ردند: ک دعا ص  خدا  رسول  هکشد   نازل
  . پس» بخش قوت   ھشام  بن جھل یا ابی،  خطاب  عمربن  را با اسالم  نتید ا!یخدا« .» هشام  بن 

  دو تن  نیا  درباره  هیآ  نیرد. لذا اک  را گمراه  و ابوجھل  تیرا ھدا س عمر أ خداوند
 شد.  نازل

ُ وَ ﴿ ِيٓ  ٱ�َّ رۡ  ٱ�َّ
َ
ّيِٖت  بََ�ٖ  إَِ�ٰ  فَُسۡقَ�ٰهُ  اَ�ُتثُِ� َسَحا�ٗ  ٱلّرَِ�ٰحَ  َسَل أ ۡحيَۡيَنا مَّ

َ
�َض  بِهِ  فَأ

َ
 ٱۡ�

ۚ  دَ َ�عۡ   .﴾٩ٱلنُُّشورُ  َكَ�ٰلَِك  َمۡوتَِها
رد کجاد ی، ا را از عدم ھا آنو » را فرستاد بادھا  هک  است  یسک  و خدا ھمان«

 را از  بادھا آن  یعنیقراردارد،   در آن  هک  ییاز جا» زندیانگ یرا برم  یبادھا ابر  آن  پس«
خداوند   هکبرود   ییھمانجا  آورند تا به یدرم  جنبش  دھند و به یم  تکا حریدر  بخار آب

و   مرده  آن  یھا یسبز  هک» مرده  ینیسرزم  یسو ابر را به  و ما آن»  است  خواسته  متعال
  کبعد از خش : یعنی» از مرگش  را پس  نیزم  آن و  میراند«اند  تشنه  آن  واناتیو ح  یاھال

  اندنیرو با» میساخت  زنده  بدان«  است  بوده  بر آن  هک  ینباتات  رفتن نیب و از  شدن
ز یرا ن  بندگان أ : خداوند یعنی» است  نیز چنین  مردگان  ختنیبرانگ«  ھا در آن یرستن

  زنده  آن  از مردن  را پس  نیزم  هک ند چنانک یم  زنده  بعد از مرگشان  گونه نیھم
دھد:  یم  نشان  هک  ز استیرستاخ  انکبر ام  یا مشاھده  قابل  یحس  لیدل  نید. ایگردان

 قرار دارد. أ خداوند  قدرت  مقوله  ز در ضمنین  ز مردگانیرستاخ
  عرشر یز ند، ازک  را اراده  مردگان  ختنیبرانگ  أل  یخدا  چون«د: یگو یر میثک  ابن

بر   شانیقبرھا رد و اجساد را ازیگ یرا در بر م  نیزم  ھمه  هکآورد  یرا فرود م  یباران
:  است  آمده  فیشر  ثیحد ، در جھت  نیبد». دیرو یم  نیدر زم  دانه  هک اند چنانیرو یم
  ن؛ او از آ یو  شود مگر دنبالچه یم  یو متالش  ندهک، پرا فرسوده  ز در فرزند آدمیچ  ھمه«
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 آخر  از چند مھره  : عبارت دنبالچه». شود یم  ینیبازآفر  ا از آنو مجدد  شده  دهیآفر
 اند. دهیچسب  ھم  به  هک  ھاست مھره  ستون

ةُ فَلِلَّهِ  ٱۡلعِزَّةَ َمن َ�َن يُرِ�ُد ﴿ ۚ  ٱلۡعِزَّ ّيُِب  ٱۡلَ�ِمُ  يَۡصَعدُ  إَِ�ۡهِ  َ�ِيًعا ٰلِحُ  ٱۡلَعَمُل وَ  ٱلطَّ  ٱل�َّ
ۥۚ يَرۡ  ِينَ وَ  َ�ُعُه ّ�ِ  ُكُرونَ َ�مۡ  ٱ�َّ ْوَ�ٰٓ�َِك  َوَمۡكرُ  َشِديٞدۖ  َعَذابٞ  لَُهمۡ  اتِ  َٔ ٱلسَّ

ُ
 .﴾١٠َ�ُبورُ  ُهوَ  أ

 را فقط از  د عزتیلذا با» خداست  از آن  ھمه  عزت  خواھد پس یم  عزت  سکھر«
  ستین  عزتاز   یزیار چیاخت  و صاحب  کمال  یر ویرا غیز  یر ویاز غ  نه  خواست أ خدا
از   است  : عبارت عزت بخشد. یم  عزت  نیبخواھد، از ا  هک  ھرکس  بخواھد و به  او ھر چه  پس

  هکخواھد بداند  یم  ھرکس : است  نیا  یمعن«د: یگو ی. فراء م و قدرت  ، رفعت ، جاه شرف
  نیا  یمعن«د: یگو یم  قتاده».  است  أل  یخدا از آن  ھمه  عزت  هک، بداند  ستیک  از آن  عزت
». عزتمند گرداند أ خداوند  د خود را با طاعتیبرسد، با  عزت خواھد به یم  ھرکس : است

فَلِلَّهِ  لۡعِزَّةَ ٱَمن َ�َن يُرِ�ُد ﴿ ر:یدر تفس ص  خدا  رسول  هک  است  آمده  فیشر  ثیدر حد
ۚ  لۡعِزَّةُ ٱ   عزت  سکھر « ».العز�ز  فليطع  ادلار�ن راد عزأ  من«فرمودند:  ]۱۰[فاطر:  ﴾َ�ِيًعا

 .»ندک  ز اطاعتیعز  ید از خدایخواھد، با یم سرا راھردو 
  صالح  و عمل  مانی، ھمانا ا عزت  طلب  لهیوس  هکفھماند  یما م  به  یتعال  حق  گاه آن
  سندهینو  فرشتگان و» رود یاو باال م  یسو به«  زهیکپا  : سخنان یعنی» بیط  المک: « است
: ھر  بیط  المکبرند.  یم او باال  یسو سند، بهینو یھا م فهیبر صح  باره نیدر ا  هکرا   آنچه

  قرآن  ر، تالوتکمن از  ی، نھ معروف  ، امر بهأ ر خداوندکاز ذ  ؛ اعم است  یا زهیکپا  سخن
را باال   زهیکپا  ، سخنان صالح  : عمل یعنی» بخشد یم  رفعت  آن  به  صالح  و عمل»  رهیو غ

  رد. صالحیگ یقرار نم  رشیمورد پذ  صالح  جز با عمل زهیکپا  سخنان  هک برد چنان یم
 . است  آن در  از اخالص  : عبارت عمل

 الإقوال و عمال   و ال يقبل  ال بعملإقوال   اهللا  ال يقبل«:  است  آمده  فیشر  ثیدر حد
رد یپذ ینم را  یسخن  چیھ  أل  یخدا« .» ةالسن  ةصابإال بإ  ةقوال وعمال وني  وال يقبل  ةبني

و   و عمل  سخن  چیوھ) یدرست(  تیرد جز با نیپذ یرا نم  یو عمل  سخن  چیو ھ  یجز با عمل

  نیا  حق«د: یگو یم  یقرطب .»باشد  داشته  مطابقت  با سنت  هک رد مگر آنیپذ یرا نم  یتین
در   نید، ایبگو  زهیکپا  یو سخن ندکاد یرا  أ ، خدا ضیفرا  کار تارکاگر گنھ  هک  است
  ز بر دوشیرا ن  شیخو  بار گناه ، حال  نیشود و او در ع یم  نوشته  یو  حسنات  زمره
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رد و خود یپذ یرا م  صالح  زد، عملیبپرھ  کاز شر  هک  ھرکس از أ خداوند  شد. پسک یم
  با عمل  یتعال  : حق هک  است  نیا  هیآ  لیلذا تأو . است  صالح  عمل  نوع  کی  زهیکپا  سخن
 ».دیافزا یم  آن  گاهیجا  حسن و  زهیکپا  سخنان  ، بر رفعت صالح
 ر وکم  وهیش  ا بهی: در دن یعنی» شندیاند یھا را میبد  لهیر و حکبا م  هک  یسانکو «

  یبد  یارنگھیبرسند، ھمانند ن  تیجاھل  یناروا  عزت  شوند تا به یھا میبد  بک، مرت بیفر
  یزندان را  شانیدند تا ایشیاند ص  خدا  رسول  در حق  در دارالندوه  شیقر  انکمشر  هک
  تیدر نھا» است  سخت  یرا عذاب  آنان«نند ک  اخراج  هکا از می،  رسانده  قتل ا بهی،  ردهک

  رنگیناز   : عبارت اصل ر درکشود. م یاثر م یو ب» گردد یم  خود تباه  رنگشانیو ن»  شدت
 . است  یگر لهیو ح

ُ وَ ﴿ ۚ  َجَعلَُ�مۡ  ُ�مَّ  �ُّۡطَفةٖ  ِمن ُ�مَّ  َخلََقُ�م ّمِن تَُراٖب  ٱ�َّ ۡزَ�ٰٗجا
َ
نَ�ٰ  ِمنۡ  َ�ِۡمُل  َوَما أ

ُ
 َوَ�  أ

رٖ  بِعِۡلِمهۦِۚ  إِ�َّ  تََضعُ  َعمَّ ُر مِن مُّ  َ�َ  َ�ٰلَِك  إِنَّ  إِ�َّ ِ� كَِ�ٍٰب�  ُ�ُمرِهِۦٓ  ِمنۡ  يُنَقُص  َوَ�  َوَما ُ�َعمَّ
 ِ  .﴾١١�ٞ �َسِ  ٱ�َّ

  سپس«  کاز خا ÷  آدم  پدرتان  نشیآفر  در ضمن» دیآفر  یکو خدا شما را از خا«
ھا  زوج شما را  گاه آن«آورد   رونیشما ب  پدران  یھا را از پشت  آن  هک» یا از نطفه

  جفت  مادهرا نر و ید زیگر گردانید  یبرخ  از شما را جفت  ی: برخ یعنی» دیگردان
  یسو به  زنده  و از سلول  زنده  سلول  یسو به  کاز خا  تحول  نیا  گر ھستند پسید کی

باردار   یا نهیماد  چیو ھ. « ز استیو رستاخ  بعث  انکبر ام  قاطع  یلی، دل تمام  یانسان
ر یوتدب  علم  ز از ساحهیچ  چی، ھ نیبنابرا» او  علم  ند مگر بهک ینم  حمل  شود و وضع ینم

  استهک  ابد و از عمرشی یعمر دراز نم  یا سالخورده  چیو ھ»  ستین  خارج  یتعال  حق
شود؛  ینم  استهک  کس ھیچ شود و از عمر ینم  یطوالن  سک چی: عمر ھ یعنی» شود ینم
 ».است  ثبت«محفوظ   : در لوح یعنی» یتابکدر   هک مگر آن«

از   استنک  گذرد، ھمان یم  عمر انسان  مدتاز   آنچه  پس«د: یگو یر میجب  دبنیسع
  داده  یو  به  هک  است  یعمر  د، ھمانیآ یم  ندهیدر آ  یاز عمر و  هک  و آنچه  است  یعمر و

شود و  ینم  داده عمر  یریپ  تا دوران  یھنسالک  چیھ: « است  نیا  یمعن  یقول به». شود یم
  امر در لوح  نیا  هک  نیشود مگر ا ینم  استهک  یھنسالک  گر از سنید  کس ھیچ عمر

  ردنک  وتاهکا یدراز  لذا».  است أ خداوند  یقضا  به  وابسته  یعنی،  است  محفوظ ثبت
  ساختن دراز  یمقتض  هک  است  یاسباب  و مربوط به  یتعال  قضا و قدر حق  بهھردو  عمر،
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و از   رحم  عمر: صله  ساختن یطوالن  از اسباب  هک  د دانستی. با عمر است  ردنک  وتاهکا ی
 . است  ألپروردگار   ردنک  یار نافرمانی: بس آن  ردنک  وتاهک  اسباب
فرمودند:  ص  خدا  رسول  هک  است  آمده س  کمال  بن  انس  تیروا  به  فیشر  ثیدر حد

شود،   افگنده ریتأخ  به  و اجلش  شده  ساخته  گشاده  رزقش  هکدارد   دوست  سکھر «
مانند   یبا اسباب عمر  شدن : دراز د گفتیاما با». ندکرا برقرار   شیخو  رحم  د صلهیبا

را یز  است  گرفته  یشیپ  آن بر  أل  یخدا  علم  هک  است  داخل  ی، در قضا و قدر رحم  صله
و اگر   است  مقدار از سال  نیـ مثال ـ ا  سک  عمر فالن  هک  شده  محفوظ نوشته  در لوح

گر از ید  ییشود. باز در جا یم  مقدار افزوده  نیا  یرد، در عمر وکرا برقرار   رحم  صله
آورد،  یجا م را به  شیخو  رحم  صله  شخص  آن  هک  است  شده  انیمحفوظ ب  لوح
  هک  داده  انجام  یاو عمل  هک  است  آن  لیدل  شود، به  استهک  هک  ھرکس طور از عمر نیھم

ھا  یو نافرمان  یار معاصیبس  دادن  انجام  ، چون است  یعمر و  یساز  وتاهک  یمقتض
  چیرا ھیز» است  بر خداوند آسان«در عمر   استنکو   افزودن : یعنی» ارک  نیا  گمان یب«
  کوچک  و چه  بزرگ  ار، چهیبس  و چه  کاند  ز ـ چهیچ  چیو ھ  ستین دشوار  یبر و  یزیچ

 باشد. ینم  پروردگار پنھانوشمار   ـ از علم

ابُُهۥ َسآ� فَُراتٞ  بٞ َ�َٰذا َعذۡ  ٱۡ�َۡحَرانِ  َتوِيَوَما �َسۡ ﴿ َجاجۖٞ  حٌ َوَ�َٰذا ِملۡ  َ�َ
ُ
 ُ�ّٖ  َوِمن أ

ُ�لُونَ 
ۡ
ا َ�ۡٗما تَأ ۖ  َيةٗ رُِجوَن ِحلۡ َو�َۡسَتخۡ  َطرِّ�ٗ ْ �ِيهِ َمَواِخَر ِ�َبۡ  ٱلُۡفۡلَك  َوتََرى تَۡلبَُسوَ�َها  َتُغوا
 .﴾١٢�َۡشُكُرونَ  َولََعلَُّ�مۡ  فَۡضلِهِۦ نمِ 

؛  است خوشگوار  دنشیبر و نوش عطش  نیریش  کی  نیستند: این  سانکیا یو دو در«
افر ک و  مؤمن  یبرا  یمثل  هیآ  نیا  هکبرآنند   شتر مفسرانیب» است  مزه  گر شور تلخید  وآن

د: یگو یم  یراز . اما امام است  شوربختو   افر تلخکو   و خوب  نیریش  : مؤمن یعنی.  است
باشد  یم أ خداوند  گر برقدرتید  یلیدل  ، ارائه هیآ  نیمراد از ا  هک  است  نیتر ا یقو  قول

  آن  انیو آبز  انید ماھیبا ص» دیخور یم  تازه  یشما گوشت«ا یدو در  نیاز ا» کی و از ھر«
ور یز«د: یگو یم  زجاج» دیآور یم  رونیب دیپوش یرا بر خود م  آن  هک  یوریو ز«اھا یدر

زند، یدرآم  دو باھم  آن  هکشود  یم  آورده  رونیب  نیریشور و ش  یایاز دو در  یفقط ھنگام
  از آن  هک  است  د و مرجانیمروار  ا؛ اغلبیور دریز».  طور منفرد وجداگانه به  کیاز ھر  نه

  افکا موج شیھا را در در یشتکو «سازند.  یم  برنجن یانگشتر و دستبند وگردنبند و پا
 خود را  یاو روز  تا از فضل«روند  یند و میآ ی، م افتهکا را شیدر  امواج هک» ینیب یم
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  یمدت دور در  ینھایشورھا و سرزمک  یسو به  ییایدر  : تجارت مراد از فضل» دینک  طلب
» دیگزار رکش  هکو باشد « . ) گذشت۱۶۴  هی(آ  بقره  در سوره  هک چنان  است  کینزد

 . است  داشته  یبر شما ارزان  هک  ییھا نعمت  نیرا در برابر ا  خداوند سبحان

َۡل يُولُِج ﴿ ۡلِ ِ�  ٱ�ََّهارَ َوُ�ولُِج  ٱ�ََّهارِ ِ�  ٱ�َّ َر  ٱ�َّ ۡمَس وََسخَّ ۖ وَ  ٱلشَّ َجلٖ  َ�ۡرِي ُ�ّٞ  ٱۡلَقَمَر
َ
�ِ 

 � َسّ�ٗ ُ  َ�ٰلُِ�مُ  مُّ ِينَ وَ  ٱلُۡمۡلُكۚ  َ�ُ  َر�ُُّ�مۡ  ٱ�َّ  مِن لُِكونَ َما َ�مۡ  ُدونِهِۦ مِن ُعونَ تَدۡ  ٱ�َّ
 .﴾١٣قِۡطِم�ٍ 

و  آورد یرا در روز درم  شب: « هک  است  نیاو ا  میعظ  و سلطه  تامه  از قدرت  ھمچنان
و «د یافزا یم گر،ید  یکیاز   استنکبا  ھا آناز   کیدر ھر   پس» آورد یدرم  روز را در شب

  یعادیتا م  کی ھر  هک«  انسان  و مصالح  منافع  یبرا» است ردهک  را رام  د و ماهیخورش
د یخورش  انیو جر  تکحر  یرا برا  نیعاد و سرآمد معیم  نیا  أل  یخدا  هک» روانند  نیمع

  یاز مدت  عبارتعاد، یم  نیا : یقول . به است  امتیعاد، روز قیم  نی. ا است  ردهکمقدر   و ماه
  ماه  کید و یخورش  یبرا  سال  کی  هکند، یمایپ یرا م  کفل  در آن  د و ماهیخورش  هک  است

  انیجر  د در روز و بهیخورش  انداختن  انیجر  به  : مراد از آن یقول  . به قمر است  یبرا
پروردگار  للها«  ادشدهی  یارھاک  دھنده  انجام» نیا«  است  در شب  مھتاب  انداختن
  از صنع  ھمه  ادشدهی  یارھاک  هک  یذات  نی: ا یعنی» اوست  از آن  یی، فرمانروا شماست

  آن  و متصرف  عالم  کمال  هک  است  یمقتدر  یو توانا  پردازنده  نندهی، ھمانا آفر اوست
  ھسته  پوست  کد، مالیخوان یاو م  یجا  به« ! ناباوران  یا» شما  هک  یسانکو «  است
خرما و   گوشت  انیم  هک  است  یدرنگیسف  کناز  کر: پوستیقطم» ستندین  ھم  ییخرما

  ند: بهی. گو است  شده  پوشانده  ھسته  ر آنکیپ بر  یا قرار دارد و مانند لفافه  آن  ستهھ
  هک  ی: معبودان یعنید. یرو یزند و م یم  خرما جوانه  درخت  هک  است  کپوست  آن  سبب

  ھم  یریو حق  ارزش یار بیز بسیچ  کمال  ید، حتیخوان یم  کیالشر  یخدا  یجا شما به
 ستند.ین  نیو زم ھا آندر آسم

ْ  َ�  ُعوُهمۡ إِن تَدۡ ﴿ ْ  َولَوۡ  ُدَ�َٓءُ�مۡ  �َۡسَمُعوا ْ  َما َسِمُعوا  ٱلۡقَِ�َٰمةِ  َوَ�ۡومَ  لَُ�ۡمۖ  ٱۡستََجابُوا
كُِ�مۚۡ  ُفُرونَ يَ�ۡ   .﴾١٤بِ�ٖ خَ  ِمۡثُل  يُنَّبُِئَك  َوَ�  �ِِ�ۡ
  یشما جمادات  را معبودانیز» شنوند یشما را نم  ید، دعایرا بخوان ھا آناگر «

 شما را«ر یو تقد  بر فرض» بشنوند  و اگر ھم«نند ک ینم  کرا در  یزیچ  هکستند ین  شیب
 ارکشما را ان  کشر  امتیو روز ق«شما عاجزند   به  دادن  را از پاسخیز» دھند ینم  پاسخ



 تفسیر انوار القرآن    ٢٣٨

از  ھا آن  پرستش  هکشوند  یم  نیر اکو من  جسته  یزاریشما ب  : از عبادت یعنی» نندک یم
  شیخو  پرستش  شما را به  هکشوند  یم  نیر اکمن  هک چنان  است  بوده  شما حق  یسو

گاه  یخدا  چون  کس ھیچ و«باشند   داده  فرمان  : یعنی» ندک یتو را خبردار نم  آ
گاهیچ  ھمه  به  هک  یمانند ذات  کس ھیچ گاه و داناست  زھا آ  للها  یول  شاه ند.ک ینم  ، تو را آ
  یسخن  چون  هک،  است  یمثل  اعراب  انیر ـ در میخب  مثل  کنبئی ال«د: یگو یم  یدھلو

 ».ندیرا گو  مثل  نیرسانند، ا  تینھا  به  قیند و تحقیگو  غیبل

َها﴿ ُّ�
َ
� نُتُم  ٱ�َّاُس  َ�ٰٓ

َ
ِۖ إَِ�  ٱۡلُفَقَرآءُ أ ُ وَ  ٱ�َّ  .﴾١٥ٱۡ�َِميدُ  ٱۡلَغِ�ُّ ُهَو  ٱ�َّ

مطلقا   : شما بندگان یعنی» دیر ھستیخداوند فق  یسو بهشما  ! مردم  یا«
و خداوند «د یازمند ھستین  شیخو  یایو دن  نیامور د  در تمام  خداوند متعال  یسو به

  هک  یـ با احسان  شیخو  بندگان  : از جانب یعنی» د استیاز حمین یب«مطلقا » هک  است
  حق  هک  آنچه  در تمام  نیھمچن  است  شیند ـ سزاوار ستاک یو م  است  ردهک ھا آن  به

 . است  شیگرداند، سزاوار ستا یم  د و مقدر و مشروعیگو یند، مک یم  یتعال

﴿ 
ۡ
تِ  يُۡذهِۡبُ�مۡ  إِن �ََشأ

ۡ
 .﴾١٦َجِديدٖ  ِ�َلۡقٖ  َو�َأ

 : اگر بخواھد یعنی» آورد یم  انیم  نو به  یبرد و خلق یم  انیاگر بخواھد شما را از م«
از   یگرید  و نوع  ا از جنسیبشر،   نو از جنس  یشما خلق  یجا  ند و بهک یشما را نابود م

  انیم بهد، یشناس یشما م  هک  از آنچه ریغ  یگرید  و از عالم  شیخو  دگانیآفر  انواع
مظاھر فقر  از  یخود مظھر  نیا  هکنند، کن  شیو نافرمان  ردهک  از او اطاعت  هکآورد  یم

 . اوست  مطلق  یشما و غنا

ِ َوَما َ�ٰلَِك َ�َ ﴿  .﴾١٧بَِعزِ�زٖ  ٱ�َّ
» ستین بر خداوند دشوار«  گرانید  شما و آوردن  بردن  انی: از م یعنی» ارک  نیو ا«

 . لکمش  و نه  است  ممتنع  یبر و  : نه یعنی

﴿ ٞ ۡخَرىٰۚ  وِۡزرَ  َوَ� تَزُِر َوازَِرة
ُ
ءٞ  ِمۡنهُ  ُ�َۡمۡل  َ�  ِ�ۡلَِها إَِ�ٰ  ُمۡثَقلَةٌ  تَۡدعُ  �ن أ  َ�نَ  َولَوۡ  َ�ۡ

ۗ  َذا َما قُۡرَ�ٰٓ ِينَ  تُنِذرُ  إِ�َّ ْ  بِٱۡلَغۡيبِ  َر�َُّهم َشۡونَ َ�ۡ  ٱ�َّ قَاُموا
َ
ۚ َوأ لَٰوةَ ٰ  ٱلصَّ َما َ�َ�َ�َّ ٰ فَإِ�َّ  َوَمن تََز�َّ

ِ �َ�  ِسهۦِۚ ِ�َفۡ   .﴾١٨ٱلَۡمِص�ُ  ٱ�َّ
  بار گناه  یشخص  چی: ھ یعنی» دارد ینم را بر  یگریبار د  یا بار بردارنده  چیو ھ«

و « شدک یم  دوش را به  خودش  بار گناه  یھر شخص  هکدارد بل یرا برنم  یگرید  شخص
 شود ھرچند ینم  برداشته  از آن  یزیفراخواند، چ  بارش  یسو را به  یسک  یاگر گرانبار
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دارد،  قرار  یر بار گناھیدر ز  هک  ی: اگر شخص یعنی» باشد  کیشاوند و نزدیخو  سک آن
  ر بار آنیز او  هکرا   یگناھان  از آن  یبعض  یو  را فراخواند تا از دوش  یگرید  شخص

دارد،  یرا برنم  یزیچ  گناھان  ، از آن شده  فراخوانده  یاری  هب  هک  یسک، بردارد،  است
با   هک  یگرانیبود د خواھند  چگونه  ز باشد پسیفرد ن  آن  ینسب  کیو نزد  شیھرچند خو

 ندارند.  یقرابت  چی، ھ فراخواننده  شخص  آن

تَۡدُع ُمۡثَقلٌَة إَِ�ٰ �ن ﴿ :أ خداوند  فرموده  نیر ایدر تفس  رمهکاز ع  نقل  ر بهیثک  ابن
  به  امتیدر روز ق  هک  است  یا هی: ھمسا مراد از آن«د: یگو یم ]۱۸[فاطر:  ﴾ِ�ۡلَِها
  چرا دروازه  هک  بپرس  شخص  نیاز ا د: پروردگارا!یگو یو م  ختهیدرآو  شیخو  هیھمسا

  مؤمن افر بهک  امتیدر روز ق: « هک  است  نقل  نیھمچن». ؟ بست یم  من  یرو  خود را به
با تو   من  هک  یاند ی، آخر تو م دارم  یبر تو حق  ! من مؤمن  ید: ایگو یم  یو  و به  ختهیدرآو

نزد   وستهیپ  مؤمن  . پس ام شده تو محتاج  امروز به  کنی، ا بودم  کیقدر نزد  ا چهیدر دن
  در دوزخ  ھمچنان  هک یدرحالرا ـ  او  هک  نیند تا اک یم  شفاعت  یاز و  شیپروردگار خو

  فرزندش  به  امتیز در روز قیگرداند. پدر ن یبرم  یو  تر از منزل کسب  یمنزل  ـ به  است
  تو محتاج  از حسنات  یا مقدار ذره  به  من  کنیا ! زمیعز د: فرزندیگو یو م  ختهیدرآو
د: یگو یم  فرزندش  ی! ول ابمی  نجات  ینیب یم  هک  یوضع  نیاز ا  آن  لهیوس  تا به  ام شده

  ترسم یم  یزیچ  ز از ھمانین  من  یول  ز استیار ناچی، بس یا خواسته از من  ! آنچه پدرجان
  به  . سپس تو بدھم  را به  از حسناتم  یزیچ  توانم ی، نم نیبنابرا  یدار  میب  تو از آن  هک

  یشوھر  چگونه  ! من زمیعز ھمسر  یا ! فالن  ید: ایگو یو م  ختهیدرآو  شیھمسر خو
  گاه ند. آنک یم  شیو از او ستا ... یبود  میبرا  یو شوھرکید: تو نیگو یم  ؟ زن بودم ت یبرا
  کی  آن د بای، شا یببخش  من  را به  حسنه  کیتا فقط   خواھم یاز تو م  من  کنید: ایگو یم

  از من د: آنچه یگو یم  اما زنش ! نمکدا یپ  نجات  ینیب یم  هک  یوضع  نیاز ا  حسنه
  را منیز  بدھم  یزیتو چ  به  توانم ینم  من  هک  با تأسف  یول  ز استیار ناچیبس  یا خواسته

 ». یدار  میب  تو از آن  هک  ترسم یم  یزیچ  ز از ھمانین
 ترسند، یم  از پروردگارشان  یطور پنھان  به  هکرا   یسانکتو تنھا   هک  ستین  نیجز ا«

از   هک  یسانک  حال  تو جز به  قطعا ھشدار دادن پبامبر!  ی: ا یعنی» یدھ یھشدار م
  دنیند با وجود  هک  یمعن  نیا  رساند، به ینم  یترسند سود  یم  در نھان  روردگارشانپ

  است  بیغا  او از نظرشان  هکترسند  یم  یخدا درحال  ا از عذابیترسند.  یاز او م  عذابش
با او   شیخو  یازھایرازون  و در خلوتخانه  از مردم  شیخو  یترسند در خلوتھا یاز او م و
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نماز را »  هکشود  یم  سودمند واقع  یسانک  یھشدار تو تنھا برا  هک  ستین  نیجز ا» و«
  یھا یاز سرگرم  یگریز دیچ  به  از آن و  داده  تیامر نماز اھم  : به یعنی» اند برپا داشته

  کو تر  طاعات  دادن  با انجام» دیجو  یزگیکپا  ھرکس و«اند  نشده  مشغول  شیخو
  به  آن  را منافعیز» دیجو یم  یزگیکپا  شیسود خو به  هک  ستین  نیجز ا  پس»  یمعاص

خود   ز بر دوشی، ن شده  ھا آغشته یدیپل  به  هک  یسک  گناه  هک گردد. چنان یبر م  خودش
 را در  یاو ھر انسان  پس» خداوند است  یسو به  و بازگشت«  گرانید  بر دوش  نه  اوست

 دھد. یم  ا پاداشیجزا   برابر عملش

ۡ�َ�ٰ  َتوِيَوَما �َسۡ ﴿
َ
 .﴾١٩ٱۡ�َِص�ُ وَ  ٱۡ�

:  یعنی» نایو ب«  است  رفته  نیب از  اش یینایب  حس  هک  یسک:  یعنی» نایو ناب«
 ».ستندیبرابر ن«  است  یینایب  یروین  یدارا  هک یسک

نا یب  شخص  را به  نا و مؤمنیناب  شخص  افر را بهک  هیآ  نیدر ا  خداوند متعال
 . است  ردهک  هیتشب

لَُ�ُٰت َوَ� ﴿  .﴾٢٠ٱ�ُّورُ َوَ�  ٱلظُّ
  باطل  ستند. پسیز برابر نین  ییھا و روشنا یکی: تار یعنی» ییھا و روشنا یکیتار  و نه«

 . است  شده  هینور تشب  به،  ھا و حق یکیتار  به

لُّ َوَ� ﴿  .﴾٢١ٱۡ�َُرورُ َوَ�  ٱلّظِ
 ، با ستین  یو آزار  یگرم  در آن  هک  یکخن  هی: سا یعنی» و باد گرم  هیسا  و نه«

و مراد   ، ثواب هی: مراد از سا یقول  ستند. بهی، برابر ن است  و آزاررسان  سوزان  هک  یآتشباد
 . است  دوزخ ، و مراد از باد گرم  ، بھشت هیا مراد از سای.  است  ، عذاب از باد گرم

ۡحَيآءُ  َتوِيَوَما �َسۡ ﴿
َ
ۡمَ�ُٰتۚ َوَ�  ٱۡ�

َ
َ إِنَّ  ٱۡ� ۖ  َمن ِمعُ �ُسۡ  ٱ�َّ ٓ  �ََشآُء نَت  َوَما

َ
ن بُِمۡسِمعٖ  أ  ِ�  مَّ

 .﴾٢٢ٱۡلُقُبورِ 
  هیتشب  مردگان  به  افرانکو   زندگان  به  مؤمنان» ستندیبرابر ن  و مردگان  و زندگان«
 را  هکھمانا خدا ھر. « است  و جاھالن  عالمان  یبرا  یلیتمث  نی: ا یقول  اند. به شده

  شیخو  طاعت  و به  دهیآفر  شیخو  بھشت  یرا برا  شانیا  هک،  شیخو  یایاز اول» بخواھد
و تو « شنواند یم  آنان  را به  شیخو  امیو پند و پ »گرداند یشنوا م«  است  داده  قیتوف

را   شانیفر دلھاک  هک  یفارک  : تو به یعنی» یستیند نیدر گورھا  هک  یسانک  شنواننده
  یمردگان  فار را بهک أ ، خداوند گونه نی. بد یبشنوان  یتوان یرا نم  قی، حقا است  راندهیم
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  چیھ  قتیحق و  حق  یندا  ار خود مدفونند و بهکو ان  یگمراھ در گور  هکرد ک  هیتشب
 دھند. ینم  یپاسخ

نَت  إِنۡ ﴿
َ
 .﴾٢٣نَِذيرٌ  إِ�َّ  أ

 و بر  یستین  ھشدار دھنده  یامبری: تو جز پ یعنی» یستین  یا تو جز ھشداردھنده«
تو  ارک،  رشیبا پذ  ھمراه  اما شنواندن  ستین  یگریز دیچ  غیو تبل  یدھ میتو جز ب  عھده

 أل  یخدا اریفقط در اخت  یو گمراھ  تیرا ھدایز  یندار  ز بر آنین  یو توان  و تو قدرت  ستین
 . است

﴿ ٓ ا رَۡسۡلَ�َٰك  إِ�َّ
َ
ةٍ  ّمِنۡ  �ن َونَِذيٗر�ۚ  ��َِش�ٗ  بِٱۡ�َقِّ  أ مَّ

ُ
 .﴾٢٤نَِذيرٞ  �ِيَها َخَ�  إِ�َّ  أ

 و«  طاعت  اھل  یبرا» دھنده  مژده«  با حق  : ھمراه یعنی» حق  ما تو را به  نهیھرآ«
  در آن  هک  نیمگر ا  ستین  یامت  چیو ھ  میفرستاد«  تیمعص  اھل  یبرا» دھنده  میب

 مگر  است  نبوده  نیشیپ  یھا از امت  یامت  چی: ھ یعنی» است  گذشته  یا ھشداردھنده
 را از  آنان  هک  ختهیبرانگ †  امبرانیاز پ  یا دھنده ھشدار  در آن  یتعال  حق  هک  نیا

 . است  داده یم  میب  فرانکو   انیطغ  شوم  فرجام

بُوَك َ�َقدۡ ﴿ َب  �ن يَُ�ّذِ ِينَ  َكذَّ ِ  بِٱۡ�َّيَِ�ِٰت  رُُسلُُهم َجآَءۡ�ُهمۡ  لِِهمۡ مِن َ�بۡ  ٱ�َّ �ُرِ َو�  ٱلزُّ
 ِ  .﴾٢٥ٱلُۡمنِ�ِ  ٱلِۡكَ�ٰبِ َو�

ز ین« گذشته   یاز امتھا» بودند ھا آناز   شیپ  هک  یسانکا نند، قطعک  بیذکو اگر تو را ت«
  معجزات : یعنی» ناتیب  شان یبد  شان امبرانیتند، پپرداخ«  شیخو  امبرانیپ» بیذکت  به

  میابراھ  صحف ، مانند شده  نوشته  یھا فهی: صح یعنی» و زبر«ار کآش  یھا و حجت  روشن
:  ناتی: مراد از ب یقول به» آوردند« را  لیو انج  مانند تورات» روشنگرھای  کتاب و« ÷

و زبر:   تابکو مراد از   پند و اندرز است  حامل  هک  است  ییتابھاکو مراد از زبر:   معجزات
 . است  شده  نییتب  امکھا و اح و برنامه  نیقوان ھا آندر   هک  است  یالھ  یھا فهیھا و صح تابک

َخذۡ ﴿
َ
ِينَ  ُت ُ�مَّ أ ْۖ  ٱ�َّ  .﴾٢٦نَِ��ِ  َ�نَ  فََكۡيَف  َ�َفُروا

  پس« ردندک  بیذکرا ت  امبرانیپ  هک ، بعد از آن عذاب  به» را فروگرفتم  افرانک  گاه آن«
 بود؟. دیقدر شد چه ھا آنبر   فر منیک  هک  یدان ی: تو م یعنی» بود  چگونه  من  عقوبت

لَمۡ ﴿
َ
نَّ  تَرَ  �

َ
َ  أ نَزَل ِمَن  ٱ�َّ

َ
َمآءِ أ ٓ  ٱلسَّ ۡخرَۡجَنا ءٗ َما

َ
َۡتلًِفا َ�َمَ�ٰتٖ  بِهِۦ فَأ ُّ�  ۚ ۡلَ�ُٰ�َها

َ
 َوِمنَ  �

َبالِ  ۢ  ٱۡ�ِ ۡتَلٌِف  وَُ�ۡرٞ  �ِيٞض  ُجَدُد ۡلَ�ُٰ�َها �ُّ
َ
 .﴾٢٧ُسودٞ  وََغَرا�ِيُب  �
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  یھا وهیم  بدان  را فرود آورد، سپس  یآب  خداوند از آسمان  هک  یدیا ندیآ«
،  رنگ سرخ  ی، بعض درنگیسف ھا آناز   یبعض  هک  ییھا وهیم» ؟ میآورد  رونیب  رنگارنگ

انگور و  ر،ی، انج بی؛ مانند انار، س است  رنگ اهیس  یو بعض  سبزرنگ  ی، بعض زردرنگ  یبعض
د و یسف»  وانیح  اند در تن مانند عروق  هک  میدیآفر  ییھا و رگه» ییھا ھا راه وهکو از «  رهیغ

  رنگ  هیشب  آن  رنگ  هک است  یاھیس  اهی: س بیغرب» یاھیس  تیدر نھا  اهیو س  رنگارنگ  سرخ
 . میدیآفر  گوناگون  یھا رنگ  به  یمختلف  ھا و انواع ھا و رگه ھا، راه وهک: از  یعنی.  است  الغک

َوآّبِ وَ  ٱ�َّاِس َوِمَن ﴿ نَۡ�ٰمِ وَ  ٱ�َّ
َ
ۡلَ�ٰنُُهۥ َتلٌِف ُ�ۡ  ٱۡ�

َ
َ  َ�َۡ�  إِ�ََّما َكَ�ٰلَِكۗ  � ِ  ِمنۡ  ٱ�َّ  ِعَبادِه

 ْۗ ُؤا َ إِنَّ  ٱۡلُعلََ�ٰٓ  .﴾٢٨َعزِ�ٌز َ�ُفورٌ  ٱ�َّ
» است  گوناگون  نیھمچن ھا آن  یھا رنگ  هک  انیو چھارپا  و جانوران  و از مردمان«

  یخدا  هک  نیا  لیدل . مید آوردیھا، پد وهکھا و  وهیھا در م ھا و گونه رنگ  اختالف  ھمچون
  نیتر ، از بزرگ اختالف  نیا  هک  است  نیداد، ا  ا توجهیاش  نیرنگھا در ا  اختالف  به  سبحان

ھا در  رنگ  اوال اختالف  یتعال  حق ، جھت  نیباشد بد یم  یو  عیبد  و صنع  بر قدرت  ادله
ر کگر را ذید  واناتیو ح ھا آندر انس  آن و بعد از  در جمادات  ، سپس یدنییرو  یھا وهیم
: از  یعنی» ترسند یاز او م  هکعالمانند  خدا فقط  از بندگان  هک  ستین  نیجز ا«رد. ک

  هکاند  یو  یبایز  و افعال  بزرگ  وجود، اوصاف به  انیو دانا  فقط دانشوران  سبحان  یخدا
  پس  ستیو دانشور ن  عالم  نترسد، او در واقع أ خدا از  ھرکس ترسند و یم  بانهیغا

  فیشر  ثیدر حد  هک چنان  ترسانتر است  یداناتر باشد، از و  أل  یخدا  به  ھرکس
  نیارترکزیشما از خدا و پرھ  نیترسانتر  من«فرمودند:  ص  خدا   رسول  هک  است  آمده

و   وبکرا سر  نافرمانان  پس» است  آمرزنده  خدا غالب  گمان یب». « اوھستم  یشما برا
 دھد. یمقرار  شیخو  مغفرت  را شامل  طاعت  اھل

رنگھا و مانند   اختالف  تیفیک  به  یونک  و علم  یتجرب  : علم مهیرک  هیآ  نیدر ا  مراد از علم
و   یعیطب  علوم  به دانا  یز، علمایو مراد از علما ن  است أ خداوند  از مظاھر قدرت  آن

را ـ   اسرار و معارفو   علوم  نیا  هک  یسک  یو پروا  را ترسیاند ز ناتیاک  یو رازھا  یستیز
،  جھت  نیبد  است أ خداوند از  گرانید  ـ بداند، بزرگتر از ترس  است  مؤمن  هک یحال در

را   یاریبس  ، دانشمندان است  یعیطب  و معارف  علوم  شافکعصر ان  هکما در عصر حاضر 
  یرو أ خداوند  نید  یسو به  هک  مینک یم  تبحر دارند، مشاھده  علوم  نیا  در عرصه  هک

 اند. آورده
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 را با او  یزیچ  هک  است  یسک  رحمان  یخدا  به  عالم«د: یگو یم س  عباس ابن
  تیرعا را  یو  یھا بشناسد، سفارش  او را حرام  و حرام  او را حالل  ، حالل اوردهین  کیشر

  شیخو  عمل  رد و در قبالکدار خواھد یبا پروردگار خود د  هکباشد   داشته  نیقیند و ک
  هک  است  یسک  عالم« : است  گفته / یبصر  حسن».  قرار خواھد گرفت  مورد محاسبه

در   خداوند متعال  هکباشد   لیو ما  راغب  یامور  بترسد و به  بانهیغا  از پروردگار رحمان
  گاه نند. آک  ، اعراض است  یناراض ھا آناز   سبحان  یخدا  هک  یدارد و از امور  رغبت  آن

  است  عبارت أ از خداوند  ترس«د: یگو یم س ریجب  دبنیسع». ردک  را تالوت  هیآ  نیا
،  علم«د: یگو یم /  کمال  امام». گردد  لیحا  یو  یتو و نافرمان  انیم  هک  یزیچ  از آن

 قرار  را در قلب  آن  خداوند متعال  هک  است  ینور  علم  هکبل  ستین  تیروا  یاریبس  به
  یاند؛ عالم دسته  گفتند: علما سه یم  انکین«د: یگو یم /  یثور  انیسف». دھد یم

  یامر و  به  هک أ خداوند  به  است  ی، عالم داناست  یو امر  به  هک أ خداوند  به  است
  اما عالم  ستیدانا ن أ خود خداوند  به  هک أ امر خداوند  به  است  یو عالم  ستیدانا ن

را   یو  ضیترسد و حدود و فرا یم  أل  یاز خدا  هک  است  یسک ، یامر و  و به أ خدا  به
  أل  یاز خدا  هک  است  ی، عالم ستیدانا ن  یامر و  به  هک أ خداوند  به  داند. وعالم یم
 خود  به  هک أ امر خداوند  به  داند. و عالم یرا نم  یو  ضیحدود و فرا  یترسد ول یم

 ».ترسد ینم  أل  یداند اما از خدا یرا م  ضیحدود و فرا  هک  است  یسک،  ستیخداوند دانا ن

ِينَ إِنَّ ﴿ ِ  كَِ�َٰب  لُونَ َ�تۡ  ٱ�َّ ْ  ٱ�َّ قَاُموا
َ
لَٰوةَ َوأ ا َرَزقۡ  ٱلصَّ ْ مِمَّ نَفُقوا

َ
� َ�ُٰهمۡ َوأ  وََعَ��ِيَةٗ  ِ�ّٗ

 .﴾٢٩َ�ُبورَ  لَّن تَِ�َٰرةٗ  يَرُۡجونَ 
  قرآن  : بر تالوت یعنی» نندک یم  خدا را تالوت  تابک  هک  یسانک  گمان یب«

  آن  در اوقات» اند و نماز را برپا داشته«ورزند  یم  مداومت  و بر آن  دهیاستمرار ورز  میرک
ارا کآش و  ، پنھان میا داده  یروز  آنان  به  و از آنچه«  ار آنکو اذ  انکار  املک  تیو با رعا

  هک  است  یا ھرگونه  به  مال  و بخشش  انفاق  بخش  زهیر، انگیبتع  نیا» اند ردهک  انفاق
ز یار نکآش  انفاق  آن ری، در غ سر شد، بھتر استیم  یطور پنھان  به  سر شد؛ اگر انفاقیم

  را از انفاق د اویشود، نبا  ا داخلیر  مبادا در آن  هک  شخص  گمان  نیو ا  است  خوب
،  تجارت  نیا  هک» ردیپذ ینم ھرگز زوال   هکاند  بسته  یتجارت  به دیام: « نانیا ! یبازدارد. آر

  نیشود و از ب یساد نمکھرگز   هک  ی، تجارت است  طاعتشان  و پاداش  ثواب  افتیھمانا در
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  تابک  دانا به  انیقار  هی، آ هیآ  نیا«فرمود:   هکند ک یم  نقل  ر از قتادهیثک رود. ابن ینم
 ». است  آن  به  و عامل أ خداوند

ُجورَُهمۡ  ِ�ُوَّ�َِيُهمۡ ﴿
ُ
 .﴾٣٠َشُكورٞ  َ�ُفورٞ  ۥإِنَّهُ  فَۡضلِهِۦٓۚ  ّمِن َوَ�زِ�َدُهم أ

 ھرگز  شان تجارت  نی: ا یعنی» بپردازد  شانیا  به  مالکو   تمام را به  شانیھا تا پاداش«
  اعمال  یپاداشھا أ خداوند  هک  نیخاطر ا افتد، به ینم  شود و از رونق یساد نمک

» دیفزایب  آنان  خود به  و از فضل«پردازد  یم  شانیا  به  مالکو   تمام  را به  شانیا  ستهیشا
او   هکچرا« نھد یم  و منت  فضل  شانیا  ، به شان اعمال  بر پاداش  : با افزودن یعنی

 ».است»  شانیا  کاند  اعمال» و قدردان»  گناھانشان» آمرزگار

ِ وَ ﴿ وۡ  يٓ ٱ�َّ
َ
ٓ أ قٗ  ٱۡ�َقُّ ُهَو  ٱلِۡكَ�ٰبِ  ِمنَ  إَِ�َۡك  َحۡيَنا َ  إِنَّ  يََديۡهِ�  َ�ۡ�َ  لَِّما اُمَصّدِ ِ  ٱ�َّ  ۦبِعَِبادِه

 ۢ  .﴾٣١بَِص�ٞ  َ�َبُِ�
و   ، خود حق میا ردهک  یتو وح  یسو به«  : از قرآن یعنی» تابکاز   و آنچه«
  یآسمان  نیشیپھای  کتاب با  : قرآن یعنی» است  از آن  شیپھای  کتاب  نندهک قیتصد

گاه  بندگانش  به  ا خدا نسبتقطع«  است  موافق و  ھمخوان   یتعال  : حق یعنی» ناستیب  آ
گاه  امورشان تمام   به   گرانیبر د  یبرتر  یستگیشا  هک  از بندگانش  یسانک  ط و بهیو مح  آ
 از  یداد و باز برخ  یبشر برتر  را بر تمام †  امبرانیپ  جھت  نیبد  ناستیدارند، ب را
  گاهیجا ، انیم  نیفرمود و در ا  تیعنا  یگر برترید  یبر برخ  یدرجات  را به †  امبرانیپ

و  اهللا  صلوت(  شانیا  ھمه  است را فوق ص محمد  سرور ما حضرت  و منزلت

 د.یگردان  )نيامجع  هميعل  سالمه

وۡ ﴿
َ
ِينَ  ٱۡلِكَ�َٰب  َرۡ�َناُ�مَّ أ ۖ  ِمنۡ  ٱۡصَطَفۡيَنا ٱ�َّ َۡفِسهِۦ َظالِمٞ  فَِمۡنُهمۡ  ِعَبادِنَا ۡقَتِصدٞ  ُهمَوِمنۡ  ّ�ِ  مُّ

ِۚ  نِ �ِإِذۡ  بِٱۡ�َۡيَ�ٰتِ  َسابِقُۢ  َوِمۡنُهمۡ   .﴾٣٢ٱۡلَكبِ�ُ  ٱۡلَفۡضُل َ�ٰلَِك ُهَو  ٱ�َّ
از » میبود  دهیرا برگز  آنان  هکخود   بندگان  آن  را به«  : قرآن یعنی» تابک  نیا  سپس«

بر تو   هکرا   یقرآن  هکامر   نیا  ما به !ص  محمد  ی: ا یعنی» میداد  راثیم  به»  امت  نیا
و در   میا ساخته ررا مقد  و آن  میا ردهک  مک، ح میدھ  راثیم  امتت  یعلما  به  میا فرستاده

  نیرا ایز  میا داده  راثیم  آنان  ز بهیگر را نید  یآسمانھای  کتاب  ، تمام قرآن  نیا  ضمن
 . است  نیشیپ  یآسمان  تبک  ھمه  و نگھبان  نندهک  قی، تصد تابک
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  هک  یسانکتا  گرفته  را ـ از صحابه  امت  نیا  یعلما  خداوند متعال  هک  ستین  یکش ! یآر
  ردهک  تیعنا  یبرتر و  ، منزلت ، شرف ر بندگانیآمد ـ بر سا اند و خواھند آمده  بعد از آنان

و   گواه  جھان  مردم  ھمه تا بر  است  دهیگردان  یھا آنیو م  دهیبرگز  ما را امت  و امت  است
  سرور و ساالر اوالد آدم ا ویانب  نیبھتر  امت  هک  شرف  نیا  را به  رھبر باشند و آنان

 . است  داشته  یو گرام  نموده  رامک، ا داده  قرارشان
  از آنان  یبرخ  پس«د: یفرما یو م  ردهک  میتقس  دسته  سه  را به  امت  نیا  یتعال  حق  گاه آن

لله ا  اذن  به  از آنان  یرو و برخ  انهیم  از آنان  یار و برخکخود ستم  بر نفس
  بانکخود: مرت  بر نفس  ستمگران«د: یگو یم  مقاتل» شگامندیھا پ یکین  یسو به

  یا رهیبک  گناه  بکمرت  هکھستند   یسانک:  روان انهیداند. میتوح  اھلاز   رهیبک  گناھان
  ستهیشا  اعمال  یسو به  هکھستند   یسانک:  شتازانیو پ  نندگانک اند و سبقت دهینگرد

  فیالکو ت  واجبات  یخود، از ادا  ار بر نفسکستم  هک  ستین  یکاند. ش گرفته  یشیپ
  یرو انهیم  نیار دکرو، در  انهیگردد. م یم  محرمات  بکا مرتیند، ک یم  یوتاھک  شیخو
. اما  است  بھشت  ند و او از اھلک ینم  لیط میافراط و تفر  جانب  و به  ردهکار یاخت

  نیو او بھتر  گرفته  سبقت  نیدر امور د  گرانیاز د  هک  است  یسک  رندهیگ یشیشتاز و پیپ
  هک  است  یسک : شیخو  ستمگر بر نفس«د: یگو یمر یثک  ابن». باشد یم  گروه  سه  نیا

  یسکرو:  انهیگردد. م یم  بکرا مرت  از محرمات  یو برخ  را فروگذاشته  از واجبات  یبرخ
را   از مستحبات  یبرخ  یند و گاھک یم  کرا تر  و محرمات  داده  را انجام  واجبات  هک  است

  هک  است  یسک:  راتیالخ  یال  دھد. سابق یم  را انجام  روھاتکاز م  یو برخ  ردهک  کتر
را   از مباحات  یبعض  یو حت  روھاتکو م  محرمات و  جا آورده  را به  و مستحبات  واجبات

  تیثرکا  را آنانیرد زکر کذ  را در اول  ظالمان«د: یگو یم  ینسف». ندک یم  کز ترین
  فوق  گروهھردو  از  شگامانیشتراند اما پیاز نظر تعداد ب  روان انهیم  ھستند، بعد از آنان

 ».اند ر شدهکقرار دارند لذا در آخر ذ  تیمترند و در اقلک
  اعمال  یسو به  یشتازیو پ  گرفتن  سبقت  نیا ای،  تابک  دادن  راثیو م  نشیگز» نیا«

  هک  است  آمده س ابودرداء  تیروا  به  فیشر  ثیدر حد» است  بزرگ  ھمانا فضل«ر یخ

ۡوَرۡ�َنا ﴿ : است فرموده أ خداوند«فرمودند:  ص  خدا  رسول
َ
ِينَ  ٱلِۡكَ�َٰب ُ�مَّ أ  ٱ�َّ

َۡفِسهِ  ٱۡصَطَفۡيَنا ِ  ۦِمۡن ِعَبادِنَاۖ فَِمۡنُهۡم َظالِٞم ّ�ِ ۡقَتِصٞد َومِۡنُهۡم َسابُِقۢ ب �ِإِۡذِن  ٱۡ�َۡيَ�ٰتِ َوِمۡنُهم مُّ
 ِۚ اند،  گرفته  سبقت  هک  یسانکاما  ]۳۲[فاطر:  ﴾٣٢ٱۡلَكبِ�ُ  ٱۡلَفۡضُل َ�ٰلَِك ُهَو  ٱ�َّ
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  اند، به ردهک  شهیپ  یرو انهیم  هک  یسانکند. یآ یدرم  بھشت  به  حساب  بدون  شانیا
  خود ستم  یھا بر نفس  هک  یسانکرند و یگ یقرار م  مورد محاسبه  آسان  یحساب

 و قصور  یوتاھک  أل  یخدا  هکشوند و ھمانانند  یم  محشر بازداشته  یدرازا اند، در ردهک

ِ  ٱۡ�َۡمدُ ﴿ ند:یگو یم  هکد و ھمانانند ینما یم  یتالف  شیخو  را با رحمت  آنان ِيٓ ِ�َّ  ٱ�َّ
ۡذَهَب َ�نَّا 

َ
 .١»]۳۴[فاطر:  ﴾ٱۡ�ََزَنۖ أ

ُٰت َعدۡ ﴿ َساوِرَ  ِمنۡ  �ِيَها ُ�َلَّۡونَ  يَۡدُخلُوَ�َها نٖ َج�َّ
َ
 �ِيَها َوِ�َاُسُهمۡ  َولُۡؤلُٗؤ�ۖ  َذَهبٖ  ِمن أ

 .﴾٣٣َحرِ�رٞ 
  شگامانیپ  به  است  یا وعده  نیا» شوند یوارد م ھا آن  به  هک  عدن  یھا بھشت«

 از  امت  نیا  مجموعه  یعنیـ   دگانیبرگز  تمام  به  است  یا ا وعدهیھا،  ییوکین  یسو به
  گناه از  هک خود ـ بعد از آن بر  ستمگران  یعنیـ   اول  را گروهیـ ز  شده ادی  گروهھرسه 

ـ   روان انهیم  یعنیـ   دوم  شوند. گروه یوارد م  عدن  بھشت  شوند، به  یسازکپا  شیخو
  سوم  شوند. و گروه یم وارد  آن  رد، بهیگ  انجام  و آسان  سھل  یحساب  با آنان  هک بعد از آن

  بھشت  یعنی:  عدن  شوند. بھشت یم وارد  آن  به  یو عذاب  حساب یـ ب  شگامانیپ  یعنیـ 
د یاز طال و مروار  ییدر آنجا با دستبندھا« ماندگاراند  جاودانه  در آن  هک  یا یشگیھم

،  هیاز آ  بخش  نیر ایر نظیتفس» است  شمیدر آنجا ابر  شان شوند و جامه یم  ور دادهیز
در   سکھر : « است  آمده  فیشر  ثیحد . در گذشت »۲۳ حج/«  در سوره  طور مفصل به
  نیا«فرمودند:   مؤمنان  به  خطاب  گاه آن». پوشد ینم را  آن  بپوشد، در آخرت  شمیا ابریدن
 ». شماست  یبرا  در آخرت فار وک  یا برایدر دن  شمیابر

  نیو ا  نعمت  نیا  به  مردم  نیتر و شادمان  نیعلما سزاوارتر  هک  ستین  یکش
  آمده  ماجه و ابن  یاحمد، ابوداوود، ترمذ  تیروا  به  فیشر  ثیدر حد  هک ناناند. چ رحمت

فرمود:   یو  به س ، ابودرداء رفت س نزد ابودرداء  دمشق  به  نهیمد  از اھل  ی: مرد است
  نجا آوردهیا  به  یثی: مرا حد مرد گفت  ؟ آن است  نجا آوردهیا  تو را به  یزیچ  چه برادر!  یا
گاھ  هک ا یفرمود: آ س د. ابودرداءینک یم ت یروا ص  خدا  رسولرا از   شما آن  ام افتهی  یآ

 ر!ی: خ ؟ گفت یا امدهین  یگریز داین  یا برایر! فرمود: آی: خ ؟ گفت یا امدهین  یتجارت  یبرا
ر! ی: خ ؟ گفت یا امدهین  یگریار دک چیھ  یـ برا  ثیحد  نیا  طلب  ا ـ جز بهیفرمود: آ

فرمودند:   هک  ام دهیشن ص  خدا   رسولاز   بشنو؛ من  کنیفرمود: ا س ابودرداء  گاه آن
                                                           

 . سوره  نی) از ھم۳۴(  هیآ  د بهیکن  نگاه -١
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  املالئ�ة  و�ن  اجلنة  ا إيلطر�ق  به  تعايل  اهللا  فيها علما سلك  طر�قا يطلب  سلك  من«
  حيت  واألرض  السموات  يف  من  ليستغفر للعالم و�نه   العلم  أجنحتها رضا لطالب  تلضع

  العلماء هم  . إن سائر الكواكب  القمر يلع  العابد كفضل  يلع  العالم  املاء. فضل  يف  احليتان
أخذ   أخذ به  ، فمن ا و�نما ورثو العلموال درهم ارايورثوا دين  األنبياء لم  األنبياء و�ن ورثة 

  یسو به  هک  یراھ او را در  برود، خداوند متعال  یعلم  یدر پ  یراھ  به  سکھر « .»حبظ وافر
  از طالب  یخشنود  یخود را از رو  یبالھا  فرشتگان  گمان یبرد، ب یشود م یم  یمنتھ  بھشت

  عالم  یـ برا  ھا در آب یماھ  یاند ـ حت نیدر آسمانھا و زم  هک  ینساک  گسترند و ھمه ی، م علم
  گمان یب ، است  ر ستارگانیبر سا  ماه  یبرتر  بر عابد ھمچون  عالم  لتیخواھند و فض یم  آمرزش

  راثیم  را به  علم فقط  هکاند بل نگذاشته  ارث  را به  ینار و درھمیا دیاءاند و انبیانب  علما ورثه

 .» است را برگرفته   یوافر  ا بھرهرد، قطعیرا بگ  آن  ھرکس  اند پس گذاشته

ِ  ٱۡ�َۡمدُ َوقَالُواْ ﴿ ِيٓ ِ�َّ ذۡ  ٱ�َّ
َ
 .﴾٣٤َشُكورٌ  إِنَّ َر�ََّنا لََغُفورٞ  ٱۡ�ََزَنۖ  َ�نَّا َهَب أ

 ھا شیستا  ھمه«شوند:  یمستقر م  عدن  یھا  در باغ  هک  گاه آن  انیبھشت» و گفتند«
  یھا ھراس و  ھول  و اندوه  طاعات  شدن  رفتهینپذ  می، ب ھا و گناھانیبد» اندوه  هکرا   ییخدا

و   مخارج  نیتأم  شهیواند  ی: از ما نگران است  نیمراد ا  یقول به» ردکرا از ما دور »  امتیروز ق
ھا را از  یھا و نگران اندوه  ھمه أ خداوند« د:یگو یم  رد. زجاجکرا دور   یزندگ  یھا نهیھز

باشد و   ارتباط داشته  امر معاششان  به  هک  ییھا اندوه ھا و ینگران  ند، چهک یدور م  انیبھشت
  از عذاب  وستهیپ  مانیا  اھل  مربوط باشد. پس  امر معادشان  به  هک  ییھا اندوهھا و  ینگران  چه

و   کمنایبد ب  و خاتمه  از عاقبت  حال  برند و در ھمه یسر م به  وھراس  در ترس أ خداوند
 و ھا ھا، دغدغه ینگران  نیا  هکر؟ یا خیشود  یم  رفتهیپذ  ا اعمالشانیآ  هکنگرانند  دل امر  نیاز ا

  آمده  فیشر  ثیحد در  یرود. ول ینم  نیوارد نشوند، از ب  بھشت  به  هک  گاه تا آن  شانیھا اندوه
ز، یدر رستاخ  قبر و نه در  ، نه در مرگ  : نه ستین  یوحشت  چیھ للهاالا الاله  اھل بر: « است

  کخود خا  یسرھااز   هک  حال  ـ در آن )زیرستاخ(  بانگ  در ھنگام  شانیسو  به  من  ییگو

ِ  ۡ�َۡمدُ ٱَوقَالُواْ ﴿ ند:یگو یم  هک  نگرم یافشانند ـ م یقبرھا را م ِيٓ ٱِ�َّ ۡذَهَب َ�نَّا  �َّ
َ
إِنَّ  ۡ�ََزَنۖ ٱأ

 ».]۳۴[فاطر:  ﴾٣٤َر�َّنَا لََغُفورٞ َشُكورٌ 
 با  ، سپس ردهک  یاو را نافرمان  هک  یسانکبر   است» پروردگار ما آمرزگار  یراست  به«
 نند لذاک یم  او را اطاعت  هک  یسانک  یبرا» است  قدردان«اند  بازگشته  شیسو به  توبه

 گذارد. یم  را ارج  شان کاند  یھا یکیآمرزد و ن یرا م  ارشانیبس  گناھان
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ِيٓ ﴿ َحلََّنا َداَر  ٱ�َّ
َ
َنا �ِيَها نََصٞب  لِهِۦِمن فَۡض  ٱلُۡمَقاَمةِ أ َنا َوَ�  َ� َ�َمسُّ  �ِيَها َ�َمسُّ

 .﴾٣٥لُُغوبٞ 
 : دارالمقامه» آورد فرود  جاودان  اقامتگاه  به  شیخو  ما را از فضل  هک  ییخدا  ھمان«

ـ   منان  یخدا  یاز سو  یو رحمت  فضل  عنوان  ـ به  در آن  هک  یاقامتگاھ
  ھرگز اعمال ! یشوند. آر ینم  داده  انتقال  ماندگارند و ھرگز از آن  جاودانه

  ثیدر حد  هک شود چنان  یاز تلقیو امت  فضل  ھمه ن یازاء ا تواند مابه ینم سته یشا
  به  ا عملشاز شما ر  یسکھرگز «فرمودند:  ص  خدا  رسول  هک  است آمده  ف یشر

؟ فرمودند: للها  ا رسولیز یشما را ن  یگفتند: حت  اصحاب». ندک یوارد نم  بھشت
  از جانب  یو فضل  رحمت  مرا به  متعالخداوند   هک  نیز مگر ایمرا ن  یحت«

رسد و در  یما نم  به«  یو مشقت  یو خستگ» یرنج  چینجا ھیدر ا». «درپوشاند  شیخو
و   یو سخت  یخستگ  حاصل  هک  یا یدرماندگ» رسد ینم  یا یدرماندگ  چیما ھ  به نجایا

  و روح  تنھا از  یرنجھا و خستگ  ھمه  در بھشت ! یباشد. آر  و زحمت  رنج
 شود. یم  زدوده ان یبھشت

  تیروا  هیآ  نیا  نزول  سبب  انیدر ب  یأوف  یاب  بن للهاز عبدا  حاتم یاب و ابن  یھقیب
  از جمله  خواب  یراست  به !للها  رسول ای:  گفت ص  خدا   رسول  به  یمرد«اند:  ردهک
در  ایآ  بخشد پس یم  ا آرامشیما در دن  به  آن  لهیوس به أ خداوند  هک  است  ییزھایچ

و   است  مرگ  کیشر  را خوابیز ر!یفرمودند: خ ص  خدا  ؟ رسول ھست  ز خوابین  بھشت
؟  ستیدر چ  بھشت  اھل  و آرامش  یراحت  د: پسیپرسمرد   . آن ستین  یمرگ  در بھشت

،  ستین  یا یخستگ  چیآنجا ھ آمد و فرمودند: آخر در  بزرگ ص  خدا  بر رسول  سؤال  نیا
 شد.  نازل  هیآ  نیا  هک بود  ھمان».  است  یو راحت  شیآسا  انیار بھشتک  تمام

ِينَ وَ ﴿ ْ لَُهمۡ  ٱ�َّ ْ  َعلَۡيِهمۡ  ُ�ۡقَ�ٰ  َ�  َجَهنَّمَ  نَارُ  َ�َفُروا ُف  َوَ�  َ�َيُموتُوا  ّمِنۡ  َ�ۡنُهم ُ�َفَّ
 ۚ  .﴾٣٦َكُفورٖ  ُ�َّ  َ�ۡزِي َكَ�ٰلَِك  َعَذابَِها

  مکح«  مرگ  به» بر آنان  ، نه است  دوزخ  آتش  آنان  یاند، برا افر شدهک  هک  یسانکو «
از   آن  عذاب  و نه«گردند   راحت  ا تا از عذابیدن  گر جز مرگید  یمرگ  به» رندیشود تا بم

  پوست  هک  ھرگاه قرار دارند و  دوزخ  در عذاب  وستهیپ  هکبل» شود یم  ساخته  کسب ھا آن
پوشاند تا  یم  تنشان را بر  یگرید  یھا پوست أ شود، خداوند  سوخته  در آتش  بدنشان

فر یک  نیرا چن  یفورک ھر. « است  آمده  یگرید  هیدر آ  هک را بچشند چنان  عذاب
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ند، ھمانند ک  یرو ادهیز  ار حقکو ان  یفر و ناسپاسکدر   هکرا   یسک: ھر  یعنی» میدھ یم
  هک  است آمده  فیشر  ثیحد . در میدھ یفر میک،  کو وحشتنا  ار زشتیبس  یجزا  نیا

 .» فيها وال �يون  يموتون هلها فالأ  هم  انلار اذلين  هلأما أ«فرمودند:  ص  خدا  رسول
  رند و نهیم یم  در آن  نه  پس »جاودانند و در آن«ھستند   آن  یاھال  هک  یانیدوزخ  اما ھمان«

 .»شوند یم  زنده

ٓ  �ِيَها يَۡصَطرُِخونَ  َوُهمۡ ﴿ ۡخرِۡجَنا َر�َّنَا
َ
ِي َ�ۡ�َ  َ�ٰلًِحا َ�ۡعَمۡل  أ ۚ ُكنَّا َ�عۡ  ٱ�َّ وَ  َمُل

َ
 لَمۡ  أ

ا ُ�َعّمِرُۡ�م رُ  مَّ رَ  َمن �ِيهِ  َ�َتَذكَّ ۖ  وََجآَءُ�مُ  تََذكَّ ٰلِِمَ� مِن  ٱ�َِّذيُر ْ َ�َما لِل�َّ فَُذوقُوا
 .﴾٣٧نَِّص�ٍ 

  استغاثه اد ویفر  : در دوزخ یعنی» آورند یاد بر میآنجا فردر «  انی: دوزخ یعنی» و آنان«
  رونیما را ب پروردگارا!: « هکدارند  یاد برمیفر  نیبلند چن  یبا صدا  هک  ینند در حالک یم
  یو معاص  کشر از» میردک یم  ر از آنچهیتا غ«  ا برگردانیدن  و ما را به  از دوزخ» اوریب

  یجا را به  طاعت و  میا بوده  بر آن  هک  یفرک  یجا  را به  مانیا  پس» مینک  ستهیار شاک«
  هک  میعمر نداد  شما چندان  مگر به: « مییگو یم  شان اما ما در پاسخ ! میقرار دھ  تیمعص

  هک  میقدر عمر نداد آن ا شما رای: آ یعنی» ر شودیخواھد، پندپذ  یریپندپذھرکه   در آن
:  یقول  . به است  یافک  یو  گرفتن پند  یبرا  فرصت  رد، آنیگ  بخواھد پند و عبرت  ھرکس

را   یھر سن  یمعن  نیا«د: یگو یم  ینسف . است  یسالگ  ھجده  یعنیرشد،   ، سن سن  نیا
  وتاهکعمر   نیا  هکھرچند  ردیگ یدر بر م ، خود قادر است  اصالح  به  در آن  لفکم  هک

  فرشکند، بر ک یم  یطوالن  یعمر  هک  یسک  خیتوب و  : سرزنش د گفتیمگر با». باشد
  خدا   رسول  هک  است  آمده س  رهیابوھر  تیروا  به  فیشر  ثیدر حد  هک چنان  بزرگتر است

  یسالگ ا ھفتادی  او را تا شصت  هک  یا بنده  به أ خداوند  قتیدر حق«فرمودند:  ص
عذر را   یو  به  خداوند متعال  قتیحق ، در است  اندهینما ، عذر را داشته  نگه  زنده

 . است  ردهک  تمام  یرا بر و  حجت : یعنی».  است  اندهینما
  نی: مراد از ا هکبرآنند   جمھور مفسران» امد؟یشما ن  یسو به  دھنده ا ھشداریو آ«

  پس»  د استیسف  ی، مو : مراد از آن یقول اند. به ص  رمکا امبری، پ دھنده ھشدار
  ارانکستم  یرا برایز«د یرفتید و پند نپذینگرفت  عبرت  هکرا، شما   جھنم  عذاب» دیبچش

و  ھا آن  انیم و  بازداشته أ خداوند  را از عذاب ھا آن  هک» ستین  یا دھنده  یاری  چیھ
 گردد.  و مانع  لیحا  یتعال  حق  عذاب
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َ إِنَّ ﴿ َ�َٰ�ٰتِ  بِ َ�ٰلُِم َ�يۡ  ٱ�َّ �ِض� وَ  ٱلسَّ
َ
ۢ  ۥإِنَّهُ  ٱۡ� ُدورِ  بَِذاتِ  َعلِيُم  .﴾٣٨ٱلصُّ

 در را  یا ی: او ھر امر نھان یعنی» است  نیو زم ھا آنآسم  بیغ  یخدا، دانا  گمان یب«
  یبر و  یا یار پنھانک  چیشما را و ھ  اعمال  نیا  داند و از جمله یم  نیو زم ھا آنآسم
  ستهیشا ارک، شما برگرداند  ا ھمیدن  یسو اگر شما را به  هکداند  یم  ماند پس ینم  یمخف

ْ َ�ۡنهُ ﴿ د:یفرما یم  یگرید  هیدر آ  هک د. چنانینک ینم ْ لَِما ُ�ُهوا واْ لََعاُدوا [األنعام:  ﴾َولَۡو ُردُّ

 بودند،  شده  ینھ  از آن  هک  آنچه  نا بهیقیشوند،   دهیبرگردان  ا ھمیدن  اگر آنھا به« .]۲۸

ھا را  نهیس راز  یتعال  حق  یوقت  پس» ھا داناست نهیراز س  به او  نهیھرآ« .»گردند یبرم
 داند. یھستند، م  فروتر از آن  هکگر را ید  یرازھا  یاول  قیطر ا و بهبداند، قطع

ِيُهَو ﴿ �ِض�  ِ�  َخَ�ٰٓ�َِف  َجَعلَُ�مۡ  ٱ�َّ
َ
ۥۖ  هِ َ�َمن َ�َفَر َ�َعلَيۡ  ٱۡ� َوَ� يَزِ�ُد  ُ�ۡفُرهُ

ۖ  إِ�َّ  َرّ�ِِهمۡ  ِعندَ  رُُهمۡ ُ�فۡ  ٱۡلَ�ٰفِرِ�نَ   .﴾٣٩َخَساٗر� إِ�َّ  ُرُهمۡ ُ�فۡ  ٱلَۡ�ٰفِرِ�نَ  يَزِ�دُ  َوَ�  َمۡقٗتا
  ی: شما را امت یعنی» دیگردان  نانیجانش  نیشما را در زم  هک  سک  آن  اوست«
شما   را به  شیخو  نیدر زم  تصرف  یدھایلکو   دهیگردان  یقبل  ند امتیآ یو پ  نیجانش

  و طاعت  یتاپرستکیرد تا او را با کمسلط   است  نیدر زم  هک  شما را بر آنچه سپرد و
از   پس  یو نسل  یاز امت  پس  یشما را امت«د: یگو یم  آن  یدر معن  د. قتادهیگزار رکش

  یھا را ناسپاس نعمت  نیاز شما و ا» فر ورزدک  ھرکس  پس». «قرار داد  نیجانش  ینسل
ند ک یتجاوز نم  گرانید  به  یاز خود و  انیز  نیو ا» اوست  انیز  هب  فرشک« ندک
و   و بغض  : خشم مقت» دیافزا ینم  جز مقت  نزد پروردگارشان  فرشانکرا   افرانکو«

  تکو ھال  یاستک:  یعنی» انیر از زیغ  فرشانکرا   افرانکو . « است  نفرت
 ».دیافزا ینم  یزیچ«

رََءۡ�ُتمۡ  قُۡل ﴿
َ
َ�َٓءُ�مُ  أ ِينَ  ُ�َ ِ  ُدونِ  مِن ُعونَ تَدۡ  ٱ�َّ ْ ِمَن  ٱ�َّ ُروِ� َماَذا َخلَُقوا

َ
�ِض أ

َ
 ٱۡ�

مۡ 
َ
َ�َٰ�ٰتِ  ِ�  ِ�ۡكٞ  لَُهمۡ  أ مۡ  ٱلسَّ

َ
ٰ  َ�ُهمۡ  كَِ�ٰٗبا َءاَ�ۡيَ�ُٰهمۡ  أ ٰلُِمونَ  يَعِدُ  إِن بَۡل  ّمِۡنهُۚ  بَّيَِنٖت  َ�َ  ٱل�َّ

 .﴾٤٠إِ�َّ ُغُروًرا َ�ۡعًضا ُضُهمَ�عۡ 
  هکخود را   ردهک مقرر  انکیشر«د یخبر دھ  من  : به یعنی» دیدیا دیبگو: آ«

 أ و جز خدا  گرفته  شیخو  انیخدا  عنوان  را به  و آنان» دیپرست یخدا م  یجا به
خاطر  شما به  هک» اند دهیرا آفر  نیاز زم  یزیچ  چه  هکد یدھ  نشان  من  به« دیپرست یم

» اند؟ داشته  یتکشر ھا آنار آسمکدر   ا مگر آنانی«د؟ یا گرفته  پرستش  به را ھا آن،  آن
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ا ی،  ییا در فرمانروای، ھا آنآسم  نشی، در آفرأ با خداوند  ھمراه  آنان  یبرا ا مگری:  یعنی
  تیالوھ در  تک، سزاوار شر تکمشار  نیتا با ا  است  یتکمشار ھا آندر   تصرف در

  تابکو   نامه  و آن  تکشر  نیا  درباره» میا داده  یتابک  آنان  ا مگر بهی«باشند؟   شده
 قرار«  تابک» از آن  یبر حجت  آنان  پس«؟  میا برگرفته  ییاکما شر  هک  امر است  نیا  یایگو

  آن  یبرمبنا  هک  میا داده  یتابک  هکفار مک  ا بهیآ«د: یگو یم  آن  یدر معن  مقاتل». دارند؟
  نیا  حق  هکبل« »دارند؟  یوجود دارد، حجت  یکیشر أ با خدا  هک  نیبر ا ھا آن،  تابک

از موارد   کی  چیھ : یعنی» دھند ینم  یا گر وعدهید کی  به  بیجز فر  ارانکستم  هک  است
،  شیخو  روانیو پ  اتباع  ، فقط به گمراه  رؤسا و رھبران  هکندارد بل  تیواقع  ادشدهی

  شانیھا را برا وعده  آن زنند و یم  ھا گول وعده  را با آنھا آنو   داده  یا بندهیفر  یھا وعده
  یقتیحق  چیھ  هک  است  یاساس یب  یھا دروغ  ھا ھمه وعده  آن  هک  یند در حالیآرا یم

  شما نفع  به  انیخدا:  هک  است  شان روانیپ  به  شان سخن  نیاز ا  ھا عبارت وعده  ندارد. آن
 نند.ک یم  نزد او شفاعت شما  یسازند و برا یم  کینزد أ خدا  ، شما را به رسانده

َ  إِنَّ ﴿ َ�َٰ�ٰتِ  ِسُك ُ�مۡ  ٱ�َّ �َض وَ  ٱلسَّ
َ
ن تَُزوَ�ۚ  ٱۡ�

َ
ٓ َولَ�ِ  أ ۡمَسَكُهَما إِنۡ  ن َزاَ�َا

َ
َحدٖ  ِمنۡ  أ

َ
 ّمِنۢ  أ

 .﴾٤١�ورٗ َ�َن َحلِيًما َ�فُ  ۥإِنَّهُ  َ�ۡعِدهِۦٓۚ 
  نیا» فتندیخود ن  یدارد تا از جا یم  را نگاه  نیو زم ھا آنھمانا خداوند آسم«

،  است  یو  عیبد  و صنع  سبحان  یخدا  قدرت  انیب  یبرا  یا مستأنفه  مستقل  عبارت
» و اگر بلغزند«د یگرد  انیب  یارکبر  ھا آن  قدرت  و عدم  بتان  ضعف  هک آن بعد از

و   : اگر زوال یعنی» دارد ینم  را نگاه ھا آن للهبعد از ا  سک  چیھ»  نیزم و ھا آنآسم
از  ریغ  سک  چیمقدر شود، ھ ھا آن  یاز جاھا  نیو زم ھا آنآسم  و انتقال  اضطراب
  اشاره  جاذبه  نظام  به  مهیرک  هیآ  نی. ا ستیقادر ن ھا آن  داشتن  نگاه بر أ خداوند

در   هک  یگرید  اراتیو س  د و ماهیر خود از خورشیغ  ھمچون  نیزم  هک  نیدارد و ا
باشد. و  یدر فضا شناور م  هک  است  یا رهکنند، ک یم  تکحر  شیخو  خاص  یمدارھا

او بردبار   گمان یب«  است  نجوم  در بعد علم  میرک  معجز قرآن  اتیآ از  یکی  نیا
  یا گونه  به ھا آن  و اداره  نیو زم ھا آنآسم  نگاھداشتن  : سبب یعنی» است آمرزگار

  یتعال  حق  هک  است  نیفتند، اینگردند و ن  خود منحرف  و از مدارات  نشده جابجا  هک
نند ک یم  شهیپ  انیورزند و عص یفر مکاو   به  هکند یب یرا م  بندگانش  هک  نیا  رغم  به

 . بردبار آمرزگار است  آنان  اما به
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قۡ ﴿
َ
ْ َوأ ِ  َسُموا ِ ب يَۡ�ٰنِِهمۡ  دَ َجهۡ  ٱ�َّ

َ
َُكوُ�نَّ  نَِذيرٞ  َجآَءُهمۡ  لَ�ِن � ۡهَدىٰ  �َّ

َ
َمِم�  إِۡحَدى مِنۡ  أ

ُ
 ٱۡ�

 ٓ ا َجا ا نَِذيرٞ  َءُهمۡ فَلَمَّ  .﴾٤٢ُ�ُفوًرا إِ�َّ  َزاَدُهمۡ  مَّ
 سوگند للها  به«خود   و تالش  توان  تیو با نھا» خود  یسوگندھا  نیتر و با سخت«

:  یعنی» گرید  یھا از امت  کیا از ھر د، قطعیایب  آنان  یبرا  یا دھنده  میباگر   هکخوردند 
 تر خواھند افتهی  راه«اند  شده  تادهفرس  شانیسو  به †  امبرانیپ  هک  ییھا امت  از تمام

  ادشدهی  مضمون  به ص  رمکا  رسول  از بعثت  قبل  هکاند  شیقر  لهیمراد قب» شد
  اھل  هکد یرس یخبر م  آنان  به  هک  یخوردند، ھنگام  مکمح  ییسوگندھا

 ھا آن  انیاز م  هکبودند   آن  یدر آرزو  را اعرابیاند ز ردهک  بیذکرا ت  امبرانشانیپ  تابک
  یامبرانیپ  لیاسرائ یبن  انیدر م  هک شود چنان  ختهیبرانگ  رسالت  به  یامبریپ زین

  یزیچ  ھمان  : چون یعنی» آمد  شانیبرا  یا ھندهد میب  چون  یول«شدند  یم  ختهیبرانگ
  هک  است ص  خدا  آمد و او رسول  نزدشان بودند، به  آن  یآرزو در  هک

  حال  نیع و در  است  حق  فرستاده  نیتر یو گرام  نیو بزرگوارتر  ھشداردھنده  نیتر فیشر
 و  یاز و» را  دنیجز رم«  یو  آمدن» فزودین  آنان  در حق«باشد؛  یز مین  خودشان او از

 . یو  را از اجابت  و نفرت  یز و دوریگر
 خبر  من  : به گفت  هک  است  ردهک  تیروا  نزول  سبب  انیدر ب  از ھالل  حاتم یاب ابن
از  أ گفتند؛ اگر خداوند یم ص  رمکا رسول  از بعثت  قبل  شیقر  هک  است  دهیرس

  یرتر برایپذ  ھا از ما فرمان از امت  یامت  چیگرداند، ھ  را مبعوث  یامبریما پ  انیم
 نخواھد بود.  یو  تابک  تر به کو متمس  شیامبر خویپ  یشنوتر برا ، حرف شیخو  خالق
 فرمود.  نازل  آن  را بر اساس  هیآ  نیا  خداوند متعال  پس

�ِض ِ�  ٱۡستِۡكَباٗر�﴿
َ
ۚ� رَ َوَمكۡ  ٱۡ� ّيِئُ  ٱلَۡمۡكرُ َوَ� َ�ِيُق  ٱلسَّ هۡ  ٱلسَّ

َ
 َ�َهۡل  لِهۦِۚ إِ�َّ بِأ

لَِ�ۚ  ُسنََّت  إِ�َّ  يَنُظُرونَ  وَّ
َ
ِ فَلَن َ�َِد لُِسنَِّت  ٱۡ� ِ  لُِسنَِّت  َ�ِدَ  َولَن ِديٗ�ۖ َ�بۡ  ٱ�َّ  ٱ�َّ

 .﴾٤٣وِ�ً� َ�ۡ 
 دند وینرم ص  از محمد  سبب  نیا  به ھا آن:  یعنی» نیبار در زمکاست  سبب  به«

 ار را از سرک  نیا  هکمعتقد باشند بل  یو  ذبک  به  هکردند کن  بیذکرا ت  یو  رسالت
 در  دنیورز استمرار  زهیانگ  ز بهیاو باشند و ن  روانیپ  هک  نیاز ا  یشکبار و گردنکاست

ر: کم . یشیو بداند  رنگین  سبب  : به یعنی» ر زشتکم«  سبب  به» و«دادند   فساد، انجام
:  یعنی» دیآ ینم فرود  ر بد جز بر صاحبشکو م«  است  زشت  و عمل  بیفر ، رنگین
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فرود   یسکبر   هک آن از  ، قبل است  ردهک  یشیبداند  هکد یآ یفرود م  یسک  بد، به  عاقبت
ر، کم: « است  آمده  فیشر  ثی. درحد است  شده  یو بدسگال  یشیبداند  یو  در حق  هکد یآ

را انتظار   انینیشیپ  ا جز سنتیآ  پس». « ستین  مؤمن  اخالق، از  انتیو خ  بیفر
  نانیا بر  هکبرند  یرا انتظار م  انینیشیپ  درباره أ خداوند  ا جز سنتی: آ یعنی» برند یم
را   شیخو  یایانب  هک  گاه فرود آمد؟ آن  نیشیپ  یھا بر امت  هک د چنانیفرود آ  ز عذابین
و   خائنانه  یھایزیر د ـ برنامهیو تبع  اخراج ای،  شتنک  ـ به  شانیا  هیو عل  ردهک  بیذکت

:  یعنی» یابی ینم  یلیتبد  یالھ  سنت  یبرا و ھرگز«ردند ک  ظالمانه  یھا ینیچ  توطئه
  یبر امتھا  هکرا ـ   عذاب  در فرود آوردن أ خداوند  تا سنت  ستیقادر ن  سک چیھ
را   ر از آنیغ  یگریز دیو چ  ر دادهییـ تغ  است  نھادهو بنا   ردهکمقدر   نندهک بیذکت

بر   یالھ  نییو آ  سنت  هک» یابی ینم  یرییتغ للها  سنت  یو ھرگز برا«گرداند   آن  نیجانش
  رشانیرا بر غ  و آن  ردهک  دفع  را از آنان  او عذاب ند وکر ییو تغ  گشته  متحول  آنان  عذاب

 فرود آورد.

َو لَمۡ ﴿
َ
ْ  أ �ِض  ِ�  �َِسُ�وا

َ
ْ َكيۡ  ٱۡ� ِينَ  َ�ٰقِبَةُ  َ�نَ  َف َ�يَنُظُروا ْ  لِِهمۡ ِمن َ�بۡ  ٱ�َّ َشدَّ  َوَ�نُٓوا

َ
 أ

ۚ  ِمۡنُهمۡ  ُ  َ�نَ  َوَما قُوَّٗة َ�َٰ�ٰتِ  ِ�  ءٖ مِن َ�ۡ  ِجَزهُۥِ�ُعۡ  ٱ�َّ �ِض� َوَ� ِ�  ٱلسَّ
َ
 اَ�َن َعلِيمٗ  ۥإِنَّهُ  ٱۡ�

 .﴾٤٤قَِديٗر�
 بودند  از آنان  شیپ  هکرا   یسانکار ک  اند تا فرجام ردهکروسفر نیس  نیا در زمیآ«

 † ما  امبرانیپ  هک  گاه ـ آن  شان و امثال  نیما بر عاد، ثمود، مد  هکنند یو بب» بنگرند
فرود   ما برآنان  هکرا   ی؟ تا آثار عذاب میردک  نازل  ییعذابھا  ردند ـ چهک  بیذکرا ت

مورد  ر ما دریرناپذییتغ  امر سنت  نیا  هکبدانند   جهیبنگرند و در نت،  میا آورده
،  ر آنیو غ شام   یسو خود به  یدر سفرھا  قومت !ص  محمد  ی؟ ا است  نندگانک بیذکت

موجود   ارشانیھنوز در د  هکرا   شدگان  و حتما آثار عذاب  رفته  شده عذاب  مناطق  آن  به
 شتارک  از مشاھده چرا  اند پس ستهی، نگر مشھود است  نشانکدر مسا  نآ  یھا و نشانه

  می، ب ر آنینظ  یسرنوشت به  شدن نند؟ و چرا از روبروک ینم  شهی، اند ستمگران  یھا گاه
: از  یعنی» رومندتر بودندین  آنان از«  شده  عذاب  یگروھھا  نیا  هک آن  حال» و«ندارند؟ 

خود   و اندام  لکیو در ھ  داشته  یفزونتر  یھا هیسرماتر و  یطوالن یعمرھا  هکم  یاھال
ـ خدا   نیدر زم  و نه ھا آندر آسم  ـ نه زیچ  چیھ  هک  ستیو ھرگز ن«ز تنومندتر بودند ین

  قدرت  طهیتواند از ح ینم  نیو زم  آسمان  ز در محدودهیچ  چی: ھ یعنی» ندکرا عاجز 
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  یدانا  او ھمواره  هکچرا«رد؛ یفروگ  عذاب  به را او بخواھد آن  زد چنانچهیبگر أ خداوند
 . ستیبر او دشوار ن  یارک چیماند و ھ ینم  از او پنھان  یزیلذا چ» تواناست

ُ  يَُؤاِخذُ  َولَوۡ ﴿ ٰ َظهۡ  ٱ�َّاَس  ٱ�َّ ْ َما تََرَك َ�َ ُرُهمۡ  َوَ�ِٰ�ن َدآبَّةٖ  ِمن رَِهابَِما َكَسُبوا  يَُؤّخِ
جَ  إَِ�ٰٓ 

َ
�  لٖ أ َسّ�ٗ َجلُُهمۡ  َجآءَ  فَإِذَا مُّ

َ
َ  فَإِنَّ  أ ِ  ٱ�َّ  .﴾٤٥�بَِصَ�ۢ  ۦَ�َن بِعَِبادِه

 ردارکار و کفر یک و به  از گناھان» اند ردهک  آنچه  یسزا  را به  و اگر خدا مردم«
بر « ندک یم  تکجنبد و حر یم  نیدر زم  هک» را  یجانور  چیرد، ھک یگرفتار م»  شان غلط

  به را  آنان ریو غ  گناھانشان  سبب  را به  آدم  فرزندان» گذاشت ینم  یباق  نیزم  پشت
 ھا آنانس نجا فقطیدر ا»  : جانداران دابه«: مراد از  یقول . به آدم یبن  گناھان  یشوم  سبب

  آن  هک» دھد یم  مھلت  نیمع  یعادیرا تا م  آنان  یول«  از جانداران  آنان ریغ  ھستند نه
  بندگانش  به خدا  گمان یرسد، ب فرا  عادشانیم  و چون. « است  امتی، روز قعادیم
سزاوار   هک  یسانک به  اند و ھم سزاوار ثواب  هک  از آنان  یسانک  به  : ھم یعنی» ناستیب

گاهیاند، ب عذاب  .دھد یم  مناسب  ییجزا  حالش  را مطابق  ھرکس لذا  است  نا و آ
 



 
 
 
 

 یس  سوره

 . است  هی) آ۸۳(  یو دارا  است  کیم

 ص  خدا   رسول  هک  است  آمده س عباس  ابن  تیروا  به  فیشر  ثیدر حد : آن  لتیفض
  سی  سوره  هک  داشتم  ھمانا دوست« .» ميتأ  من  �سانإ  لك  قلب  نها يفأ  لوددت«فرمودند: 

را حفظ   آن  من  امت از افراد  کی: ھر  یعنی. »بود یم  من  از امت  یانسانھر   در قلب
  نیبد». دیبخوان  را برمردگانتان  سی: « است  آمده  فیشر  ثیدر حد  نی. ھمچن داشت یم

  است  نیا  یکی  سوره  نیا  یھا یژگیو از«د: یگو یعلما م  یاز برخ  نقل  ر بهیثک  ، ابن جھت
  ار را آسانک  آن أ خداوند  هک نیجز ا شود، ینم  خوانده  یار دشوارک  چیدر ھ  هک
و   دهیگرد  تکو بر  رحمت  نزول  سبب زیدر نزد فرد محتضر ن  آن  ند لذا قرائتک یم
  آمده  فیشر  ثیدر حد  نیھمچن».  اعلم للهند. واک یم  آسان  یرا بر و  روح  آمدن  رونیب

  طلب  به  یرا در شب  سی  سکھر « ». غفر هل  أل  اهللا  ابتغاء وجه ةيلل  يف  قرأ �س  من«:  است

 .» است  شده  دهیآمرز  یو بخواند، بر  أل  یخدا  یرضا

 .﴾١�ٓس ﴿
در   نیس  نون  ادغام  ا بهی،  نهکسا  ا و اظھار نونیمد   به» نیا، سی«شود:  یم  خوانده

اما   گذشت » بقره«  سوره  در اول  مقطعه  حروف  باب در  . سخن است  بعد از آن  هک  یواو
 ».! انسان  یا  یعنی:  سی«فرمود:   هک  است  شده  تیروا س عباس  از ابن

 .﴾٢ٱۡ�َِكيمِ  ٱۡلُقۡرَءانِ وَ ﴿
  خداوند متعال : یعنی.  است  ...) واو قسم واو در: (والقرآن» میکح  قرآن  سوگند به«

ا قطع: « هکخورد  یسوگند م  است  متکمملو از ح  هکآموز  متکح  قرآن  به ص  محمد  یبرا
  یقرآن  : سوگند به یعنی.  است  مکمح  یمعنا  به»  میکح«ا یبعد).   هی(آ»  است  امبرانیاو از پ

 ص  محمد  هکباشد  یو استوار م  مکمح  شیخو  عیبد  یو معان  نیمت  انیبا لفظ و ب  هک
  قتیحق  نیدر ا  یسکتا   است  نیسوگند ا  نیاز ا  . ھدف است أ للهاز نزد ا  یا فرستاده

 ند.کن  کھستند، ش أ خداوند  فرستاده ص   حضرت  آن  هک
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از   یجمع  هکشد   نازل  یبعد، ھنگام  هیآ  تا ده  هیآ  نی: ا است  آمده  نزول  سبب  انیدر ب
بودند ـ   شده  ناراحت ص  خدا  رسول  یاز سو»  سجده«  سوره  از قرائت  هکـ   شیقر

خود را   نقشه  نیا  هکنند اما تا رفتند ک  یر و زندانیرا دستگ ص   حضرت  خواستند تا آن
ردند از ک یم  یارک شد و ھر  بسته  شانیھا بر گردن  شانیھا نند، دستک  یعمل

گفتند:   با التماس و  آورده  یرو ص   حضرت  آن  ، بناچار به گشت یجدا نم  شانیگردنھا
ما و تو وجود دارد، سوگند   انیم  هک  یوند رحمیپ  خدا و به  تو را به !ص  محمد  یا
  گاه ردند آنکدعا  ص  خدا   رسول  هکبود   ھمان ! نکب  یارکما   یراب  هک  میدھ یم

 . برگشت  یعاد  حال  به  شانیھا دست

 .﴾٣ٱلُۡمۡرَسلِ�َ إِنََّك لَِمَن ﴿
  جمله ن یا» یامبرانیاز پ« ص  محمد  یا» قطعا تو: « هک  میکح  قرآن  سوگند به ! یآر
 . ستین  یکش  چیھ تو  در رسالت  هک  میکح  قرآن  : سوگند به یعنی.  است»  هیعل  مقسم«
و   بوده ص   حضرت  آن  ر رسالتکمن  هک  است  یفارکبر پندار   قاطع  یرد  هیآ  نیا
 . یستین أ خداوند  فرستادهگفتند: تو  یم

ٰ ِصَ�ٰٖط ﴿ ۡسَتقِي�ٖ  َ�َ  .﴾٤مُّ
  : راه میصراط مستق» میمستق  یبر صراط: « یھست †  امبرانیپ  قطعا تو از جمله ! یآر

  رھرو را به مایمستق  هکنباشد بل  یا یدگیچیو پ  یجک  چیھ  در آن  هک  است  یراست
و استوار   مک، مح میمستق  یو روش  تو بر راه !ص  محمد  ی: ا یعنیبرساند.   یو  مطلوب

 اند. از تو درگذشته  قبل  هک  یھست  یامبرانیپ  ھمان  و روش  بر راه  یعنی

 .﴾٥ٱلرَِّحيمِ  ٱۡلَعزِ�زِ تَ�ِ�َل ﴿
  آن بر تو  هک  یاستوار  و برنامه  میمستق  راه  نی، ا : قرآن یعنی» است  میز رحیعز  لیتنز«

  خلقش و بر  غالب  شکدر مل  هک  است  یروزمندیپ  یخدا  فروفرستاده؛   یدار قرار
 . است  مھربان

ٓ  ٗماِ�ُنِذَر قَوۡ ﴿ ا نِذرَ  مَّ
ُ
 .﴾٦َ�ٰفِلُونَ  َ�ُهمۡ  َءابَآؤُُهمۡ  أ

 منظور  نیا  : تو را به یعنی» یدھ  میاند ب نشده  داده  میب  شان پدران  هکرا   یتا قوم«
  میب  یا یالھ  قبال با رسالت  شان کینزد  پدران  هک  یدھ  میب را  یتا قوم  میا فرستاده

  رسالت  انقطاع  دوران  یعنی؛ »  فترت«  ، زمان از بعثتت  را قبلیبودند ز  نشده  داده
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  فرستاده  یامبریگر پید  هکبود   یرزمانی، د÷  یسیع  از بعثت  د و پسیشک درازا به
از رشد و » غافلند«  شانیسو به  یامبریپ  ارسال  عدم  سبب  به» آنان  پس« بود  نشده

ر کذ  یھستند ول  اعراب  هیآ  نیا  مخاطبھرچند  . یالھ  یھا و برنامه  امکاز اح و  تیھدا
  هک ندارد چنان  یمنافات ص  امبریپ  رسالت  بودن  از بشر ھستند، با عام  یبخش  هک  آنان

  نیا  از جمله  است  آمده  یاریمتواتر بس  ثیو احاد  اتی، آ شانیا  رسالت  بودن  عام  درباره
شد  یم  فرستاده  شیخو  قوم  یسو امبر مخصوصا بهیپ  کی  در گذشته: «...  فیشر  ثیحد

 ». ام دهیگرد  مبعوث  مردم  عامه  یسو به  اما من

ٰٓ  ٱۡلَقۡوُل  َحقَّ  لََقدۡ ﴿ ۡ�َ�ِهِمۡ  َ�َ
َ
 .﴾٧يُۡؤِمُنونَ  َ�  َ�ُهمۡ  أ

  مردم شتریبر ب  عذاب  و وعده  مک: ح یعنی» شد  ثابت  قول  شترشانیبر ب  هک  یراست  به«
و در   فر مردهکبر   هکبودند   یسانک  آنان  شد. البته  الزم  فار عربکشتر یا بر بی،  هکم

  مانیا ھا آن  جهیدر نت«اند  ردهک  یاصرار و پافشار  ، بر آن شیخو  اتیح  مدت  طول
  سبحان  یخدا  هکشد   و واجب  الزم  برآنان  لیدل  نیا  به  عذاب  مک: ح یعنی» آورند ینم

 . دانست یم  شیخو  یازل  علم  به  مرگشان  فر تا دمکرا بر   اصرار و استمرارشان

ۡعَ�ٰقِِهمۡ  ِ�ٓ  َناإِنَّا َجَعلۡ ﴿
َ
ۡغَ�ٰٗ�  أ

َ
ۡذقَانِ  إَِ�  فَِ�َ  أ

َ
قۡ  ٱۡ�  .﴾٨َمُحونَ َ�ُهم مُّ

  یھا منتھ طوق» نیا  پس  میا نھاده  ییطوقھا  شانیھا ما در گردن  نهیآ ھر«
  هکرا ندارند   نیا  توان  یحالت  نیدر چن ھا آنلذا   است» شانیھا چانه  یسو به«

  هک  یطور  به«نند ک  را خم ھا آنا یبگردانند،   و راست  چپ  یسو به را  شانیھا گردن
  نیا  سبب  به  : آنان یعنی» اند فروھشته  دهید  داشته  نگاهباال  را  شانیسرھا  آنان

  شانیستند لذا سرھایقادر ن  شانیھا گردن  به  دادن  وحالت  آوردن ھا، بر فرود طوق
: در  است  نیا  یمعن  یقول  . به است  نییپا رو به  باال و نگاھشان  ھمچنان

  شده  ھا بسته غل  آن  به  شانیھا دست  هک  میا را قرار داده  ییھا غل  شانیھا گردن
  است  بسته  مکقرار دارد و مح  شانیھا ھا و گردن دست  نیھا ب غل  نیا  و چون  است
 ستند.یقادر ن  شانیھا گردن  دادن  تکحر  به ھا آنلذا 
 : یعنی.  است  زده  تیھدا  از قبول ھا آن  در امتناع أ خداوند  هک  است  یمثل  نیا

قرار  دیو ق  در غل  هک  است  یسک  رفتنینپذ  ، ھمچون تیھدا  رفتنیدر نپذ  آنان  وصف
بر   دوزخ در  هکدارد   اشاره  یگروھ  به  مهیرک  هی: آ یقول . به ستین  تکحر  دارد و قادر به
 شود. یم  ر نھادهیو زنج  غل  شانیھا گردنھا و دست
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  ابوجھل  هکاند  ردهک  تیعلما روا ،١ گذشت  اتیآ  نزول  سبب  انیدر ب  هک  گونه  ھمان
خداوند   هکبود   ھمان رد!ک  خواھم  چنان و  نی، با او چن نمیرا بب ص  : اگر محمد گفت

محمد   نیا  کنیا گفتند: یاو م  به  مردم  رد، بعد از آنک  را نازل  و مابعد آن  هیآ  نیا  متعال
... او  جاستکد: او یپرس یاما او م ! نک  یعمل  یو  د خود را در حقیتھد  پس  است

 د.ید یرا نم ص   حضرت  ؟ و آن جاستک

يِۡديِهمۡ  َ�ۡ�ِ  نۢ مِ  َناوََجَعلۡ ﴿
َ
ا � ا َخۡلفِِهمۡ  َوِمنۡ  َسّدٗ ۡغَشۡيَ�ُٰهمۡ  َسّدٗ

َ
ونَ  َ�  َ�ُهمۡ  فَأ  .﴾٩ُ�ۡبِ�ُ

جاد یا را با  : آنان یعنی» میا نھاده  یسد  ھم  سرشان  و پشت  یسد  شانیرو  شیو ما پ«
ند، یآ  رونیب  مانیا  یسو فر بهکتوانند از  ینم  پس  میا داشته باز  آوردن  مانی، از ا یموانع

خود را از حصار  باشند و او نتواند  نھاده  یسد  سرش  و پشت  شیشاپیپ  هک  یسکھمانند 
  رشیاز پذ  و عنادشان  یشکبار و گردنکجز است  یزیسدھا چ  نیآورد. ا  رونیسدھا ب  آن

را   دگانشانی: د یعنی» میا افگنده  یا پرده  باز بر آنان«  ستین  برابر حق در  نھادن  و گردن
» نندیتوانند بب ینم  چیھ«  پرده  نیا  سبب به» آنان  جهیدر نت»  میا پوشانده  یا با پرده

  رشیمعاد و از پذز و یرستاخ  به  مانیو از ا  قادر نبوده  تیھدا  راه  دنید  : به یعنی
 اند. ور شدهکز یا نیدر دن  یالھ  یھا برنامه

  به  سبحان  یرا خدای؛ ز  آنان  یرو به  مانیا  راه  بر مسدود بودن  است  یلیز تمثین  هیآ  نیا
نند. ک یم  یپافشار فر اصرار وکبر   شان مرگ  تا دم  آنان  هک  است  دانسته  شیخو  یازل  علم

  یامر، اجبار  تیو در واقع عقال  هک  است  یو  یقبل  : مجرد شناخت یالھ  یازل  علم  نیا  البته
 دارد. یباز نم  آوردن  مانیا ، او را از نیآورد و بنابرا یوجود نم  به  ار انسانکدر 

﴿ ٓ نَذۡرَ�ُهمۡ  َعلَۡيِهمۡ  ءٌ وََسَوا
َ
مۡ  َءأ

َ
 .﴾١٠يُۡؤِمُنونَ  َ�  تُنِذرُۡهمۡ  لَمۡ  أ

  چه ، یبدھ  شان میب  چه«  است  سانکیفار ک  آن  ی: برا یعنی» برابر است  آنان  یو برا«
  سانکی  شانیبرا  ندادنت و ھشدار  دادن : ھشدار یعنی» آورند ینم  مانی: ا یندھ  مشانیب

آورند، ھشدار  ینم سر فرود أ خدا  یرند و برایپذ یرا نم  حق ھا آن  هک  یو مادام  است
 رساند. ینم  یسود ھا آن  به  دادن

َما تُنِذُر َمِن ﴿ ِ  ٱلرَّۡحَ�ٰنَ وََخِ�َ  ٱّ�ِۡكرَ  ٱ�ََّبعَ إِ�َّ ۡ  ٱۡلَغۡيِب� ب ۡجرٖ  بَِمۡغفَِر�ٖ  هُ فَبَّ�ِ
َ
 َوأ

 .﴾١١َكرِ��ٍ 

                                                           
 ».۲«  هی، آ نگاه -١
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رساند  یم سود  یسک  تنھا به  دادنت و ھشدار  می: ب یعنی» یدھ یم  میرا ب  یسکتنھا «
  رحمان  یخدا از«  : در نھان یعنی» ند و غائبانهک  یرویپ«  : از قرآن یعنی» رکاز ذ  هک«

  بھره  یسانک فقط  تی: از ھشدارھا هک  بدان  ند. پسیب یرا نم او  هکھرچند  »بترسد
  پس«شود.   جمع  در آنانھردو  أ از خداوند  و ترس  میعظ  از قرآن  یرویپ  هکبرند  یم

و   آمرزش  به«ترسد  یم  رحمان  یاز خدا  غائبانهند و ک یم  یرویپ  از قرآن  هک» او را
 ».ده  بشارت«  است  ھمانا بھشت  هک» ارجمند  یپاداش

ْ  َما ُتُب َونَ�ۡ  ٱلَۡمۡوَ�ٰ  نُۡ�ِ  نُ إِنَّا َ�ۡ ﴿ ُموا ءٍ  َوُ�َّ  وََءاَ�َٰرُهمۚۡ  قَدَّ ۡحَصۡيَ�ٰهُ  َ�ۡ
َ
 إَِما�ٖ  ِ�ٓ  أ

بِ�ٖ   .﴾١٢مُّ
 و«ز یدر روز رستاخ  شان بعد از مرگ» میساز یم  را زنده  مردگان  هک  مییما  گمان یب«
  شیپ و بد  کین  ا از اعمالیرا در دن  : آنچه یعنی» میسینو یاند م فرستاده  شیرا پ  آنچه

  آنچه  میسینو یم  : ھمچنان یعنی» را  و آثارشان«  میسینو یمحفوظ م  اند، در لوح فرستاده
  آنان  از مرگ  پس  آن  انیجر  هک  یاند ؛ از حسنات گذاشته  یخود باق  بعد از مرگ  هکرا 

  یسنت  هک  یسکمانند  ؛ است  یجار  یریخود خ  صاحب  یبرا  شهیشود و ھم ینم  قطع
  از مرگ  پس  هکرا   یھا و گناھانی: ما بد است  نیا  یا معنیگذارد.  یم  انیو را بنکین

  ، وقف آن  فی، تصن علم  سیتدر ر:ی. از آثار خ میسینو یمانند، م یم  یخود باق  دھنده انجام
. و از آثار شر:  است  المنفعه  عام  نکاما مساجد، پلھا و  ردنک، آباد  قصد قربت  به  ردنک

  مردم  انیز  سبب  هک  است  یامور  دآوردنیپد و  و ستم  ظلم  یگذار انی، بن ینیآفر بدعت
:  است  نیا»  آثارھم«  یگر در معناید  نند. قولک یم اقتدا  آن  به  جور و ستم  و اھل  شده
  یمعن  نیر در ایثک . ابن میسینو یرا م  تیا معصی  طاعت  یسو به  شانیھا قدم  نقش
 س للهعبدا  بن جابر  تیروا  به  لیذ  فیشر  ثیحد  از جمله  است  ردهک  را نقل  یثیاحاد

از   منازلشان  هک  سلمه  یبن  فهیشد و طا  یخال یالنب مسجد  رامونیپ  نکفرمود: اما  هک
  انکم  مسجد نقل  کینزد  خواستند تا به  تیموقع  نیا از  مسجد دور بود، با استفاده

 ھا آن  به  خطاب ص   حضرت  د، آنیرس ص  خدا  رسول  خبر به  نیا  نند. پسک

  است  دهیخبر رس  من  به« .»املسجد  تنتقلوا قرب  نأ  تر�دون  ن�مأ  بلغ�  نهإ«فرمودند: 

  است  خبر درست  نیا ! ی. گفتند: آر»دینک  انکم  مسجد نقل  کینزد  به دیخواھ یشما م  هک

 .» آثار�م  ت�تب  ، ديار�م آثار�م  ت�تب  ! ديار�م سلمه  يا ب�«الله! فرمودند:   ا رسولی
  زمره مسجد، در  یسو به(  تانیھا قدم  را نقشید زیبمان  یار خود باقیر د! د سلمه یبن  یا«
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مسجد   یسو به(  تانیھا قدم  را نقشید، زیبمان  یار خود باقیشود، در د یم  نوشته )شما  حسنات

، ص  رمکا  رسول هیتوص  نیبعد از ا ھا آن  . پس»شود یم  نوشته )حسناتتان  در زمره
 ردند.کن  کخود را تر  منازل

  سن  من«:  فیشر  ثیحد  نیا  . از جمله است  شده  تیروا  یثیاحادز ین  اول  ید معنییتأ  به
  من  ينقص  نأغ�   من  بعده  بها من  عمل  جر منأجرها وأ  هل  اكن  ةحسن  ةسن  سالماإل  يف

 بها من  عمل  وزرها ووزر من  عليه  اكن  ةسيئ  ةسن  سالماإل  يف  سن  شيئا، ومن  جورهمأ
گذارد،   انیرا بن  یکین  سنت  در اسالم  سکھر « .»شيئا  وزارهمأ  من  ينقص  نأغ�   من  بعده 

از   هک آن ی، ب است  مسلم  شیاند، برا ردهک  عمل  آن  به  یبعد از و  هک  یسانکو مزد   یمزد و
  و گناه  یو  گذارد، گناه  انیبن را  یبد  سنت  در اسالم  ھرکس شود و  مک  یزیچ  آنان  یمزدھا

  مک  یزیچ  از گناھانشان  هک آن ی، ب است  مسلم  شینند، براک  عمل  آن  به  یبعد از و  هک  یسانک

در «را   آن ریو غ  بندگان  از اعمال  ز، اعمیچ  ھمه : یعنی» را  یزیو ھر چ. «»شود  ساخته
ز یچ  شود و روشنگر ھمه یاقتدا م  آن  به  هک  یتابک : در یعنی» میا برشمرده  نیمب  یامام

:  یقول محفوظ، و به  لوح»  نیمب  امام«: مراد از  یقول . به میا ردهکو ضبط   ، ثبت است
 . است  بندگان  اعمال  یھا فهیھا و صح نامه

ۡص  ٱۡ�ِۡب وَ ﴿
َ
َثً� أ  .﴾١٣ٱلُۡمۡرَسلُونَ  َجآَءَها إِذۡ  ٱۡلَقۡرَ�ةِ  َ�َٰب لَُهم مَّ

  نیا در  هیمراد از قر«د: یگو یم  یقرطب» نک  انیب  یمثل  هیقر  از اصحاب  شانیو برا«
  هیقر  آن  به  فرستادگان  هک  گاه آن». « است  هیکـ شھر انطا  مفسران  تمام  قول  ـ به  هیآ

  دعوتشان منظور  را به  شانیاو ا  هکبودند  ÷  یسیع  ، اصحاب فرستادگان  آن» آمدند
  امبرانیپ  در سلسله  بگو: من  انکمشر  به  یعنیفرستاد.   نآنا  انیم  به أ للها  یسو به
  فرستادگان زین  از من  شیرا پیز  ستمین  ینوظھور  دهیو پد  جدابافته  تافته † یالھ
  میب  را از آن شما  من  هک  ییزھایچ  را از ھمان  و آنان  شھرھا آمده  مردم  یسو  به  یالھ
  غیرا تبل  یپرست تاکید و یتوح  ز، اصلین †  امبرانیپ  اند، آن داده  می، ب دھم یم
 اند. داده  مژده  جاودان  بھشتھای  نعمت  و به  داده  میب  امتیروز ق  اند، از حساب ردهک

رۡ  إِذۡ ﴿
َ
ٓ أ زۡ  ٱثۡنَۡ�ِ  إَِ�ِۡهمُ  َسۡلَنا بُوُهَما َ�َعزَّ ْ  بَِثالِٖث  نَافََكذَّ ٓ  َ�َقالُٓوا ا ۡرَسلُونَ  إَِ�ُۡ�م إِ�َّ  .﴾١٤مُّ

  سبحان  یامر خدا  را به  دو تن  آن ÷  یسیع» میفرستاد  شانیسو به  دو تن  هک  گاه آن«
  هیکانطا  : مردم یقول  . به شان در رسالت» شمردند  دو را دروغزن  آن  یول«بود   فرستاده

د ییتأ  نیسوم  را با فرستاده  آنان  سپس«ردند ک  شان یرا زدند و زندان  فرستادگان  آن
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. از  میاستوار داشت و  داده  قوت  یسوم  را با فرستاده  دو تن  آن  ار رسالتک:  یعنی» میردک
ر ـ یام  نییـ با تع  دعوتگرانه  تیمأمور  کیدر   تن  سه  ردنک  لفکم  هک  میفھم ینجا میا

  نیبودند و سوم  وحنا و بولصی ، اول  دو فرستاده  هک  است  . نقل رومند استین  یتکحر
بودند.   وحنا و شمعونی  اول  تن و دو  بولص  فرستاده  نیا سومیبود.   شمعون  فرستاده

تا شما را » میا شده  فرستاده  یامبریپ شما به  یسو ما به  نهیآ گفتند: ھر  رسوالن  پس«
 . مینک  دعوت  حیصح  دهیو عق  لتیو فض  حق  یسو به

﴿ ٓ نُتمۡ  قَالُواْ َما
َ
ٓ  ّمِۡثلَُنا �ََ�ٞ  إِ�َّ  أ نَزَل  َوَما

َ
نُتمۡ  إِنۡ  ءٍ مِن َ�ۡ  ٱلرَّۡحَ�ٰنُ  أ

َ
 .﴾١٥تَۡ�ِذبُونَ  إِ�َّ  أ

  تیبشر : شما در یعنی» دیستیمانند ما ن  یشما جز بشر«ار ید  آن  ناباوران» گفتند«
و د یگرد  مخصوص  رسالت  تا به  ستین  یتید لذا شما را بر ما مزیدار  تکبا ما مشار

  د نهیبود یم  د فرشتهید، بایخدا بود  شما باشد و اگر شما فرستاده  ژهیفقط و  رسالت
  و رحمان. « است  نندهک  بیذکت  یھا گر از امتید  یاریبس  یرارکت  شبھه  نیا  هکبشر. 

فرو «نند؛ ک یم ادعا  روانشانیو پ  نیشیپ  امبرانیگر پیشما و د  هک  ییاز وح» یزیچ
د. ییگو یم  دروغ  رسالت  ی: شما در ادعا یعنی» دیپرداز ینم  شما جز دروغ،  نفرستاده

 . یانکو م  فار در ھر زمانک  یو واھ  اساس یب  منطق  است  نیا

ٓ  لَمُ قَالُواْ َر�َُّنا َ�عۡ ﴿ ا  .﴾١٦لَُمۡرَسلُونَ  إَِ�ُۡ�مۡ  إِ�َّ
  شما به  یسو ا بهما واقع  هکداند  یپروردگار ما م« †  امبرانیپ» گفتند«

  نیتر سخت  از ما به  أل  ی، قطعا خدا میو اگر ما دروغگو بود» میا شده  فرستاده  یامبریپ
  نید ایشد ارکمنظور رد و ان  به †  امبرانیپ،  بیترت  نیا  . به گرفت یم  انتقام  وجه

 د قرار دادند.یکرا با سوگند مورد تأ  شیخو  ، جواب شبھه

ٓ َوَما َعلَيۡ ﴿  .﴾١٧ٱلُۡمبِ�ُ  ٱۡ�ََ�ٰغُ  إِ�َّ  َنا
 : بر یعنی» ستین  یا فهیار وظکآش  یرسان  امیو بر ما جز پ«افزودند:  †  امبرانیپ

  چیھ ، ار و روشنکطور آش به  یو  رسالت  غی، جز تبل پروردگار متعال  ما از جانب  عھده
 . یگرید زیچ  ، نه است  نیما فقط ھم  به  محوله  تیو مأمور  ستین  یگرید  تیمأمور

ْ قَالُوٓ ﴿ نَا إِنَّا ا ۡ ْ  لَّمۡ  لَ�ِن بُِ�ۡمۖ  َ�َط�َّ نَُّ�م لََ�ُۡ�َنَُّ�مۡ  تَنَتُهوا ِ�مٞ  َعَذاٌب  ّمِنَّا َوَ�ََمسَّ
َ
 .﴾١٨أ

:  یعنی »میا بد گرفته  شما شگون  ما به  نهیھرآ«شھر   آن  شهیپ  بیذکت  مردم» گفتند«
بد   شگون  خود به  انیگفتند: ما حضور شما را در م †  امبرانیپ  آن  شھر به  آن  مردم

  نی: اگر ا یعنی »دیبرندار  اگر دست«  میپندار یم  کو نامبار  و شما را شوم  میا گرفته
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ا از و قطع  مینک یم شما را سنگسار«د؛ یستیبازنا  سخن  نید و از ایرا فرو نگذار  دعوتتان
 »دیشما خواھد رس  به«  یعیو فج  و زشت  ختس  : عذاب یعنی» یکدردنا  ما عذاب  جانب

  نجهک: ش یقول  و به  دادن  دشنام : یقول  ، به شتنک،  ردنکاز سنگسار   : مرادشان یقول  به

 . است  قسم  ، الم» لئن«در   بود. الم  کدردنا  و عذاب  نمودن

َعُ�مۡ  �ِرُُ�مقَالُواْ َ�ٰٓ ﴿ �ِن مَّ
َ
نُتمۡ  بَۡل  ُذّكِۡرتُم�  أ

َ
ۡ�ِفُونَ  قَۡومٞ  أ  .﴾١٩مُّ

  جانب از  یشوم  نی: ا یعنی» شما با خود شماست  یشوم«  فرستادگان  آن» گفتند«
را   قتیو حق شما حق  هک نیا  سبب ، به خود شماست  یگردنھا  ختهیو آو  خودتان  ینفسھا

  شدهشما   یبرا بد  و شگون  یشوم  سبب  هک  شماست  بیذکت  نیا  د پسیردک  بیذکت
  أل  یاد خدای  را به ا اگر شمای: آ یعنی» د؟یشو  اندرز داده  ا چونیآ«وجود ما   ، نه است

 ! نه«؟  میا و ناخجسته  شوم ما بر شما  هکد یپندار یم  نی، چن میدھ  متانیو از او ب  انداخته
  مخالفت در  هکد یھست  ی: شما قوم یعنی» دیارکاسراف  یشما قوم  هک  است  نیا  حق  هکبل

اند،  یالھ  از فرستادگان  عبارت  هکرا   تکبر  اسباب  هکد، از آنجا یا از حد درگذشته  حق
 د.یپندار یم  هو ناخجست  شوم

﴿ ٓ ۡقَصا ِمنۡ  ءَ وََجا
َ
ْ  َ�َٰقۡومِ  قَاَل  �َۡسَ�ٰ  رَُجلٞ  ٱلَۡمِدينَةِ  أ  .﴾٢٠ٱلُۡمرَۡسلِ�َ  ٱتَّبُِعوا

ند: او یگو یم  تابک  اھل  منابع» آمد  دوان  دوان  یشھر، مرد  و از دوردست«
،  مؤمن  شخص  نیا  شھر و اسم  آن  اسم  درباره  نکینجار بود، ل  یفرزند موسا  بیحب

 نجار  بید: حبیگو یم  . قتاده ستین  در دست ص  خدا   از رسول  یحیصح  تیروا  چیھ
خبر   چون  رد پسک یم  را عبادت  أل  یشھر، خدا  آن  نقطه  نیتر دست در دور  یدر غار
،  نیو بنابرا ندک  یبانیپشت ھا آن  آمد تا از دعوت  د، شتابانیرا شن †  امبرانیپ  آمدن

ز ا  یرویپ  را به ھا آن،  گونه  نیبد» دینک  یرویپ  فرستادگان  نیاز ا ! من  قوم  ی: ا گفت«
 رد.ک  قیتشو †  امبرانیپ  آن

﴿ ْ ۡجٗر� لُُ�مۡ  َٔ َمن �َّ �َۡ�  ٱتَّبُِعوا
َ
ۡهَتُدونَ  َوُهم أ  .﴾٢١مُّ

در برابر » خواھند ینم  یمزد  چیاز شما ھ  هکد ینک  یرویپ  یسانکاز « ! یآر
 . حق  یسو به» اند افتهی ز راه یو خود ن«  حق  و دعوت  رسالت ابالغ 

ۡ�ُبدُ  َوَما ِ�َ َ�ٓ ﴿
َ
ِي أ  .﴾٢٢تُرَۡجُعونَ  هِ َ�َطَرِ� �َ�ۡ  ٱ�َّ

و مرا « : ؟ گفت یھست  شانیا  نیبر د  ا تو ھمیدند: آیپرس  یاز و  قومش  ھنگام  نیدر ا
  دامکو  مانع  دامک:  یعنی» ؟ است  دهیمرا آفر  هک  را نپرستم  یمعبود  هک  است  شده  چه
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  است  من  دهننیآفر  هک  یذات  وجود دارد تا مرا از پرستش  می، جلو رو بازدارنده  عامل
  دهیآفر شما را  هک  ییخدا  شما را از پرستش  مانع  نیدامکطور،   نی: ھم یعنیبازدارد؟ 

  است  شده  چه شما را  پس» د؟یشو یم  او بازگردانده  یسو به  و ھمه«دارد؟  ی، باز م است
  یسو  به  امتیق شما در روز  بازگشت  هک یحال د دریپرست یرا نم  شیخو  یخدا  هک

  به  هک  یپاسخ  نیا  قبال در  د؟ از جملهیریگ یقرار م  او مورد محاسبه  شگاهیو در پ  اوست
 ؟. میفراخواند  حق  یسو شما را به  هک  گاه د؛ آنیما داد

ُِذ ِمن ُدونِهِ ﴿ َّ�
َ
ٖ  ٱلرَّۡحَ�ٰنُ  نِ َءالَِهًة إِن يُرِدۡ  ۦٓ َء�  َوَ�  ا ٔٗ َشۡ�  َشَ�َٰعُتُهمۡ  َ�ّ�ِ  ُ�ۡغنِ  �َّ  بُِ�ّ
 .﴾٢٣يُنقُِذونِ 

  گانهی  ی: ھرگز جز خدا یعنی» رمیگ  پرستش  را به  یانیاو خدا  یجا  ا بهیآ«
 فقط او  هکرا   یذات  تا پرستش  رمیگ ینم  و پرستش  ییخدا  را به  یگرید  معبودات  متعال

  را به  یمعبودات ای؟ آ ھستز ین  من  نندهیاو آفر  هک یدر حال  فرو گذارم  است  سزاوار عبادت
  از من  آنان  شفاعت ند،ک  اراده  من  در حق  یانیز  رحمان  یاگر خدا  هک: « رمیگ  پرستش

  آنان  و نه«رساند  ینم  من  به  یسود  چیھ  آنان  : شفاعت یعنی» ندک ینم  را دفع  یزیچ
 باشد؟.  خواسته  من  را به  آن  حمانر  یخدا  هک  یانیبال و ز  نیاز ا» دھند  توانند مرا نجات یم

﴿ ٓ بِ�ٍ  َضَ�ٰلٖ  لَِّ�  إِٗذا إِّ�ِ  .﴾٢٤مُّ
» ھستم  یارکآش  یا در گمراھقطع  من«  رمیبرگ  یمعبودات  یاگر جز و» صورت  در آن«
را   یمعبودات  گانهی  یجز خدا  هک: شما  یعنی.  است  آنان  به  ییگو  هیناک و  ضیتعر  نیا
 د.یدار قرار  یارکآش  یدر گمراھد، یپرست یم

﴿ ٓ  .﴾٢٥فَٱۡسَمُعونِ  بَِرّ�ُِ�مۡ  َءاَمنُت  إِّ�ِ
 بعد از  هکند ک یم  اعالم  آنان  به  یصراحت  را با چنان  مانشیا  مرد مؤمن  آن  سپس

  گمان یب« د:یگو یم  ماند. پس ینم  یباق  یو  مانیدر ا  یکش  گونه  چیھ  یگر جای، د آن
  را به  سخن  نی: او ا یقول به» دیبشنو  ، از من پس  آوردم  مانیا  پروردگارتان  به  من

  یرا ـ از رو  سخن  نیگر: او اید  یقول  دھند. به  یگواھ  یو  مانیتا بر ا  گفت  فرستادگان
  هک  گفت  یھنگام  قومش  به  ـ خطاب  در حق  یو سر سخت  نیدر د  و صالبت  یاستوار

  را به  شیخو  مانیا و  را گفت  سخن  نیا  برسانند و چون  قتل  و را بهخواستند ا یم
ر یاو را در ز  : آنان یقول به رساندند.  شھادتش  و به  برده  ، بر او حمله داشت  اعالم  صراحت
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دند. و یسر بر  : او را با اره یقول به : او را سوزاندند. یقول ردند. بهکخود خرد   یلگدھا
 ردند.ک: او را سنگسار  یقول به

ۖ  ٱۡدُخلِ �ِيَل ﴿ ِمَن  وََجَعلَِ�  َرّ�ِ  ِ�  َ�َفرَ  بَِما ٢٦َ�ۡعلَُمونَ  قَۡوِ�  َت قَاَل َ�ٰلَيۡ  ٱۡ�َنََّة
 .﴾٢٧ٱلُۡمۡكَرمِ�َ 

  در ھنگام» او  به«شد و:   شتهک  مانیا  جرم  به  مرد مؤمن  آن  سر انجام
  بعد از شھادتت  تیبرا  یداشتیگرام  عنوان  به» یدرآ  بھشت  شد: به  گفته«  شھادتش

وارد   بھشت  به  چون  باشد. پس یم  در مورد شھدا از بندگانش  یالھ  سنت  نیا  هک چنان
 امر را  نیا  من  قوم  اشک  ی: ا گفت«رد ک  را مشاھده  آنھای  نعمت ھا و لذت شد و

رد کآرزو » است  قرار داده  انمیگرام  و در زمره  دهیمرا آمرز  پروردگارم  هکدانستند  یم
گاه  یو  از حال  قومش  هک  را بشناسند تا  یو  کین  و سرانجام  لام  شوند و حسن  آ
  یخوش  حال به  آورند و سرانجام  مانیا  یا: تا مانند ویشود.   دهیمال  کخا  به  شانیھا ینیب

  قومش  یبرا  ومرگ  یاو در زندگ  پس«د: یگو یم س  عباس  وندند. ابنیبپ  یو  مانند حال
د: یگو یم  یلیل  یاب  ابن». بود  صیحر  آنان  تیرد و بر ھداک  یرخواھیخ
  یزدن  ھم بر  چشم  مدت  به  أل  یخدا  به  شانیا  هکاند  تن  ھا سه امت  رندگانیگ  سبقت«

 دند:یفر نورزک  ھم
 . است  آنان  نی؛ و او بھتر طالب یاب ابن یعل -۱
 . فرعون  آل  مؤمن -۲
  یمرفوع  ثیدر حد  یزمخشر  نیھمچن». ھمانانند  قانیصد  . پس سی  صاحب -۳

 . است  ردهک  تیروا ص  خدا  را از رسول  قول  نیا

﴿ ٓ نَزۡ�َ  َوَما
َ
ٰ  اأ َمآءِ  ّمِنَ  ِمن ُجندٖ  َ�ۡعِدهِۦ مِنۢ  قَۡوِمهِۦ َ�َ  .﴾٢٨َوَما ُكنَّا ُم�ِلِ�َ  ٱلسَّ

از   شدنش  شتهکنجار بعد از   بیحب  : بر سر قوم یعنی» از او بر سر قومش  و ما پس«
  یرکلش  چیھ«باال برد؛  ھا آنآسم  یسو او را به أ خداوند  هک نیاز ا  ا پسی،  آنان  یسو

ما  و«  از آنان  گرفتن  و انتقام  رساندن  تکھال  به  یبرا» میاوردیفرود ن  از آسمان
  شان ردنک  کھال  هکبود   گرفته  یشیپ  نیرا قضا و قدر ما بر ایز» مینبود  آن  فرودآورنده

 . ر از آسمانکلش  فرستادن با فرو  باشد، نه ÷  لیمرگبار جبرئ  با بانگ
 ارک  شمردن  و ساده  آنان  شأن  شمردن  کوچکر و یاز تحق  یری، تعب هیآ  نیا
  کھال  یما برا  هکنداشتند  قرار  یگاھیدر جا  : آنان یعنی.  است  بشانیتعذ
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تند و مرگبار نابود   بانگ  کیرا با   آنان  هکبل  مینک  نازل  از آسمان  یرکلش  ساختنشان
 . میساخت

 .﴾٢٩َ�ِٰمُدونَ  ُهمۡ  فَإَِذا َ�ِٰحَدةٗ  َصۡيَحةٗ  إِ�َّ  إِن َ�نَۡت ﴿
رد ک را نابود  و ھمهد یشکرا   آن ÷  لیجبرئ  هک» مرگبار بود و بس  بانگ  کیتنھا «

  از آنان  هک یطور شدند و مردند به  خاموش  آتش  : چون یعنی» فسردند ھا آن  بناگاه  پس«
 د.یرس ینم  مشاھده  به  یو جنبش  تکحر  چیھ

�  َ�َ  ةً َ�َٰحۡ�َ ﴿   ٱۡلعَِبادِ
ۡ
ْ  إِ�َّ  رَُّسولٍ  ّمِن �ِيهِمَما يَأ  .﴾٣٠َتۡهزُِءونَ �َسۡ  بِهِۦ َ�نُوا

را   عذاب  هک  یھنگام  امتی: در روز ق است  نیا  ر سخنیتقد» بندگان  نیبر اغا یدر«
و   واندوه  : غم د. حسرهییال بگوید و واویبخور  حسرت ھا آن  د، بر حالینک یم  مشاھده

  هک  است یغیو در  حسرت  نی: ا یقول . به است  رفته  دست ز ازیچ  کیبر   یمانیپش
  چیھ«ردند ک  بیذکت را †  امبرانیپ  آنان  هک  یخوردند، ھنگامفار ک  بر حال  فرشتگان

و   غیدر  سبب  است  نیا» ردندک یشخند میاو را ر  هک آمد مگر آن ینم  شانیبد  یامبریپ
  یاز امتھا  شیخو  امثال از حال   هک  آنان  غا بر حالیدر ! ی. آر برآنان  خوردن افسوس
 نگرفتند.  ، عبرت گذشته

لَمۡ ﴿
َ
�  ْ ۡهلَۡكَنا َ�مۡ  يََرۡوا

َ
�َُّهمۡ  ٱۡلُقُرونِ  ّمِنَ  َ�ۡبلَُهم أ

َ
 .﴾٣١يَرِۡجُعونَ  َ�  إَِ�ِۡهمۡ  �

 ».؟ یستیامبر نیتو پ«گفتند:  ص  خدا   رسول  به  هک  هکم  یاھال» اند دهیمگر ند«
 ھا را ار نسلیبس  چه  هک«اند؛  اند و دانسته دهید  یعنی،  است  ر و اثباتیتقر  یبرا  استفھام

 باز  شانیسو به ھا آنگر ید  هک  میدیگردان  کھال«  گذشته  یھا از امت» از آنان  شیپ
  آخرت ر بال دریناپذ  انیپا  ار فنا و فصلید  یراھ  هکبل  شیخو  کبعد از ھال» گردند ینم

 ندارند؟  شیخو  دنبال  به  یو ھرگز برگشت  دهیگرد
 . است  ارواح  و حلول»  تناسخ«  هینظر  به  بر قائالن  واضح  یرد  هیآ  نیا

ا �ن ُ�ّٞ ﴿ َّمَّ ۡ�َنا َ�ِيعٞ  ل َ ونَ  �َّ ُ�َۡ�ُ٣٢﴾. 
ما  زدن  هکستند ین  یجز جمع«  ندهیو آ  گذشته  یھا از امت  اعم» شان یا ھمگو قطع«

 از  اعم ـ  شان برابر اعمال را در  آنان  یھمگ  پس  تابکو   حساب  یبرا» شوند یاحضار م
 . میدھ یم  ا پاداشیر و شر ـ سزا یخ

َُّهمُ  َوَءايَةٞ ﴿ �ُض  ل
َ
حۡ  ٱلَۡمۡيَتةُ  ٱۡ�

َ
ۡخرَۡجَنا َيۡيَ�َٰهاأ

َ
ا ِمۡنَها َوأ ُ�لُونَ  فَِمۡنهُ  َحّبٗ

ۡ
 .﴾٣٣يَأ
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بر   یو  املک  و قدرت  نندهیبر وجود آفر» است  یھا آننش  آنان  ی، برا مرده  نیو زم«
،  نیزم  از آن  ھا؛ پس یو رستن  با نباتات» میدیگردان  را زنده  آن  هک»  مردگان  ردنک  زنده
  فرموده  یمعن  است  نینند و اک یم  هیخورند و تغذ یم  از آن  هک  میرا برآورد  ییھا دانه

  ، معظم ھا وحبوبات دانه  البته» خورند یم  از آن  هک  میبرآورد  ییھا دانه  و از آن: « یو
  انسان  یشتیمع  یزندگ  هکھستند   یا ماده  نیشتریو ب  داده  لیکتشبشر را   یھا یخوردن

  نیشد تا بر ا  ساخته  مقدم  بر فعل»  منه«مجرور  و ، جار جھت  نی، بد برپاست ھا آنبر 
 ند.ک  داللت  یمعن

ٰٖت  �ِيَها َناوََجَعلۡ ﴿ ِيلٖ  ّمِن َج�َّ ۡعَ�ٰبٖ  �َّ
َ
ۡرنَا َوأ  .﴾٣٤ٱلُۡعُيونِ  ِمنَ  �ِيَها َوفَجَّ

 و» ھا و چشمه  میدیانگور آفر  خرما و درختان  از درختان  ییباغھا  نیزم  و در آن«
 ».میردک  روان  در آن«بارھا یجو

﴿ 
ۡ
ْ ِ�َأ يِۡديِهمۚۡ  هُ َوَما َعِملَتۡ  َ�َمرِهِۦ مِن ُ�لُوا

َ
فََ�  �

َ
 .﴾٣٥�َۡشُكُرونَ  أ

و از   آن»  یھا آنو نخلست ھا آنو از باروبر باغست  آن» یھا وهیتا از م«
 گرید  یھا یھا و خوردن وهیانگور، آبم  آب  چون» است  آورده  عمل  به  شانیدستھا  آنچه

يِۡديهِمۚۡ ﴿ در:» ما«د: یگو یر میثک  ابن» بخورند»  مانند آن
َ
  هیناف ]۳۵[یس:  ﴾َوَما َعِملَۡتُه �

  ھمه  نیا  هکبل»  است  نساخته  شانیھا ھا را دست وهیو م: « است  نیا  آن  یمعن  هک  است
 را  اول  یر معنیجر . اما ابن است  آورده  عمل را به ھا آن  هک  و اوست  است  یالھ  از عمل

  آنچه : یالذ(  یمعن  به  هک» ما«  بودن  : موصوله یعنی  اول  قول«د: یگو یو م  داده  حیترج
» گزارند ینم رکش  ھم ا بازیآ». « است تر حیباشد، صح یآورده) م  عمل  به  شانیھا دست

 ؟. امبرانشیاز پ  یروی، با پ آنھای  نعمت را در برابر أ خداوند

ِي َ�ٰنَ ُسبۡ ﴿ ۡزَ�ٰجَ َخلََق  ٱ�َّ
َ
ا تُ� ٱۡ� �ُض  بُِت ُ�ََّها ِممَّ

َ
نُفِسهِمۡ  َوِمنۡ  ٱۡ�

َ
ا أ  َ�  َومِمَّ

 .﴾٣٦َ�ۡعلَُمونَ 
 : ازواج» دیاند آفریرو یم  نیزم  آنچه  جمله را، از  ازواج  تمام  هک آن  است  و منزه  کپا«
طعمھا و  رنگھا،  یخرما ـ دارا  ـ مثال درخت  یرا ھر جنسیز  ھاست و گونه  و اصناف  انواع

ا مراد از ی .١شود یم  بالغ  شتر از صد نوعیب  ا انگور ـ مثال ـ بهی،  است  یمختلف  الکاش

                                                           
 انگور  ) نوع۱۲۰(  یقمر  یھجر  نھم  ، در قرن است  افغانستان  ھرات  تیوال  که  من  مثال در موطن -١

 . وجود دارد. مترجم  از آن  یاریبس  یھا ز گونهین  اکنون و ھم  شده  برشمرده
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.  ـ است  و نبات  وانی، ح انسان از  ـ اعم  زنده  موجودات  تمام از  یگ نهیو ماد  ی: نر ازواج
در   یگ نهیو ماد  یو نر  تیزوج  بشر، اصل  یعلم  شرفتیبا پ  امروزه  هک  است  یگفتن
  نی، ا نیبنابرا  است  دهیرس  اثبات  به ـ  و نبات  وانیاز ح  ـ اعم  یستیز  مختلف  یھا گونه

» خودشان  ز از جنسیو ن«رود.  یم شمار به  میرک  قرآن  یعلم  از معجزات  مهیرک  هیآ
  یبن  و زنان  مردان  هک  است  دهیآفر را  ییھا و زوجھا جفت  : از وجود خودشان یعنی

و   در بروبحر و آسمان یتعال  حق  نشیآفر  و انواع  از اصناف» دانند ینم  و از آنچه«اند  آدم
گاھند و نه ھا آن از  نه  هک  است  دهیآفر  ییھا ، جفت نیزم   دست ھا آن  شناخت  به  آ

 اند. افتهی
  یھا یتوانمند  هکبخشد  یم  یتر عیوس  ابعاد و اعماق  هکمبار  هیآ  نیا  ر، بهیاخ  جمله  نیا

 . است  درمانده  آن بر  نمودن  ، از احاطه انسان  یو علم  یعقل

َُّهمُ  َوَءايَةٞ ﴿ ُۡل  ل ظۡ  ٱ�ََّهارَ  ِمۡنهُ  لَخُ �َسۡ  ٱ�َّ  .﴾٣٧لُِمونَ فَإَِذا ُهم مُّ
  دهی: پد یعنی» مینک یبرم  روز را از آن  هک  است  شب ھا آن  یگر براید  یھا آنو نش«

.  متعال خداوند  تیالوھ  و وجوب  ، قدرت یگانگیبر   دال  است  یھا آنز، نشین  شب  شگرف
 یدھلو للها یول  شاه  . عالمه است  آن  یجا  به  یکیتار  و آوردن  یروشن  : بردن مراد از سلخ

  آنان  و بناگاه». « میشک یم  مانند پوست  و روز را از شب: « است  گفته  آن  در ترجمه /
با   هکروند  یفروم  یا یکیتار در  یطور ناگھان  به  : آنان یعنی» روند یفرو م  یکیدر تار

 ماند. ینم  یباقروز   یاز روشن  یزی، چ آن  زدن  مهیخ

ۡمُس وَ ﴿ ۚ  لُِمۡسَتَقّرٖ  رِيَ�ۡ  ٱلشَّ ََّها  .﴾٣٨ٱۡلَعلِيمِ  ٱۡلَعزِ�زِ  َ�ۡقِديرُ  َ�ٰلَِك  ل
  سبحان  یخدا  و عظمت  قدرت  یھا از نشانه  مستقل  نشانه  کی  عنوان به» دیو خورش«
  آن  ارتفاع  تینھا د،یخورش  ا قرارگاهی: مستقر  یقول به» است  دارد روان  هک  یمستقر  به«

ر یدر ز  گر: مستقر آنید  یقول . به است  در زمستان  فرود و ھبوط آن  تیو نھا  در تابستان
ر و یس  آمدن  انیپا به  وقت  یعنی ، آن  یزمان  ر: مراد قرارگاهیثک  ابن  قول  . و به است  عرش

د یخورش  هک» است  نیادانا   خداوند غالب ینیآفر  اندازه«  است  امتیدر روز ق  آن  گردش
  یطور ثابت به  ارهیس  نی، ا نیو بنابرا  انداخته  انیجر به  ینیو قرار مع  را با قاعده  جھانتاب
 . است  ـ در گردش»  حوت«تا »  حمل« خود ـ از  نیمع  در منازل

رۡ  ٱۡلَقَمرَ وَ ﴿ ٰ  َمَنازَِل  َ�ٰهُ قَدَّ  .﴾٣٩ٱلَۡقِديمِ  َكٱۡلُعرُۡجونِ  َ�دَ  َح�َّ
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 و ستیاز ب  عبارت  ماه  منازل» میا مقرر داشته  ییھا ز منزلین  ماه  یبرا و«
  ید. گفتنیآ یھا فرود م منزلگاه  از آن  یکیدر   ھر شب  ماه  هک  است  یمنزلگاھ  ھشت
 ، نی، بط از: سرطان  است  و عبارت  بوده  شده  و شناخته  ھا معروف منزلگاه  نیا  هک است

 ، عوا، ، صرفه ، زبره ، جبھه ، طرف ، نثره مبسوطه  ، ذراع ، ھنعه ه، ھقع ا، دبرانیثر
، سعد  ، سعدبلع ، سعدالذابح ، بلده ، نعائم ، شوله ، قلب لیلک، ا ی، غفر، زبان االعزل کسما

  هک  است  یمسافت ،» منزل«مراد از  .١مؤخر و رشاء  ، فرغ مقدم  ، فرغ هیسعود، سعد اخب
، در  منازل  نیا  تفاوت  برحسب  ماه  هک یطور  ند بهک یم  یروز ط بانهش  کیرا در   آن  ماه
و   دوم  در شب  سپس شود یظاھر م  یکیبار  قوس  لکش  خود به  طلوع  شب  نیاول

  د تا نور آنیافزا ینور خود م  بر حجم  آرام ـ آرام  منازل  ارتفاع  ـ برحسب  یبعد  یشبھا
در   هک نیگذارد تا ا یم  اھشک  به رو  باز نور آن  گاه شود آن یم  املک  چھاردھم  در شب
خرما   نهیرید  دهیکخش  کشاخ  چون  هک تا آن«گردد:  یخود بازم  اول  لکش  به  آخر ماه
و   و مقوس  کیآخر برسد، بار  به  چون ند تاک یر میخود س  در منازل  : ماه یعنی» برگردد

  هک  است  یا شاخه  : اصل شود. عرجون یم  یا نهیرید  دهیکخش  شاخه  بسان  شده  کوچک
و   شده  و مقوس  جک  هک  است  یضیو عر  زردرنگ  شاخه  قرار دارد وآن  خرما بر آن  وهیم

 ماند. یم  یخرما باق  بر درخت  دهیکخش  کشاخ  افتد سپس یم  آن خرما از  یھا خوشه

ۡمُس َ� ﴿ ٓ  َبِ� يَ� ٱلشَّ ن لََها
َ
ُۡل َوَ�  ٱلَۡقَمرَ  كَ تُۡدرِ  أ � َسابُِق  ٱ�َّ  فَلَكٖ  ِ�  َوُ�ّٞ  ٱ�ََّهارِ

 .﴾٤٠�َۡسَبُحونَ 
جا کی  در شب  تا با آن» برسد  ماه  به«  تکحر  در سرعت» هکسزد  ید را میخورش  نه«

دارند و   یھا آنوجداگ  مستقل  ، از خود مدار و گذرگاه د و ماهیاز خورش  کیرا ھر یشود ز
د از ی، خورش د چشمید شود، ھرچند در  داخل  یگریر دیتواند در مس ینم ھا آناز   یکی

ز بر ین  : شب یعنی» دیجو  یشیپ بر روز  شب  و نه«رد یگ یم  بار سبقت کی  قمر در ھر ماه
  شیخو  در وقت ھا آناز   کی ھر  د پسیآ یروز م  دنبال  به  هکرد بلیگ ینم  روز سبقت

و روز   شب  انیم«د: یگو یر میثک ابن رند.یگ ینم  سبقت  شیخو  قیند و از رفیآ یم
  دنبال  به  یمھلت  چیھ  یب ھا آناز   کیھر   هکوجود ندارد بل  یو انقطاع  فاصله  گونه چیھ
  کی: ھر  یعنی» ھا آناز   دامکو ھر ». « هیاز آ  بخش  نیا  یمعن  است  نید و ایآ یم  یگرید

ر یاز: مس  (سپھر) عبارت  کفل» شناورند  یکفل در«و روز   و شب  د و ماهیاز خورش

                                                           
 . است  یھا عرب نام -١
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در سپھر خود در فضا شناورند   د و ماهیاز خورش  کیھر ! ی. آر است  ارهیس  یو رهیدا
) ۹۳(  قطر آن  مین  هکد در مدار خود یخورش  پس  شناور است در آب   یماھ  هک چنان

ند و قمر در ھر ک یر میرسد، س یم  انیپا به  سال  کیدر   آن  وچرخش  است  لیما  ونیلیم
ز در ین  نیو زم  است  لی) ھزار ما۲۴(  قطر آن  میزند و ن یدور م  کی  نیزم  رامونیپ  ماه

چرخد. و  یبار بر محور خود م  کی  یروز د و در شبانهیبار بر محور خورش  کی  سال  کی
  درجه )۱۳مقدار ( به  ماه  یند ولک یر میدر روز س  درجه  کی  اندازه  د بهیخورش  هکازآنجا 

  شوند به ینم گرید کی  یکر فلیس  و مزاحم  دهینرس  یگرید  به ھا آناز   کی  چیھ  پس
  ندرت  دھند، جز به ینم قرار  ز در حجابیرا ن  یگرینور د ھا آناز   کی چی، ھ جھت  نیھم

 دھد. یم  ی(خسوف) رو  یگرفتگ ا ماهیسوف) ک(  یدگرفتگیخورش  هک  یدر ھنگام

َُّهمۡ  َوَءايَةٞ ﴿ نَّا ل
َ
 .﴾٤١ٱلَۡمۡشُحونِ  ٱۡلُفۡلكِ  ِ�  ُذّرِ�ََّتُهمۡ  َ�َۡلَنا �

را در   آدم یبن  : ما نسل هک نیا«ما   بر قدرت» آنان  یگر براید  یھا آنو نش«
 ، گونه  نیبد» میردکسوار «اال و مسافر کمملو از   یھا یشتک: بر  یعنی» گرانبار  یشتک

: ما  است  نیا  یمعن  یقول گذارد. به یم  ز بر بشر منتین  بزرگ  نعمت  نیبا ا  أل  یخدا
 . میردک  حمل ÷  نوح  یشتکرا در   آدم یو اجداد بن  پدران

 .﴾٤٢َكُبونَ َما يَرۡ  ّمِۡثلِهِۦ ّمِن لَُهم َناوََخلَقۡ ﴿
:  یقول به »میدیشوند آفر یسوار م  بر آن  هک  یگرید  یھا وبکمر  شانیا  یبرا  و مانند آن«

  یدر بحر ـ برا  یشتک  نشیآفر  موازات  را ـ به  آن  أل  یخدا  هک  : شتر است مراد از آن
  دهینام»  ابانیب  یشتک«  عرب  ، شتر در عرف جھت  نید، بدیآفر  ابانیدر ب  شانیسوار

  یماھایماھا و فضاپیقطارھا، ھواپ ھا، نیماش  به  یا اشاره  هکمبار  هیآ  نید ایا شایشود.  یم
 ھا آند تا بر یرا آفر  و درازگوشان  واستران  و اسبان: « است  هیآ  نیر ای. و نظ د استیجد

» ندیآفر ید میدان یشما نم  هک  یگرید  یزھایچ زیو ن  ز ھستین  تجمل  هید و مایسوار شو
 . گذشت  ر آنیتفس  هک» ۸نحل/«

﴿ 
ۡ
ََّشأ  إَِ�ٰ  َوَمَ�ًٰعا ّمِنَّا ةٗ رَۡ�َ  إِ�َّ  ٤٣يُنَقُذونَ  ُهمۡ  َوَ�  لَُهمۡ  َ�ِ�خَ  فََ�  ُ�ۡغرِۡ�ُهمۡ  �ن �

 .﴾٤٤ِح�ٖ 
اگر  »پس«اھا یدر  ھا در اعماق یشتکبا   ھمراه» مینک یم  شان ، غرق میو اگر بخواھ«

  و نه« برسد  ادشانیفر  به  هک» نباشد  یادرسیفر  چیھ  شانیبرا«؛  مینک  غرقشان  میبخواھ
  سک چیھ : یعنی» ما  از جانب  یرحمت»  جھت  به» جز«بال   نیاز ا» شوند یم  داده  نجات
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  فرمان  نجاتشان ، به شیخو  یاز سو  یرحمت  جھت  به  یگاھ  یدھد ول ینم  را نجات  آنان
را از   آنان  ھم باز  میخواھ یم  هک نیا  سبب  : و به یعنی» یا یو برخوردار»  میدھ یم

 . میساز برخوردار  است  مرگ  ھنگام  هک» نیمع  یتا زمان«ا یدن  یزندگان

ْ �َذا �ِيَل لَُهُم ﴿ يِۡديُ�مۡ  َما َ�ۡ�َ  ٱ�َُّقوا
َ
 .﴾٤٥تُرَۡ�ُونَ  لََعلَُّ�مۡ  َخۡلَفُ�مۡ  َوَما �

» دیبترس  شماست  یرو  شیپ  هک  شود: از آنچه  گفته«فار ک  : به یعنی» آنان  به  و چون«
و «د ید و پروا دارینک ، حذر شماست  یرو  شیپ  هکا یدن  و عذاب  و حوادث  : از آفات یعنی

  رحمت  مشمول  هکباشد «د یدار ز پرواین  در آخرت  از عذاب» سر شماست  پشت  از آنچه
  متعالخداوند   و از رحمت  برتافته  یشود، رو یم  گفته  نیچن  آنان  به  یوقت ! یآر» دیشو

 نند.ک یم  اعراض

﴿ 
ۡ
ْ  إِ�َّ  َرّ�ِِهمۡ  َءاَ�ِٰت  ّمِنۡ  َءايَةٖ  ّمِنۡ  �ِيِهمَوَما تَأ  .﴾٤٦ُمۡعرِِض�َ  َ�ۡنَها َ�نُوا

» دیآ ینم  شانیبرا«  قرآن  اتیاز آ  یتیآ  چی: ھ یعنی» پروردگارشان  اتیاز آ  یتیآ  چیو ھ«
  هک نیجز ا«؛  است †  امبرانیپ  ییگو راست  روشن  د و حجتیتوح  تیحقان  برھان  هک

 اند. ردهکن  یالتفات  چیھ  آن  و به» اند بوده  گردانیرو  از آن

ْ  �َذا �ِيَل لَُهمۡ ﴿ نفُِقوا
َ
ا أ ُ  َرزَقَُ�مُ  ِممَّ ِينَ قَاَل  ٱ�َّ ِيَن َءاَمُنوٓ  ٱ�َّ ْ َ�َفُرواْ لِ�َّ ُ�ۡطعِمُ  ا

َ
 َمن �

ُ  �ََشآءُ  لَّوۡ  طۡ  ٱ�َّ
َ
ۥٓ أ نُتمۡ  إِنۡ  َعَمُه

َ
بِ�ٖ  َضَ�ٰلٖ  ِ�  إِ�َّ  أ  .﴾٤٧مُّ

  انفاق  داده  یشما روز  خدا به  شود: از آنچه  گفته«  افرانک  : به یعنی» آنان  به  و چون«
  یازرو» ندیگو یم  مؤمنان  به  افرانک«د ینک  خود بر فقرا صدقه  : از اموال یعنی» دینک

 اگر خدا  هک  مینک  را اطعام  یسکا یآ«  شان سخن  نیا  ر و تمسخر بهیاستھزا و تحق
 و او را  مییایسازد، باز ما ب یر میاو را فق أ : خدا یعنی» داد یم  طعامش  خواست یم

 ؟! میا ردهکن  عمل أ خدا  خواسته  ا بر خالفی، آ صورت  نیدر ا ؟! مینک  اطعام
  أل  یخدا  دھنده یروز  قتیگفتند: در حق یم  هکبودند   دهیشن  از مسلمانان  انکمشر

 ھا آنگرداند. لذا  یر میفق را بخواھد،  هکسازد و ھر یرا بخواھد، توانگر مھرکه  و او  است
را   یسک،  نیو بنابرا  ردهک  یھمراھ أ خداوند  تیناروا گفتند: ما با مش  جدال  یاز رو

  ، مغالطه سخن  نیا  هک  ستین  یدیترد ! مینک ینم  ، اطعام است  نداده  او خود طعامش  هک
را   از خلقش  یبرخ  سبحان  یرا خدایز  است  آنان  یاز سو  ناروا و باطل  یا و مجادله

تا او را ند ک  ر را اطعامیفق  هک  داده  فرمان  یغن  ؛ و به دهیر گردانیرا فق  یتوانگر و برخ
گزارد و  یر مکا شیآ  هکقرار دھد   شیآزما ، مورد ابتال و داده  یو  به  هک  یمال  لهیوس به
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ا یآ  هکد یازمایتا او را ب  دهیفقر مبتال گردان  به ر رایطور فق  نیر؟ ھمیا خیند ک یم  صدقه
  یشما جز در گمراھ«ر؟ یا خیورزد  یم  لکو تو  و قناعت  وششکو   ند و تالشک یصبر م

  به أ خداوند  آنچهاز   هک  سخنتان  نیند: شما در ایگو یم فارک:  یعنی» دیستین  یارکآش
 أ خود خداوند  دھنده یروز  هک  اعتقادتان  نید ـ با وجود اینک ، بخشش داده  یشما روز

  مخالف  هکد ینک یامر م  یزیچ  را ما را بهید زیقرار دار  یارکآش  یگمراھ ـ در  است
  یا  یعنیفار باشد: ک  به  یپاسخ  جمله  نیا  هک  ز استیجا  نی. ھمچن! است  یالھ  تیمش

  جمله  نیا  است  نکا ممی.  است  یارکآش  یو گمراھ  شما مغالطه  استدالل  نی! ا انکمشر
 . تاس  پنداشته ف یرا ضع  قول  نیر ایثک ابن  هکباشد.   آنان  به  مؤمنان  از جواب  تیاکح

 .﴾٤٨َ�ِٰد�ِ�َ  إِن ُكنُتمۡ  ٱلۡوَۡعدُ َوَ�ُقولُوَن َمَ�ٰ َ�َٰذا ﴿
  به  وستنیپ و  ، عذاب امتیما در مورد ق  شما به  هک  یا» وعده  نیند: ایگو یم  افرانکو «

  نیدر ا  مؤمنان  یا» دییگو یم  رسد؟ اگر راست یفرام  یک«د یدھ یم  ا دوزخی  بھشت
  مؤمنان  تمسخر به استھزا و  یرا از رو  سؤال  نیا ھا آن؟.  شیخو  وعده  نیو در ا  سخن
 ردند.ک  مطرح

 د:یفرما یم  شان در پاسخ  خداوند متعال

ُخُذُهمۡ  َ�ِٰحَدةٗ  َحةٗ َما يَنُظُروَن إِ�َّ َصيۡ ﴿
ۡ
ُمونَ  َوُهمۡ  تَأ  .﴾٤٩َ�ِّصِ

  است در صور ÷  لیاسراف  اول  دنیدم  و آن» شندک یتند را انتظار نم  بانگ  کیجز «
در   شیخو  انیم» هکرد یگ یفروم  یحال را در  آنان«رند یم یم  با آن  نیزم  یاھال  تمام  هک

 ».نندک یم  و جدل  زهیست«ا یاز امور دن  و مانند آن  و معامله  د و فروشیخر

ۡهلِِهمۡ  إَِ�ٰٓ  َوَ�ٓ  تَوِۡصَيةٗ  َتِطيُعونَ فََ� �َسۡ ﴿
َ
 .﴾٥٠يَرِۡجُعونَ  أ

گر ید  یبرخ  به  یتوانند برخ ی، نم ھنگام  : در آن یعنی» ردکتوانند   یتیوص  نه  گاه آن«
  چه  گرانیو از د دارند  یحق  چه  گرانیبر د  هکنند؛ کب  یتیوص  شیخو  انیو ز  نفع  درباره

  از گناھان  دنیشک  دست و  توبه  گر را بهید کیتوانند  یا نمی.  ستھا آن  بر ذمه  یحق
ـ   مھلت  لحظه  کی  یـ ب  شیخو ارک  در بازارھا و محالت  هکنند بلک  و سفارش  تیوص

  منازل  یسو توانند به ی: نم یعنی »گردند یبازم  شان خانواده  یسو به  و نه«رند یم یم
 اند، باز گردند. مرده ھا آناز   رونیدر ب  هک  شیخو

 رسول  هک  است  آمده س  رهیاز ابوھر  و مسلم  یبخار  تیروا  به  فیشر  ثیدر حد
را   شیخو  دو مرد جامه  هکشود  یبرپا م  یحال در  امتید قیترد یب«فرمودند:  ص  خدا  
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د یترد یب چند.یپ  ھم را در  آن  نند و نهک  را معامله  توانند آن یم  اند ؛ نه فرو گسترده

ر یتعم( ندک یاندود م را گل  شیخو  حوض  شخص  هکشود  یبرپا م  یدرحال  امتیق
  شخص  هکشود  یم برپا  یحالدر   امتید قیترد یبنوشد. ب  آب  تواند از آن یو نم )ندک یم

ند. ک  را تناول  آن  هک ابدی یرا نم  آن  اما فرصت  است  بازگشته  شیشتر خو ر مادهیبا ش
باال   شیخو  دھان  یسو به خود را  لقمه  شخص  هکشود  یبرپا م  یدر حال  امتید قیترد یب

 ».ندک  را تناول  تواند آن یاما نم  است  برده

ورِ َونُفَِخ ِ� ﴿ ۡجَداثِ فَإِذَا ُهم ّمَِن  ٱلصُّ
َ
 .﴾٥١يَنِسلُونَ  إَِ�ٰ َرّ�ِِهمۡ  ٱۡ�

  شانیقبرھا از  با آن  مردگان  هک  است  دوم  : نفخه مراد از آن» شود یم  دهیو در صور دم«
  فیشر  ثیحد در  هک چنان  است  فاصله  سال  ، چھل دو نفخه  انیشوند و م یم  ختهیبرانگ
ھر   اول  نفخه با أ ، خداوند است  فاصله  سال  ، چھل دو نفخه  انیم: « است  آمده

از   بناگاه  پس« ».گرداند یم  را زنده  یا ھر مرده  دوم  راند و با نفخهیم یرا م  یجاندار
محشر   یصحرا  روانه  سرعت  و به» شتابند یم  شیپروردگار خو  یسو خود به  یقبرھا

 گردند. یم

ۡرقَِدنَاۜ�ۗ ِمن َ�َعَثَنا َمنۢ  لََناقَالُواْ َ�َٰو�ۡ ﴿  .﴾٥٢ٱلُۡمۡرَسلُونَ وََصَدَق  ٱلرَّۡحَ�ٰنُ  وََعدَ  َما َ�َٰذا مَّ
: از  یعنی» ؟ ختیبرانگ  ما را از آرامگاھمان  یسک چه بر ما!  یوا  یا«فار ک» ندیگو یم«

  وچنانآشوبد  یم  در ھم  چنان  شانیشوند، عقلھا یروبرو م  با آن  هک  یفرط ھول
  خواب از  یسکاند و  بوده  پندارند در خواب یم  هکگردند  یم  و متوحش  مهیسراس

ما را   یسک چهبر ما!  یوا  ی: (ا هک  یمعن  نیا«د: یگو یر میثک  . ابن است  ردهک  دارشانیب
در   شان  را حالیند زک ینم  یرا نف  شانیدر قبرھا  شان ؟) عذاب ختیبرانگ  از آرامگاھمان
  فرورفته  خواب در قبر به  ییگو  هک  است  سخت  قبر چنان  عذاب  به  محشر نسبت

از   قبل  آنان«ند: یگو یم  نیتابع  گر از مفسرانید  یو جمع  عبک بن یاما أب». اند بوده
  هند و بیآ یخود م  به  گاه آن ».خوابند یم  یکصور ـ اند  دو نفخه  انیز ـ در میرستاخ

ز یرستاخ  ھمان» نیا: « هک نیا نند بهک یم  و اعتراف  ردهک  مراجعه  شیخو شتنیخو
  امبرانیبود و پ  داده  رحمان  یخدا  هک«  است» یا وعده  ھمان«  و مصداق» است«

اقرار   نیا  هکنند ک یاقرار م  یدر روز †  امبرانیپ  ییراستگو  به  پس» گفتند یم  راست
  : جواب جمله  نیا  هکر برآنند یثک و ابن ریجر بر ندارد. اما ابن در  یسود  چیھ  حالشان  به

 . است  آنان  به  مؤمنان  ا جوابی،  فرشتگان
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ۡ�َنا َ�ِيعٞ  ُهمۡ  فَإَِذا َ�ِٰحَدةٗ  َصۡيَحةٗ  إِ�َّ  إِن َ�نَۡت ﴿ َ ونَ  �َّ ُ�َۡ�ُ٥٣﴾. 
 ادیدر صور فر  یدنیرا با دم  آن ÷  لیاسراف  هک» ستین  یتند  بانگ  کیجز   نیا«
 نزد ما احضار  یھمگ  آنان  بناگاه  پس«  ر استیاخ  نفخه  ھمان  شد. مراد از آنک یم

 شوند. یم  گرد آورده  و عقاب  حساب  ینزد ما برا  سرعت  به  آنان  : بناگاه یعنی» اند شده

 .﴾٥٤َ�ۡعَملُونَ  ُكنُتمۡ  َما إِ�َّ  ُ�َۡزۡونَ  َوَ�  ا ٔٗ َشۡ�  َ�ۡفٞس  لَمُ َ� ُ�ظۡ  ٱۡ�َۡومَ فَ ﴿
» دیردک یم  آنچه  حسب  و جز به«  عملش  هیاز ناح» رود ینم  یستم  سک چیامروز بر ھ«

 . حساب  قاعده  است  نیو ا» د شدینخواھ  جزا داده«و بد   کین  از اعمال

ۡص ﴿
َ
 .﴾٥٥َ�ِٰكُهونَ  ِ� ُشُغلٖ  ٱۡ�َۡومَ  ٱۡ�َنَّةِ  َ�َٰب إِنَّ أ

در   شانیرا ایز» ھستند  و خرم  خوش  یارکدر   بھشت  امروز اھل  گمان یب«
  هک  ییباشند ؛ لذتھا یم  یو خوش  ، بھجت نعمت  و غرق  فرو رفته  یمیعظ  یلذتھا

خطور   یبشر  چیھ  و بر قلب  دهینشن  یگوش  چیو ھ  دهیرا ند ھا آنر ینظ  یچشم  چیھ
فار و ک  سرنوشت  به  شدن  و مشغول  دنیشیاز اند  انیبھشت،  یرو  نی، از ا است  ردهکن

 فار را ـ ھرچند ازک  حال  هکاند  نعمت  غرق  را چنانیاند ز بازمانده  در دوزخ ھا آن  افتادن
ر یز در  بارانیبر شط جو ھا آن«د: یگو یم  یآورند. نسف یاد نمی باشند ـ به  انشانکینزد

 ».آغوشند ا ھمرعن  رهکبا  با دختران  درختان

ۡزَ�ُٰجُهمۡ  ُهمۡ ﴿
َ
َرآ�ِكِ  َ�َ  ِظَ�ٰلٍ  ِ�  َوأ

َ
 .﴾٥٦ونَ  ُٔ ُمتَِّ�  ٱۡ�

را ـ  ھا آن  هک  ییھا : در سراپرده یعنی» ھا بر تخت  ساران  هیدر سا  شانیھا با جفت  آنان«
  ییاورنگھا ھا و : تخت کارائ» اند زده  هیکت«ند ک یم  یبانیھا ـ سا ھا و حجله مهیمانند خ

و   شیع  سرگرم ، و راحت  لذت  یھا در منت ھا آن:  یعنیھا قرار دارد.  در حجله  هک  است
 ھستند.  شیخو  نوش

ا َولَُهم َ�ِٰكَهةٞ  �ِيَها لَُهمۡ ﴿ ُعونَ  مَّ  .﴾٥٧يَدَّ
  ستھا آن  یو برا»  نوع  از ھمه» است  ییھا وهیم ھا آن  یبرا«  : در بھشت یعنی» در آنجا«

  آماده  شانیبرا  درنگ ینند، بک  طلب  بھشت  اھل  : ھر چه یعنی» نندک  طلب  ھر چه
ز از یچ  آن ند،ک  خواھش  یزیچ  هک  انیاز بھشت  ھرکس : است  نیا  یمعن  یقول . به است

 . اوست  آن

 .﴾٥٨رَِّحي�ٖ  رَّّبٖ  ّمِن قَۡوٗ�  َسَ�ٰمٞ ﴿
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  نیا  د. البتهیگو یم  سالم  بر آنان أ نھا، خداوندیا  ھمه  : فوق یعنی» بر شما  سالم«
ا ی،  فرشتگان  واسطه  ا بهید؛ یگو  سالم  پروردگار بر آنان  هک  است  بھشت  اھل  یآرزو

از   یسالم  نیا : یعنی» مھربان  یپروردگار  از جانب  است  یسخن  نیا»  واسطه  بدون
بر شما. و   سالم ! بھشت  اھل  یشود: ا یم  گفته  انیبھشت  به  پس  است  یتعال  حق  جانب

  یند: ایگو یم  هک یشوند درحال یوارد م  بھشت  بر اھل  یاز ھر در  : فرشتگان یقول به
 . مھربان  یپروردگار  بر شما از جانب  ! سالم بھشت  اھل

ْ وَ ﴿ َها  ٱۡ�َۡومَ  ٱۡمَ�ُٰزوا ُّ�
َ
 .﴾٥٩ٱلُۡمۡجرُِمونَ �

شود: امروز  یم  گفته  مجرمان  د و بهیآ ی: ندا م یعنی» دیامروز جدا شو ! ارانکگنھ  یو ا«
روز،   : در آن است ن یا مراد اید. ید و جدا شویریگ  نارهک  ارانکوکیـ از ن  در آخرت  یعنیـ 

شوند،  یجدا م  فرقه  کیھود در یشوند،  یم  گر جدا ساختهید  یاز برخ  یبرخ  مجرمان
گر و ید  یا ھا در فرقه یصائب گر،ید  یا در فرقه  گر، مجوسید  یا در فرقه  ینصار

 گر.ید  یا در فرقه  بتان  پرستندگان

لَمۡ ﴿
َ
ۡ�َهدۡ  ۞�

َ
ن َءاَدمَ  َ�َٰبِ�ٓ  إَِ�ُۡ�مۡ  أ

َ
ْ  �َّ  أ ۡيَ�َٰنۖ  َ�ۡعُبُدوا بِ�ٞ  َعُدوّٞ  لَُ�مۡ  ۥإِنَّهُ  ٱلشَّ  .﴾٦٠مُّ

را او ید زیرا نپرست  طانیش  هک  بودم  نفرستاده  مکشما ح  یسو ا بهیآ ! آدم  فرزندان  یا«
 شما  به  امبرانمیپ  قبال بر زبان را  مکح  نیا ای: آ یعنی» ؟ شماست  یار براکآش  یدشمن

ـ   آدم یاز بن  هک  است  یمانینجا، پیدر ا» عھد«: مراد از  یقول ؟ به بودم  نفرستاده  شیپ
  صورت نیدر ا  هکشد،   شدند ـ گرفته  آورده  رونیب  آدم  پدرشان  از پشت  هک  یھنگام

 را  طانیش  هک  بودم  نبسته  مانیپا با شما یآ ! آدم یبن  یا: « است  نیچن  یمعن
در  أ خداوند  هک  است  یا یعقل  لی، دال»عھد«گر: مراد از ید  یقول به». د؟ینپرست

 . است  بشر قرار داده  تیھدا  یبرا  نشیو زم ھا آنآسم

ِن ﴿
َ
� َوأ ۡسَتقِيمٞ  َ�َٰذا ِصَ�ٰٞط  ٱۡ�ُبُدوِ�  .﴾٦١مُّ

از   ینقل و  یعقل  و با ادله  نفرستاده  مکشما ح  یسو ا بهی: آ یعنی» دیمرا بپرست  هک نیو ا«
  نیا« دید و فقط مرا بپرستیرا فروگذار  طانیش  پرستش  هک  بودم  نگرفته  مانیشما پ
،  است  طانیش  یو نافرمان  رحمان  ھمانا طاعت  هک  اسالم  نی: د یعنی» راست  راه  است

 . و بس  است  و درست  راست  راه

َضلَّ  َولََقدۡ ﴿
َ
فَلَمۡ  َكثًِ��ۖ  ِجبِّ�ٗ  مِنُ�مۡ  أ

َ
ْ  أ  .﴾٦٢َ�ۡعقِلُونَ  تَُ�ونُوا
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  یخلق ، طانیش  یراست : به یعنی» ردک  گمراه  ار از شما را سختیبس  یاو گروھ  نهیو ھرآ«
  طانیش  یو از دشمن» دیردک ینم  ا تعقلیآ«رد ک  از شما را گمراه  میعظ  یار و جمعیبس

گاه  د؟.ینبود  بر خود آ

﴿ ِ  .﴾٦٣تُوَعُدونَ  ُكنُتمۡ  ٱلَِّ� َجَهنَُّم  ۦَ�ِٰذه
 در †  امبرانیپ  بر زبان» شد یم  داده  شما وعده  به  هک  است  یجھنم  ھمان  نیا«

  نیو اول  و جن  در رسد، انس  امتیروز ق  چون: « است  آمده  فیشر  ثیا. در حدیدن
از  یقسمت(  از آتش  یگردن  گاه شوند آن یم  آورده  ھم گرد  فراخ  انکم  کیدر   نیوآخر

 ندا  نیچن  یا یمناد  ند، سپسک یم  احاطه  آنان  شود و به یم  انینما  قیبر خال )آن

ِ ﴿ دھد: یدرم  ﴾٦٤�َۡ�ُفُرونَ  بَِما ُكنُتمۡ  ٱۡ�َۡومَ  ٱۡصلَوَۡها ٦٣تُوَعُدونَ  ُكنُتمۡ  ٱلَِّ� َجَهنَُّم  ۦَ�ِٰذه
 ».]۶۴-۶۳[یس: 

 .﴾٦٤تَۡ�ُفُرونَ  بَِما ُكنُتمۡ  ٱۡ�َۡومَ  ٱۡصلَوَۡها﴿
  به  فرتانک  سبب  : امروز به یعنی» دییدرآ  آن  د، بهیدیورز یم  هک  یفرک  سبب  امروز به«

را   آن  ید، گرماییدرآ  آن  ، به بتان  و پرستش  طانیاز ش  تانیرویا و پیدر دن أ خداوند
 د.یبچش  را در آن  عذاب  و انواع  ردهک  تحمل

ٰٓ  تِمُ َ�ۡ  ٱۡ�َۡومَ ﴿ ۡفَ�ٰهِهِمۡ  َ�َ
َ
ٓ  أ يِۡديِهمۡ  َوتَُ�ّلُِمَنا

َ
رُۡجلُُهم َو�َۡشَهدُ  �

َ
ْ  بَِما أ  َ�نُوا

 .﴾٦٥ِسُبونَ يَ�ۡ 
  هک  یمھرنھادن  به» مینھ یمھر م«فار ک  یھا آندھ : بر یعنی» شانیھا آنامروز بر دھ«
ند یگو یم  با ما سخن  شانیھا و دست«ند ک یم  سلب  را از آنان  گفتن  سخن  قدرت
 ایدر دن  هک  ییاعضا  آن  هکتا بدانند » دھند یم  یردند، گواھک یم  آنچه  به  شان یوپاھا

  هیعل  یگواھ بود، امروز  خداوند متعال  یھاینافرمانو   یمعاص  ابکدر ارت ھا آناور یو   کمک
.  است  دهیا گردیگو و  ، ناطق سر زده  ا از آنیدر دن  هک  آنچه  به  یو ھر عضو  است  شده ھا آن

فرمودند:  ص  خدا  رسول هک  است  آمده س  کمال  بن  انس  تیروا  به  فیشر  ثیدر حد
  خود را اجازه  جز نفس  یشاھد خود  هیپروردگارا! علد: یگو یم  امتیدر روز ق  بنده«

  بر خودت  یحسابرس  به  امروز خودت د:یگو یاو م  به أ خداوند !)رمیپذ ینم(  دھم ینم
مھر   بر دھانش  گاه تو باشند. آن  گواھان  نیاتبکال رامک  هک  است  یافکو   یھست  بسنده
  به  یو  یاندامھا  پس د!ییدرآ  نطق  شود: به یم  گفته  شیھا و به اعضا و اندام  شده  نھاده

او   ھنگام  نیشود. در ا یم  برداشته  مھر از دھانش  گردند، سپس یم  ناطق  اعمالش



 تفسیر انوار القرآن    ٢٧٦

از   ! آخر من من  یاعضا  ید ایگور شو و  د و گمید: دور باشیگو یم  شیاعضا  به  خطاب
 ». ردمک یم  دفاع  نیچن ن یشما ا  یجا

ٰٓ  لََطَمۡسَنا �ََشآءُ  َولَوۡ ﴿ ۡ�ُينِهِمۡ  َ�َ
َ
ْ  أ َ�َٰط  فَٱۡستََبُقوا ٰ ُ�بۡ  ٱلّصِ َّ�

َ
ونَ فَ� ُ�ِ٦٦﴾. 

 از را  شان دگانیا دی: در دن یعنی» مینک یرا نابود م  شان چشمان  نهی، ھرآ میو اگر بخواھ«
باشد  نمودار ھا آندر   یافکش  نه  هک  میدھ یقرار م  یوضع  را به  شان و چشمان  برده  نیب

نند یرا نب  تیھدا  وپا زنند و راه دست  یورکتا در   میگذار یرا فرو م  آنان  سپس  یکپل  و نه
شتابند تا در  یم  نجات  راه  یسو به  : شتابان یعنی» ندیجو یم  یشیپ  ھم بر  در راه  پس«

  ، قادر به نیند؟ بنابراندار  یا یینایرا بیز» نندیتوانند بب یجا مکاز   یول«گردند   روان  آن
 باشند. ینم  دنید

ٰ  لََمَسۡخَ�ُٰهمۡ  �ََشآءُ  َولَوۡ ﴿ ْ  َ�َما َمَ�نَتِِهمۡ  َ�َ  .﴾٦٧يَرِۡجُعونَ  َوَ�  اُمِضيّٗ  ٱۡسَتَ�ُٰعوا
  نشیآفر ، می: اگر بخواھ یعنی» مینک یم  مسخ  شانیرا بر جا  آنان  نهی، ھرآ میو اگر بخواھ«

و   سنگ را ھا آنو   میدھ یر مییو تغ  ردهک  لیگر تبدید  ینشیآفر  به  شانیرا بر جا ھا آن
توانند از آنجا  یم نه  گاه آن«  میگردان یھا م نهیھا و بوزکمانند خو  یانیا چھارپایجماد، 
د: یگو یم  .حسن شیسر خو  پشت  به» برگردند  و نه«  شیخو  یرو  شیپ  به» بگذرند

بروند   شیخو  یرو شیپ  به  هکتوانند  یم  نه  پس  مینشان یم  شانیرا بر سر جا  آنان  یعنی«
: اگر  است  نیا  یگر معنید  یقول  به». برگردند  شیسر خو  پشت  توانند به یم  و نه

.  مینک یم  اند، مسخ شده  تیمعص  بکمرت  در آن  هک  یانکم  را در ھمان  ، آنان میبخواھ
 رد.کن  نیدارد، چن  بر خلقش  هک  یا گسترده  رحمت  سبب  به  یتعال  حق  یول

فََ� َ�عۡ  ٱۡ�َلِۡق�  ِ�  ُ�َنّكِۡسهُ  هُ َوَمن �َُّعّمِرۡ ﴿
َ
 .﴾٦٨قِلُونَ أ

 عمر  ھرکس  : به یعنی» مینک ینگونسار م  ، او را در خلقت میرا عمر دراز دھ  هکو ھر«
  به  نسبت  وسکمع  یحال  را به و او  ردهک  را دگرگون  و رفتارش  ، خلقت میبدھ  یا یطوالن
،  قوت  یجا به  هک  یطور ، به میدھ یبود ـ قرار م  و طراوت  یرومندین  هکـ   اولش  حال

  ا تعقلیآ«شود   یمستول  یبر و  یو فرتوت  یری، پ یو خرم  یجوان  یجا  و به  ضعف
  دگانید  بردن  نیب بر ازاو   گمان یار قادر باشد، بک  نیا بر  ھرکس  هک نیدر ا» نند؟ک ینم

 ؟. ز تواناستیمجدد ن  ختنیو برانگ  ردنک  و مسخ

ۡعرَ  َ�ٰهُ َوَما َعلَّمۡ ﴿ ۥٓۚ  بَِ� َوَما يَ� ٱلّشِ بِ�ٞ  َوقُۡرَءانٞ  ذِۡكرٞ  إِ�َّ  ُهوَ  إِنۡ  َ�ُ  .﴾٦٩مُّ



 ٢٧٧  سوره یس

 

 ، بیترت  نیا  به» میا اموختهیشعر ن« ص شیامبر خویپ  : به یعنی» او  و ما به«
امر   نی، ا جمله  نیشعر باشد و باز با ھم  قرآن  هکند ک یم  یامر را نف  نیا  متعالخداوند 

 با شعر  یاز نظر لفظ و معن  را قرآنیشاعر باشد ز  امبرشیپ  هکند ک یم  یرا نف
و   الزامات  و نه  ستین  لیو متخ  ی، مقف موزون  یالمک  قرآن  هک ندارد، چرا  یا یھمانند

  هکباشد، چرا یم او  تیبا مأمور  و متناسب ص  امبریپ  سزاوار شأن  شاعرانه  التیتخ
دور از   یھا و پردازش  یلیتخ  یھایرسازیتصو  نه  است  قیحقا  لب  انی، بص  امبریپ  تیمأمور

  ھم ص  امبری: سزاوار پ یعنی » ستین  ھم  یو سزاوار و«د: یفرما یم  جھت  نیو بد  تیواقع
  د و بر او آسانیآ یار از او برنمک  نید، ایبگو  د و اگر بخواھد شعر ھمیشعر بگو  هک  ستین
سد. ینو یم  خواند و نه یم  نه  هک  قرار داده  یرا ام او أ خداوند  هک  یطور  ھمان  ستین

  قهیسل  ی، فقط از رو است  رفته ص  خدا  رسول  بر زبان  هک  یسخنان موزون  اما آن
ار باشد، کدر   ییو قصد شعرگو  یشعر  و صنعت  لفکت  در آن  هک آن یب  است  بوده  یاتفاق

بردند:  یم  ھجوم  بر دشمن  هک  یھنگام  نیدر روز حن ص  خدا   رسول  فرموده  نیمانند ا

 ،ستیار نکدر   ی، دروغ امبر خدا ھستمیپ  من« .» عبداملطلب  نا ابنأ ،كذب ال  نا انليبأ«

 .» ھستم  عبدالمطلبفرزند   من
لله عبدا  اتیاب  در روز حفر خندق ص  خدا   رسول  هک  است  آمده  فیشر  ثیدر حد

در  أ  اصحاب رایز  شیخو  سرود اصحاب  تبع  به  یردند ولک یرار مکرا ت س  رواحه  بن

وال تصدقنا وال ، ما اهتدينا  نتألو ال   ا�«خواندند:  یم  نیچن  حفر خندق  ھنگام
، ما  یاگر تو نبود ا!یبارخدا« .»القينا...  نإ  قداماأل  وثبت ،علينا  سكينة  نزلنفأ ،صلينا

، بر  میروبرو شد  اگر با دشمن  پس  میخواند ینماز م  و نه  میداد یم  صدقه  ، نه میشد ینم  تیھدا

  چون ص  خدا  رسول  هک  است  . نقل»دار بدار...یپا را  مانیو گامھا  فروفرست  ما آرامش
ستند کش یرا م  آن  بخوانند ـ وزن  آن  به  لیمنظور تمث  را ـ به  یمیقد  یتیخواستند ب یم
  یشعر  هیو قاف  وزن  انیب  بود نه  آن  یمعان  فقط افادات  تیب  راد آنیاز ا  را قصدشانیز

  سالمباإل  كيف«ردند: ک یم  لیتمث  تیب  نیا  به ص  خدا   رسول د:یگو یر میثک . ابن آن
  یتا او را از نواھ  است  یافک  شخص  ید برایسف  یو مو  اسالم .»ا للمرأناهي  والشيب

  و چون »للمرأ ناهيا  واإلسالم  الشيب  كيف«:  است  نیا  تیب  اصل ه ک یبازدارد. درحال
:  گفت س  قیر صدکخواندند، ابوب  ستهکش  صورت  نیا  را به  تیب  نیا ص  خدا   رسول



 تفسیر انوار القرآن    ٢٧٨

شما شعر   به  نه  یتعال  د و حقیھست ص  اخد  امبریپ  حق شما به  هک  دھم یم  یگواھ
 .١» سزاوار شما است )شعر گفتن(  ھم  و نه  آموخته

» ستین  نیمب  یو قرآن«از اندرزھا   یار و اندرزکاز اذ  یرک: جز ذ یعنی» رکجز ذ  نیا«
  یشرع  امکاح بر  مشتمل  هک  است أ خداوند  یآسمانھای  کتاب از  یتابک  : قرآن یعنی

 باشد. یم ھا آن  نندهک  نییو تب

ُنِذَر َمن َ�َن َحيّٗ ﴿  .﴾٧٠ٱۡلَ�ٰفِرِ�نَ َ�َ  ٱلَۡقۡوُل  َو�َِحقَّ  اّ�ِ
  کپا و  سالم  یقلب  هکرا   هک: ھر یعنی» باشد  را زنده  هکھر« ص  امبریا پی،  قرآن» تا«

» شود  ثابت  افرانکبر   ھشدار دھد و قول«ند ک  اعراض  رد و از باطلیرا بپذ  ، حق داشته
و  أ خدا  به  مانیاز ا  نندگانک فر و امتناعکبر   نندگانک بر اصرار  عذاب  : فرمان یعنی
خود را   مربوط به  خطاب  هکھستند   یمانند مردگان  افرانک  یگردد ول  الزم  امبرانشیپ

 ابند.ی یدرنم

َو لَمۡ ﴿
َ
ْ  أ نَّا َخلَقۡ  يََرۡوا

َ
ا لَُهم َنا� ٓ  َعِملَۡت  ّمِمَّ يِۡديَنا

َ
نَۡ�ٰٗما �

َ
 .﴾٧١َ�ٰلُِكونَ  لََها َ�ُهمۡ  �

  یبرا  ر و آمادهکو ف  شهیاند  صاحب  اند بندگان و ندانسته» اند دهیا ندیآ«
» ؟ میا دهیآفر  یانیچارپا  شانی، برا است  ردهکما   دستان  ما از آنچه  هک«اندرزھا   رشیپذ

  ـ ابداع  یسک  تکا مشاری  واسطه  یرا ـ ب  یانی، چھارپا آنان  یبرخوردار  یما برا : یعنی
: بر  یعنی »ند؟یھا آن  کمال  آنان  پس«؛ گاو و گوسفند و شتر را   میا آورده  عمل و به  ردهک

  به  ستھا آن  و رام  قرار داشته  شان انضباط  تحت  انیچھارپا  اند و آن مسلط ھا آن
  یرا وحش  انیچھارپا  نینند؟ و اگر ما اک یم  تصرف ھا آنبخواھند با   ھرگونه  هک یطور

 نبودند. ھا آناز   ینگھدار  قادر به  دند و آنانیرم یم  نا از آنانیقی،  میدیآفر یم

ُ�لُونَ  َوِمۡنَها َرُ�وُ�ُهمۡ  فَِمۡنَها لَُهمۡ  َ�َٰهاَوَذلَّلۡ ﴿
ۡ
 .﴾٧٢يَأ

  لهیوس به خود  یبردار از بھره  هک  یطور  به» میدیگردان  رام  شانیرا برا  انیو چھارپا«
  کودک  کیدھند و  یدر م  تن  شدن  شتهکو   ذبح  به  ینند، حتک ینم  امتناع ھا آنانس
نھند  یم  گردن  کودک  آن  فرمان  به ھا آنبرد و  یبخواھد م  هکھر جا   را به ھا آن  فیضع
  ستھا آناز   پس« زند یم  بینھ ھا آنراند و بر  یرا ھرجا بخواھد م ھا آناو   هک  یطور  به
 ھا آنو از «شوند  یم سوار ھا آنبر   هکو شتر   ، استر، اسب مانند االغ» شان وبکمر
 خورند. یـ م  رهیو غ ـ مانند گاو، گوسفند ھا آناز   یبرخ  : از گوشت یعنی» خورند یم

                                                           
 د.یکن  آنجا مراجعه  به  پس  است  رفته  سخن  لیتفص  به» ۲۲۴شعراء/ «  شعر در سوره  در باب -١
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فََ�  َوَمَشارُِبۚ  َمَ�ٰفِعُ  �ِيَها َولَُهمۡ ﴿
َ
 .﴾٧٣�َۡشُكُرونَ  أ

و  ھا آن  کرکو   یو مو  از پشم» ھاست منفعت  انیدر چھارپا ھا آن  یو برا«
،  است» ھا یدنینوش«  انیدر چھارپا ھا آن  یبرا» و« ھا آن  لهیوس  به  یشاورزک  نیھمچن

 ـ مانند  یلبن  یھا فراورده ریر، سایدوشند و بجز ش یر میش ھا آناز   یبرخ  بدن از  هک
» گزارند؟ ینم رکا شیآ«نوشند  یو م  ردهک  هیتھ ھا آنر یـ را از ش  رهیر و غی، سرش ماست
  یخدا  نشیآفر را اگریآورند؟ ز  مانیگوارا تا اھای  نعمت  ھمه  نیرا بر ا  یقیحق  منعم

 .آمد؟! یم  جا فراھمکاز   منافع  ھمه  نینبود، ا  سبحان

ْ وَ ﴿ َُذوا ِ ِمن ُدوِن  ٱ�َّ ونَ  لََّعلَُّهمۡ  َءالَِهةٗ  ٱ�َّ  لَُهمۡ  وَُهمۡ  نَۡ�َُهمۡ  �َۡستَِطيُعونَ  َ�  ٧٤يُنَ�ُ
ونَ  ُجندٞ  ُ�َۡ ُّ�٧٥﴾. 
  آن  از پرستش  شان و ھدف ھا آنو مانند   از بتان» گرفتند  یمعبودان للهو جز ا«

 ھا آنبحر  در ھنگام  باطل  معبودان  آن  یاز سو» شوند  یاریتا مگر : « است  نیا  معبودان
  ییتوانا« : هک، چرا ستیو ن  متصور نبوده  یا دهیفا  چیھ ھا آناز   هک یھا در حال یو سخت

دھا و یام  هک  است  نی، ا است  و مسلم  ثابت  : آنچه یعنی» را ندارند  دادنشان یاری
  یزیبر چ  شان را معبودانیز  است  اساسو   هیپا یب  شان باطل  فار از معبودانک  انتظارات

تر از  لیو ذل تر فیضع ھا آن  هکدھند بل  شانیاریز یچ  چیتوانند در ھ یو نم  نداشته  قدرت
خود   به  نسبت  یسکاگر   یباشند و حت  داشته  ییتوانا  دادنشان  یاریبر   هکھستند   آن
  یجمادات ھا آن  هکتوانند چرا ینم  ردهک  باشد، از خود دفاع  داشته  یقصد بد  ھم ھا آن

و « ! است  یخام پندار  بس  بتان  در حق  پندارشان  ستند پسین  شیو شعور ب  عقل یب
در » اند حاضر شده  یرکلش»  بتان  ی: برا یعنی» ھا آن  یبرا  هک«فارند ک:  یعنی» آنانند

  یقول را ندارند. به  دادنشان یاری ن توا  جان یب  بتان  نند اما آنک یم  دفاع  ا و از بتانیدن
ھستند   یرکود لشخ  پرستشگران  یبرا  امتیدر روز ق  نیدروغ  انی: خدا است  نیا  یمعن

 نند.ک  گر دفاعید  یاز برخ  یتوانند برخ ینم شوند اما یاحضار م  در دوزخ  و با آنان
فرمودند:  ص  خدا   رسول  هک  است  آمده  یو ترمذ  مسلم  تیروا  به  فیشر  ثیدر حد

  بر آنان  سپس آورد، یواحد گرد م  انکم  کیرا در   مردم  امتیدر روز ق أ خداوند«
ند ک  یرویپ  شید از معبود خویبا  ھر انسان  هکد یبدان ! د: ھانیگو یشود و م یم  انینما

پرستشگر   یو برا  رشیتصاو ر،یتصاو  صاحب  یو برا  بشی، صل بیصل  صاحب  یبرا  پس
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در (نند ک یم  یرویاند پ دهیپرست یم  از آنچه  گاه شود آن یم  ساخته  انینما  ، آتشش آتش
 ».مانند یم  یباق  و فقط مسلمانان )دوزخ  یسو به  رفتن

ونَ  َما َ�ۡعلَمُ  إِنَّا لُُهمۘۡ قَوۡ  ُزنَك فََ� َ�ۡ ﴿  .﴾٧٦ُ�ۡعلُِنونَ  َوَما �ُِ�ُّ
  بتان ند:یگو یم  ناخواه  خواه  پرستان  را بتیز» نگرداند  نیاندوھگتو را   گفتارشان  پس«

  ... چون باطل  از سخنان  نیر ایخدا ھستند و نظ  یاکشر  تیو در عبود  ما بوده  انیخدا
  نام  به  شیقر  از سران  یسک  آن  دھنده  نسبت  هک ص  امبریپ  به  دادن شاعر  نسبت
» نندک یم ارکرا آش  نند و آنچهک یم  را پنھان  ما آنچه  گمان یب«ط بود یمع  یاب  بن  عقبه

جزا   وعملشان  شهیرا در برابر اند  آنان  یزود  به  پس» میدان یم«  شیخو  یاز دشمن
 داد.  میخواھ

َو لَمۡ ﴿
َ
�َ�ٰنُ  يَرَ  أ نَّا َخلَقۡ  ٱۡ�ِ

َ
بِ�ٞ  َخِصيمٞ  ُهوَ  فَإَِذا �ُّۡطَفةٖ  ِمن َ�ٰهُ �  .﴾٧٧مُّ

رند کمن زیاز رستاخ  هک  یسانک  از جمله  یھر انسان» انسان  است«  و ندانسته» دهیا ندیآ«
ر یحق  یا ذره : از یعنی » میدیآفر  یا ما او را از نطفه  هک«باشند  یم  هیآ  نیا  نزول  و سبب

و   دهیند  انسان ای: آ یعنی » است  ار شدهکآش  نندهک او جدل  بناگاه  پس«  یمن  از آب
  جدل  یبا ما در امر  اما او بناگاه  میدیز آفریچ  نیتر فیما او را از ضع  هک  است  دهیشیندین

و   است  شده  اقامه  یو ما بر  روشن  یھا آنھا و برھ امر، حجت  در آن  هکند ک یم  زهیو ست
 . است  از مرگ  پس  شدن  ز و زندهیاز: رستاخ  عبارت  آن

ۥۖ  َو�َِ�َ  َوَ�ََب َ�َا َمَثٗ� ﴿  .﴾٧٨َوِ�َ َرِميمٞ  ٱۡلعَِ�ٰمَ  قَاَل َمن يُۡ�ِ  َخۡلَقُه
 »ردک  خود را فراموش  نشیزد و آفر  یما مثل  یبرا«ز یر رستاخکمن  انسان  نیا» و«

از   ارشکان از:  عبارت  رد و آنک  مطرح  مثل  را ھمچون  بیغر  یما داستان  : در باره یعنی
  . پس میا دهیآفر را ما  یخود و  هکرد ک  اما فراموش  ما است  یواز س  مردگان  ردنک  زنده

  زنده اند ـ از نو دهیپوس  نیچن  هک یحال را ـ در ھا آناستخو  یسک : چه گفت«
رد و از ک اسیق  بنده  را بر قدرت  مثال یب  یخدا  ، قدرت ودنک  انسان  نیا» گرداند؟ یم

ز بتواند ین أ خداوند  هکشد   نیر اک، من ستیبشر ن  در توان  ردنک  ار زندهک  هکآنجا 
 گرداند.  را از نو زنده  دهیو پوس  ھنهک  یھا آناستخو

  هک  است  بر آن  لیدل ]۷۸[یس:  ﴾َوِ�َ َرِميمٞ  ٱۡلعَِ�ٰمَ َمن يُۡ�ِ ﴿ : یتعال  حق  فرموده
 /  فهیابوحن  قول  نیشوند. و ا یم  نجس  ھستند و با مردن  اتیح  یدارا ھا آناستخو

 باشد. یم  د آنیز مؤید نیجد  علم  هک  است
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نزد  را  یا دهیپوس  استخوان  یجمح  خلف  بن  یاند: اب گفته  نزول  سبب  انیدر ب  مفسران
 !ص  محمد  ی: ا گفت  گاه رد و آنکز یزریر  شانیرو  شیرا در پ  آورد و آن ص  خدا  رسول

ند؟ ک یم  ا زندهمجدد ، است  شده  و پاشان  دهیپوس  هک از آن  را پس  نیا أ ا خداوندیآ
راند، یم یند و تو را مک یم  زنده را مجددا  نیا أ ! خداوند یفرمودند: آر ص  خدا  رسول
  اتیآ  نیا  هکبود   ند. ھمانک یوارد م  جھنم  آتش  تو را به  گاه ند آنک یم  ات زنده  سپس

 شد.  نازل

ِيٓ  ُ�ۡيِيَها قُۡل ﴿ ٓ  ٱ�َّ َها
َ
�َشأ

َ
َل  أ وَّ

َ
�ٖ�  أ  .﴾٧٩َعلِيمٌ  َخۡلقٍ  بُِ�ّلِ  َوُهوَ  َمرَّ

 : یعنی» گرداند یم  شان د آورد، زندهیرا پد ھا آنبار   نینخست  هک  یسک  بگو: ھمان«
  چیھ  هک یرد در حالکبار آغاز  نیرا نخست ھا آناستخو  نشیآفر  هک  یذات  ھمان
  و بهو ا«گرداند  یم  ا زندهرا مجدد ھا آن، ھمو  وجود نداشت ھا آن  یبرا  ینیشیپ  نمونه

 ز ـیچ  چیماند و ھ ینم  پنھان  یبر و  یا دهیامر پوش  چیو ھ» داناست  ینشیآفر  ھرگونه
  یو  علم  طهیـ از ح  لیتفص  به  و چه  اجمال  به  ، چه بعد از آن  و چه  نشیاز آفر  شیپ  چه

  نیزم  یجاکدر  ھا آناستخو  هکداند  یاو م  یعنی«د: یگو یمر یثک  . ابن ستین  رونیب
 ».اند شده  ندهکو پرا  پاشان

ِي﴿ َجرِ َجَعَل لَُ�م ّمَِن  ٱ�َّ ۡخَ�ِ  ٱلشَّ
َ
ٓ  �نَارٗ  ٱۡ� نُتم فَإَِذا

َ
 .﴾٨٠تُوقُِدونَ  ّمِۡنهُ  أ

  انسان  نیا  هک  قادر است  ھمچنان» د آوردیپد  یسبز آتش  از درخت  تانیبرا  هکھمو «
از  ھا آنانس  هک  با آنچه  سبحان  یخدا  هک  است  گونه  نیگرداند. بد  ا زندهرا مجدد

  قدرت و  تینند، بر وحدانک یم  ھدهمشا  سبز تروتازه  از چوب  سوزان  آتش  آوردن رون یب
 ند.ک یم  ، استدالل مردگان  ردنک  بر زنده  شیخو
  سبز و تازه دو چوب  ھا آناگر از   هک» عفار«و »  مرخ«  نام وجود دارد به  دو درخت ! یآر

  نیجھد. و ا یم  رونیب ھا آناز   د، آتشیبزن  یگرید  را به ھا آناز   یکید و یرا ببر
 أ خداوند رایز  است  از مرگ  پس  ردنک  زنده  به أ خداوند  بر قدرت  لیدل  نیروشنتر

  به  است  ردهکجا کی  را با ھم  و چوب  و آتش  آب،  شیخو  مثال یب  از قدرت  نمونه  نیدر ا
  دآوردنیپد  سوزاند. پس یم را  چوب  آتش  ند و نهک یم  را خاموش  آتش  آب  نه  هک یطور

  هک  است  محتمل  . ھمچنان است  قدرت  بر مقوله  نمونه  نیتر ، شگرف ز از ضد آنیچ  کی
  هک«رد ک  سر و آمادهیرا م  زمیاز ھ  یریگ بھره شما  یبرا أ باشد: خداوند  نیچن  یمعن
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سبز و   هک ، بعد از آن ییوپز و گرمازا پخت  یبرا »دیافروز یم  آتش  درخت  از آن  بناگاه
 . است  بوده  خرم

َو لَيۡ ﴿
َ
ِي َس أ َ�َٰ�ٰتِ َخلََق  ٱ�َّ �َض وَ  ٱلسَّ

َ
ٰٓ  ٱۡ� ن بَِ�ِٰدٍر َ�َ

َ
ٰقُ  َوُهوَ  بََ�ٰ  ِمۡثلَُهم�  َ�ۡلُقَ  أ  ٱۡ�َ�َّ

 .﴾٨١ٱۡلَعلِيمُ 
 را ھا آنباز مانند   هک نیبر ا  ستی، توانا ن دهیرا آفر  نیو زم ھا آنآسم  هک  یسکا یآ«

و  ھا آنآسم  چون  یبزرگ  بس  یھا دهیپد  نشیبر آفر  هک  یسکا : قطع یعنی» ند؟یافریب
  لکاز نظر ش  هک  یبشر  ینیو بازآفر  بر اعاده  یاول  قیطر  قادر باشد، ھمو به  نیزم
را بگو: چ  یعنی» چرا«باشد  یز توانا می، ن است  فیرو ضعیو از نظر ن  کوچک،  أتیوھ

ار ک  نی: او بر ا یعنی» نشگر دانایآفر  اوست«  ا قادر استقادر نباشد، قطع  پروردگار متعال
 باشد. یار دانا مینشگر و بسیار آفری، بس وجه  نیو تمامتر  نیاملترک  را او بهیز  تواناست

﴿ ٓ َما ۥٓ  إِ�َّ ۡمُرهُ
َ
ٓ  أ َرادَ  إَِذا

َ
ن ا ًٔ َشۡ�  أ

َ
 .﴾٨٢ُ�ن َ�َيُكونُ  َ�ُۥ َ�ُقوَل  أ

  به  هک  است  نیند، ھمک  را اراده  یزیچ  نشیآفر  چون  هک  ستین  نیجز ا للها  شأن«
 زیبر چز اصال یچ  جاد آنیا  هک آن یب» شود یموجود م  درنگ یب  پس  د: باشیگو یم  آن
 باشد.  متوقف  یگرید
ر و یتأخ و  درنگ  ، بدون مرادش  ردنکبر نافذ   یتعال  حق  ر قدرتیبر تأث  است  یلیتمث  نیا

  نیا  داشت در نظر  ابزارھا. البته  یریارگک و به  یعمل  مقدمات  به  بودن  وابسته  بدون
  ابطال  هیرا از پا  خلقش  قدرت بر  یو  قدرت  اسیق  شبھه  هک  است أ للها  مثال یب  قدرت

 ند.ک یم

ِي َ�ٰنَ فَُسبۡ ﴿ ِ  ٱ�َّ ِ َ�ۡ  ۦ�َِيِده
 .﴾٨٣تُرَۡجُعونَ  �َ�ۡهِ  ءٖ َملَُكوُت ُ�ّ

  تیک: مل یعنی» اوست  در دست  یزیھر چ  وتکمل  هک  یسک  آن  است  کپا  پس«
  حق  ند ـ از آنک  بخواھد و اراده  هک  ھرگونه  ـ به ھا آندر   تصرف  اء و قدرتیاش  ھمه
باشد.  یم او  فیکبال  دست  زھا بهیچ  ھمه  یدھایلکو   و فقط در نزد اوست  یتعال
  ی، در معن جبروت و جبر و  و رحموت  ، مانند رحمت وتکو مل  کمل«د: یگو یر میثک ابن

نظر دارند.   اتفاق  یمعن  نیز بر این  جمھور مفسران  هک  است  یگفتن».  ز استیچ  کی
».  است  تیکمل  یدر معن  افزودن  با ھدف  وتکواو و تا در مل  افزودن«د: یگو یم  ینسف

  آخرت  یدر سرا  نی. و ا یر ویغ  یسو به  نه» دیشو یم  بازگردانده  هک  اوست  یسو و به«
 . ز استیبعد از رستاخ
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، ص  امبریپ  رسالت  ، اثبات» سی«  هکمبار  محور سوره  هک  میردک  ، مالحظه گونه  نیبد
د و یتوح  اثبات و  آن  در قبال  مردم  مواقف  نیی، تب آن  مضمون  انیو ب  متکاظھار ح

 . معاد است





 
 
 
 

 صافات  سوره

 . است  هی) آ۱۸۲(  یو دارا  است  کیم
،  دهیشک  صف  فرشتگان  به  یبا سوگند الھ  افتتاح  جھت به  سوره  نی: ا هیتسم  وجه

 شد.  دهینام»  صافات«
 ھا آنانس در نھاد  دهیعق  ساختن  به  تی، عنا یکم  یھا ر سورهیسا  ھمچون  آن  موضوع

 . است  آن  الکصور و اش  در ھمه  کشر  یھا از شائبه  آنان  یسازکو پا

ِٰت وَ ﴿ َّ� ٰٓ  .﴾١اَصفّٗ  ٱل�َّ
 در نماز  هکاند  ی: فرشتگانھا آنمراد از » یبستن  صف  به  بستگان  صف  سوگند به«

  یقول به ندند.ب یم  ا، صفیدر دن  در نمازشان  خلق  بستن  ، مانند صفھا آنخود در آسم
  انتظار فرمان  به  پرندگان  خود را در ھوا ھمچون  یبالھا  فرشتگان  : آن است  نیا  یمعن
  است  آمده  فیشر  ثیحد دھد. در  فرمان  آنان  بخواھد به  ھر چه  هکسترانند گ یم  یالھ
  هک ا چنانیآ«فرمودند:   فرشتگان  بستن  صف  تیفیک  درباره ص  خدا  رسول  هک

گفتند:   د؟ اصحابیبند ینم  بندند، صف یم  صف  در نزد پروردگارشان  فرشتگان
و   را تمام  متقدم  بندند؟ فرمودند: صفوف یم  صف  چگونه  در نزد پروردگارشان  فرشتگان

 ».چسبند یم  ھم به  فشرده و  تنگ  و در صف  دهیگردان  املک

ِٰجَ�ٰتِ فَ ﴿  .﴾٢ٗر�زَجۡ  ٱل�َّ
  هک  یفرشتگان  : سوگند به یعنی» نندک یزجر م  یسخت  به  هک  نندگانکزجر   و سوگند به«

زنند،   بیخود بر شتر و گوسفند نھ  یبا صدا  یوقت  رانند. اعراب یم  شدت  ابرھا را به

 ». الغنم و  بلاإل  زجرت«ند: یگو یم

ٰلَِ�ِٰت فَ ﴿  .﴾٤لََ�ِٰحدٞ  إَِ�َٰهُ�مۡ  إِنَّ  ٣ًراذِكۡ  ٱل�َّ
  آن ریو غ  قرآن  هک  یفرشتگان  : سوگند به یعنی» رکذ  نندگانک تالوت  و سوگند به«
 †  امبرانیپ  یبرا  أل  یتابھا را از نزد خداک  نیخوانند و ا یرا م  یآسمان  یتابھاکاز
و » است  گانهیشما   یقطعا خدا  هک: « فرشتگان  نیا  ھمه  سوگند به ! یآورند. آر یم

 ندارد.  یکیشر
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َ�َٰ�ٰتِ رَّبُّ ﴿ �ِض وَ  ٱلسَّ
َ
 .﴾٥ٱلَۡمَ�ٰرِقِ  َورَبُّ  َنُهَماَوَما بَيۡ  ٱۡ�

: وجود  یعنی.  از مخلوقات» ستھا آن  انیم  و آنچه  نیو زم ھا آنپروردگار آسم«
  یپروردگار  بر وجود و بر قدرت  لیدال  نیارترک، از آش عیبد  لکش  نیبر ا  مخلوقات  نیا

،  یتعال  : حق یعنی »و پروردگار مشرقھاست»  نھاستیا  ھمه  کو مال  نندهیآفر  هک  است
د در ھر روز یرا خورشیز  است دیخورش  یھا ر و مدبر طلوعگاھھا و غروبگاهیدگار، مدیآفر

از   یکیھر روز از   هک  یطور به دارد،  یو غروبگاھ  گاه ـ طلوع  سال  امیتعداد ا ـ به
د: یگو یر میثک  ند. ابنک یم  غروب گاھھا از غروب  یکیو در   ردهک  گاھھا طلوع طلوع

 ».ندک یم  داللتز ین  بر مغارب  مشارق رایرد زکتفا کا»  مشارق«ر کذ  به أ خداوند«

َمآءَ إِنَّا َز�َّنَّا ﴿ ۡ�َيا ٱلسَّ  .﴾٦ٱۡلَكَواكِبِ بِزِ�َنٍة  ٱ�ُّ
  تیالوھ  و به  زھاستیچ  او پروردگار ھمه  هکما فھماند   به  یتعال  حق  هک بعد از آن

» را ایدن  ما آسمان«شناساند:  یما م  یرا برا  شیخو  از فعل  یمظاھر  کنی، ا است  گانهی
 : یعنی» میا داده  نتیز  ستارگان  نتیز  به«  است  نیزم  به ھا آنآسم  نیتر کینزد  هک

را یز  میا رخشانند، آراسته  ھمانا اختران  هکبا یز  یشیآرا  به  ا را در نظر بندگانیدن  آسمان
  یگر جلوه بایو ز  رخشنده  یجواھر  ، ھمچون شیخو  نندگانید بیدر د  ستارگان  نیا
 نند.ک یم

ارِ�ٖ  َشۡيَ�ٰنٖ  ُ�ِّ  ّمِن ٗظاوَِحفۡ ﴿  .﴾٧مَّ
  یبرا  ینتیرا ز  : ما ستارگان یعنی» میمحفوظ داشت  یشکسر  طانیرا از ھر ش  و آن«

  میداد قرار  از طاعت  رونده رونیمتمرد ب  نیاطیاز دستبرد ش  آن  یبرا  یو نگھبان  آسمان
را  ھا آن و  برده  حمله  بر آنان  یدرخشان  نند، شھابک  سمع  بخواھند استراق  چون  هک
 سوزاند. یم

ُعوَن إَِ� ﴿ مَّ ٰ  ٱلَۡمَ�ِ �َّ �َسَّ َ�ۡ
َ
 َعَذابٞ  َولَُهمۡ  ُدُحوٗر�ۖ  ٨َجانِبٖ  ُ�ِّ  ِمن َذفُونَ َو�ُقۡ  ٱۡ�

 .﴾٩َواِصٌب 
:  یمال اعل» فرادھند  گوش  یمال اعل  توانند به ینمن  نیاطیش  آن  هک  یطور  به

دند ینام  یمال اعل  آن  سبب  را به  ھستند. فرشتگان  آن  ا و مافوقیدن  آسمان  یاھال
  نانکسا  هکاند چرا ، مال اسفل و جن  ھستند و اما انس ھا آنآسم  نانکسا  شانیا  هک

  یمال اعل  سخنان  به  هکرا ندارند   قدرت  نیا  نیاطی، ش نیباشند. بنابرا یم  نیزم
  نیشوند. ا یم  رند و زدهیگ یقرار م  ھا مورد ھدف شھاب را بایفرادھند ز  گوش
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  ستارگانند نه  رهکیاز پ  جداشده  ییـ اجزا  است  ر گفتهیثک  ابن  هک چنان ھا ـ شھاب
 جزء، در  و اراده  لکر ک، و ذ لک  ر جزء و ارادهکذ  هک  ر استکذ  انی. شا ستارگان  ھمه

 پرتاب  سخت  یراندن  و از ھر سو به. « است  یا شده  شناخته  وهیش  عرب  المک
 ھا آنآسم  به  سمع  منظور استراق  بخواھند به  ـ چنانچه  نیاطی: ش یعنی» شوند یم 

 قرار  ھا مورد ھدف شھاب  لهیوس  به  آسمان  از جوانب  ینند ـ از ھر جانبکصعود 
و   شده  ر ساختهاز مقصود خود دو  هک  است  گرفتن قرار  ھدف  نیرند و با ایگ یم

ندارد.   یانقطاع  چیھ  هک» است  یمیدا  عذاب  شانیو برا«گردند  یم  و دفع طرد
  یعذاب  از آن ریباشد، غ یم  در آخرت  هک  است  کدردنا  سخت  : عذاب واصب  یقول به
 ھا دارند. با شھاب  قرار گرفتن  ا از ھدفیدر دن هک

�ۡ  ٱۡ�َۡطَفةَ  َخِطَف  إِ�َّ َمنۡ ﴿
َ
 .﴾١٠ثَاقِٞب  ِشَهابٞ  بََعُهۥفَ�

  از سخن  یزیچ  هک  یطانی: جز ش یعنی» یشیربا  د بهیبربا  هک  یسکمگر «
  به  خود، راجع  انیدر م  را فرشتگانیند زک  سمع  استراق  سرعت  و به  بارهکیرا   فرشتگان

ند یگو یم  را بدانند ـ سخن  آن  نیزم  یاھال  هک از آن  خواھد داد ـ قبل  یرو  در عالم  هک  آنچه
و او » تازد یاو م  یازپ«ور  شعله  یا : ستاره یعنی» درخشان  یشھاب  پس«نند ک یم  رهکو مذا

و   برده  سالمت  به  او جان ند اماک  را دنبال  طانی، ش شھاب  هکبسا   چه  یسوزاند. ول یرا م
 د.یالقا نما  اھنشک  برادران  یسو ، به است  ربوده  فرشتگان  از سخن  هکرا   آنچه

 نیاطی، ش از اسالم  قبل  هک  است  آن  یای، گو باره نیا در  حیصح  ثیاحاد  مضمون
 از  یامر  به أ خداوند  رفتند و چون یباال م  آسمان  یسو به  سمع  منظور استراق  به 

  هک یطانیردند و شک یوگو م گفت  آن  به  راجع  آسمان  یراند، اھال یم  مکح  نیامور زم
تر  نییپا  هک  یطانیش  را به  آن  د و سپسیشن یرا م  سخن  بود، آن  آمده  شانکیتا نزد

بود،   ردهک را القا  سخن  هک او را بعد از آن  شھاب  هکبسا  رد و چهک یبود القا م  یاز و
  اھنانک  یسو به را  سخن  نیا  نیاطیش  گاه د. آنیسوزان ینم  بسا ھم د و چهیسوزان یم

  خورد مردم  به و  ختهیرا درآم  صد دروغ  سخن  با آن ھا آن  ردند پسک یالقا م
  نییآ  أل  یخدا  هک  گاه ردند. اما آنک یرا باور م  سخنان  آن  تمام  دادند و جاھالن یم

  چیھ  هک یطور  به  قرار گرفت  مورد حراست  شدت به  رد، آسمانک  را نازل  اسالم
  یوح  گونه  نیبد  أل  یخدا ! یزد. آریشھابھا بگر  ررسیتواند از ت یگر نمید  یطانیش

 حفظ نمود.  نیاطیرا از دستبرد ش  شیخو
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ُهمۡ  ٱۡستَۡفتِِهمۡ فَ ﴿
َ
َشدُّ  أ

َ
م َخۡلًقا أ

َ
نۡ  أ ٓۚ  مَّ زِبِۢ  ِط�ٖ  ّمِن َخلَۡقَ�ُٰهم إِنَّا َخلَۡقَنا َّ�١١﴾. 

ترند  سخت  نشیدر آفر  ا آنانی: آ بپرس«ز یرستاخر کفار منک: از  یعنی» از آنان  پس«
استوارتر  ھا آن  و خلقت  نشیا آفریآ  هک  بپرس  : از آنان یبعن» میا دهیآفر  هک  یسانکا ی

ما از   هک  ا آنچهی ترند خود بزرگ  یھا تر و در اعضا و اندام یقو  در جسامت ھا آنو   است
 ؟ میا دهیآفر  و فرشتگان  نی، زمھا آنآسم

او را   هکـ   لدهک اشدبن  درباره  مهیرک  هی: آ است  آمده  نزول  سبب  انیدر ب
  به  هکشد   نازل  یو  دند ـ و امثالینام» اشد«  بدنش  یرومندیو ن  شدت  سبب به

  یرا از گل  ما آنان«مغرور بودند   سخت  شیخو  یاعضا  یرومندیر و نکیپ  یتنومند
:  یعنیچسبد.  یم  دست  به  هک  است  یا و چسبنده  ز لزجی: چ الزب» میدیآفر  چسبنده

نند ک یاز سر استبعاد برخورد م  پندارند و با آن ید میز و معاد را بعیرستاخ  چگونه
از   هک  ییھا دهیاند و پد شده  دهیآفر  یفیضع  خلق  نیاز چن  خودشان  هک یدرحال

 اند؟. ردهکار نکرا ان  اند، آن شده  دهیرتر آفرتر و استوا املکتر، بزرگتر،  یقو  آنان

 .﴾١٢َو�َۡسَخُرونَ  َعِجۡبَت  بَۡل ﴿
و در   سبحان  یخدا  از قدرت ص  محمد  یا» یا ردهک  تو تعجب  هکبل«

را   از مرگ  ز پسیو رستاخ  سبحان  یخدا  قدرت ھا آن  هک  نیاز ا  یا فرورفته  رتیح
 مورد  تعجبت  سبب را به تو را و تو» نندک یتمسخر م ھا آن  یول«اند  ردهکار کو ان  بیذکت
شخند یر ـ به  ییگو یمعاد م  قتیحق  درباره  هک  ا تو را ـ با آنچهیدھند.  یشخند قرار میر
 . دور است  ار از ھمیبس  آنان  تو و موقف  موقف  رند. پسیگ یم

 .﴾١٣ُكُرونَ �َذا ُذّكُِرواْ َ� يَذۡ ﴿ 
از   یا موعظه  به  : چون یعنی» رندیگ یشوند، پند نم  دادهپند   و چون«

  اندرز را نگرفته  شوند، آن  اندرز داده  یو  رسول  یھا ا موعظهی، أ خداوند  یھا موعظه
 برند. ینم  ی، نفع است  در آن  هک  آنچه و از

وۡ ﴿
َ
ْ �َذا َرأ  .﴾١٤�َۡستَۡسِخُرونَ  َءايَةٗ  ا

 نند، تمسخریبب«را  ص  خدا  رسول  از معجزات  یا معجزه:  یعنی» یتیآ  و چون«

) ستسخروني(  یمعن  یقول  ند. بهیافزا ی: بر تمسخر خود م یعنی» نندک یم  شهیپ

 دھند. را مورد تمسخر قرار ص  امبرینند تا پک یم  ز درخواستین  گرانی: از د است  نیا
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ْ َوقَالُوٓ ﴿ ٓ  إِنۡ  ا بِ�ٌ  ِسۡحرٞ  إِ�َّ  َ�َٰذا ءِذَا ١٥مُّ
َ
ءِنَّا وَِعَ�ًٰما تَُراٗبا َوُ�نَّا ِمۡتَنا أ

َ
وَ  ١٦لََمۡبُعوثُونَ  أ

َ
 أ

لُونَ  َءابَآُؤنَا وَّ
َ
 .﴾١٧ٱۡ�

و «پندارند:  یم را جادو  ینیقیو   یقطع  حق  : آنان هک نیاھا  این  تر از ھمه حیتر و وق زشت
،  یا ما آورده  به  هک  آنچه !ص  محمد  ی: ا یعنی» ستیار نکآش  ییجز جادو  نیگفتند: ا

چند   یو استخوان  کو خا  میمرد  ا چونیآ«. و افزودند:  ستیار نکآش  ییجز سحر و جادو
  یزیچ  نی؟! ا میشو یم  گر زندهیو بار د» ؟ میشو یم  ختهیاز نو برانگ  یراست  ا بهی، آ میشد

ا ی: آ یعنی» ما؟  هیاول  طور پدران  نیو ھم«ماند! و افزودند:  یسحر و جادو م  به  هک  است
 شوند؟! یم  ختهیز برانگیما ن  نینخست  پدران

نُتمۡ  َ�َعمۡ  قُۡل ﴿
َ
 .﴾١٨َ�ِٰخُرونَ  َوأ

  هک ! بعد ازآن ی: آر یعنی» دیشما خوار و زبون  هک  ی! در حال یآر« !ص  امبریپ  یا» بگو«
 د.یشو یم  ختهیر برانگیو حق  لید، خوار و ذلیشد  کخا

َما ِ�َ زَجۡ ﴿ ٞ فَإِ�َّ ٞ  َرة  .﴾١٩يَنُظُرونَ  ُهمۡ  فَإَِذا َ�ِٰحَدة
  کی با  از مرگ  پس  ختنی: برانگ یعنی» و بس  تند است  نعره  کی  آن  هک  ستین  نیا جز«

  آنان  و بناگاه«دمد  یم  یا در صور با نفخه  هک  است ÷  لیاز اسراف  یتند  نعره
  یھا صحنه  نظاره  و به  برخواسته  شانیاز گورھا  مردگان  بناگاه:  یعنی» زندیخ  نگرش  به

 . است  ردهکفار مقرر کبر   أل  یخدا  هکپردازند  یم  یو عذاب  امتیق  کھولنا

 .﴾٢٠ٱّ�ِينِ  يَۡومُ  َ�َٰذا لََناَوقَالُواْ َ�َٰو�ۡ ﴿
ردند، ک یم  ارشکانا یدر دن  هکرا   یختنیبرانگ  : چون یعنی» بر ما  یوا  یند: ایگو یو م«
بر   یوا  یند: ایگو یم و  خود پرداخته  سرزنش  به  ھنگام  نینند، در اک  نهینند و معایبب

در   هک» روز جزا  است  نیا«ند: یافزا یو م  ردهکال یخود واو  اهیو روز س  بر حال  پس ما!
 . میشو یم  جزا داده †  امبرانیپ  بیذکفر و تکمانند   یدر برابر اعمال  آن

ِي ٱۡلَفۡصلِ  مُ َ�َٰذا يَوۡ ﴿ بُونَ  ۦُكنُتم بِهِ  ٱ�َّ  .﴾٢١تَُ�ّذِ
را   آن  هک  است  روز فصل  ھمان  نیا«دھند:  یم  پاسخ  سخن  نیرا با ا  آنان  فرشتگان  پس

ار کار و بدکوکین  انی، م را در آنیز  است  ی، قضا و داور مک: ح فصل» دیردک یم  بیذکت
 شود. یم  افگنده  و فاصله  ییجدا
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﴿ ْ وا ِينَ  ٱۡحُ�ُ زۡ  ٱ�َّ
َ
ْ َوأ ْ  َوَما َ�َٰجُهمۡ َظلَُموا ِ  ُدونِ  مِن ٢٢َ�ۡعُبُدونَ  َ�نُوا إَِ�ٰ  ٱۡهُدوُهمۡ فَ  ٱ�َّ

 .﴾٢٣ٱۡ�َِحيمِ ِصَ�ِٰط 
جا کی  را با ھمراھانشان  شگانیپ  ستم«دھد:  یم  فرمان  فرشتگان  به  یتعال  حق  گاه  آن

فر و کدر  را  روانشانی، پ کدر شر  و ھمانندانشان  انیو ھمتا  انکمشر : یعنی» دیگرد آور
  هک  نجا استیا د. دریگرد آور  امبرانیپ  بیذکرا در ت  نندگانشانک  عتیو مشا  ھمراھان

 و ھم  ؛ ھمراھان  آنان  ازواج«د: یگو یم  کشوند. ضحا یم  جدا ساخته  فار از مؤمنانک
  نیشود. ھمچن یم خود محشور  طانیبا ش  یافرکھر   پس  نیاطیانشانند از ش وندیپ 

با   ، رباخواران شان انکسل  ھم با  ارانکگردند لذا زنا یگر محشور میدکیبا   ارانکگنھ
خود گرد   جنسان با ھم  یگروھ ھر  گونه نیگر و ھمیبا ھمد  گر، شرابخوارانیھمد

  حق  یعنی.  نیاطیو ش  از بتان »نددیپرست یم للهبجز ا  و آنچه». «شوند... یم  آورده
د یگردان  ھمراه  ز با آنانیرا ن  انکمشر  و معبودان  دھد: بتان یم  فرمان  فرشتگان  به  یتعال

  شدگان گردآورده  نیا  را به  دوزخ  راه : یعنی» دینک  شان ییراھنما  دوزخ  راه  یسو و به«
 د.یبران  آن  یسو به د وینک  ییراھنما  را بدان  د و آنانیبشناسان

ۡ�  إِ�َُّهم َوقُِفوُهۡمۖ ﴿  .﴾٢٤ولُونَ  ُٔ مَّ
  آنان  یعنی.  شیاز گفتار و رفتار خو» ھستند  یشدن سؤال  آنان  هکد ینک  شان و بازداشت«

د. یبران  دوزخ  یسو ، به بعد از حساب  د و سپسیو بازدار  نموده  متوقف  حساب  یرا برا

ال «فرمودند:  ص  خدا   رسول  هک  است  آمده س مسعود ابن  تیروا  به  فیشر  ثیدر حد
،  فناهأ  فيم  عمره  : عن مخس  عن  �سأل  حيت  عند ر�ه  من ةالقيام  يوم  آدم  قدما ابن  تزول
 .» فيما علم  ، وماذا عمل نفقهأ  وفيم  اكتسبه  ينأ  من  ماهل  ، وعن بالهأفيما   شبابه  وعن

ز یچ  شود تا از پنج ینم  دور ساخته  از نزد پروردگارش  امتیدر روز ق  فرزند آدم  یقدمھا
 رد:یقرار نگ  مورد سؤال

 . است  ردهکرا فنا   آن  یزیچ  در چه  هک  شیاز عمر خو -۱
 . است  ردهک  و فرسوده  ھنهکرا   آن  یراھ  در چه  هک  اش یاز جوان -۲
 . تاس  آورده  دست را به  جا آنکاز   هک  شیخو  از مال -۳
 . است  ردهک  خرج  یراھ  را در چه  شیخو  مال  هک نیاز ا -۴
 ». است  ردهک  یعمل  چه  در آن  هک  شیخو  و از علم -۵

ونَ  َ�  َما لَُ�مۡ ﴿  .﴾٢٥َ�َناَ�ُ



 ٢٩١  سوره صافات

 

  هک  است  شده  شمارا چه«شود:  یم  فار گفتهک  به  وبکو سر  خیتوب  از باب  سپس
گر ید  یبرخ از شما  یبرخ  هک  است  شده  : شما را چه یعنی» د؟ینک ینم  یاریگر را یھمد

د؟ یگر بودیھمد اوریار و یا یدر دن  هک د چنانینک ینم  یاریـ   امتینجا ـ در قیرا در ا
 ».گریاور ھمدی ار وی  میھست  یما جمع: « در روز بدر گفت  ابوجھل  هک  گونه  ھمان

 .﴾٢٦تَۡسلُِمونَ ُمسۡ  ٱۡ�َۡومَ  ُهمُ  بَۡل ﴿
  . بدانأ امر خداوند  شدگانند به  میو تسل» نھادگانند  گردن  امروز آنان  هکبل ! نه«
 ناتوانند.  یشیاند از چاره  امتیدر ق  هک  جھت

﴿ ۡ�
َ
ٰ  َ�ۡعُضُهمۡ  َبَل َوأ  .﴾٢٧يَتََسآَءلُونَ  َ�ۡعٖض  َ�َ

» پرسند یگر مید  کیاز   هک  یآورند در حال یگر مید یبعض  به  یرو  یو بعض«
  امتیق  و رؤسا در عرصات  روانیپ  انیم  جدال  نیا  هک  است  آن  یایگو  اتیآ  اقیس

  گرانه و سرزنش  نانک  شکشمکگر ید  یاز برخ  از آنان  یبرخ  هکرد، یگ یدرم
 پرند. یم  ھم  جان  نند و بهک یم  سؤال

ْ قَالُوٓ ﴿ تُوَ�َنا ُكنُتمۡ  إِنَُّ�مۡ  ا
ۡ
 .﴾٢٨ٱۡ�َِم�ِ  َعنِ  تَ�

 ما  سراغ به  راست  از جانب  هکد یشما بود  نیا«رؤسا   به  روانیپ» ندیگو یم«
و   قوت : شما با یعنی.  و قھر است  از قوت  نجا مجاز و استعارهیدر ا»  نیمی» «دیآمد یم

  لیتحم را بر ما  ید، گمراھیا داشتیبر ما در دن  هک  یاستیر  مکح  و به  قھر و سلطه
ما   هک  است  یزیچ  ھمان  حق  نید  هکد یافگند یم  نیچن  و گمانمان  د و در وھمیردک یم

و ما   ما آمده  یسو به ریخ  : شما از جانب است  نیا  یا معنید. یشک یم  راھهیب  به  را با آن
منظور  به  یعنی«د: یگو یم  یدھلو للها  یول  د. شاهیداشت یر بازمیخ  راه  آن  به  را از رفتن

: از  است  نیا  یمعن  یقول به ».دیآمد یما م  یسو  ز بهین  چپ  ما از جانب  ردنک  گمراه
  کین  فال  آن  و به  میدار  دوست را  ما آن  هکد یآمد یما م  سراغ ز بهین  راست  سمت

  ھمه«د: یگو یم  ید. قرطبیبیبفر  یرخواھیخ  ، ما را در پوشش بیترت  نیا  تا به  میزن یم
 ». است  کینزد  ھم  به  یعندر مھا  این

ْ  قَالُواْ بَل لَّمۡ ﴿  .﴾٢٩ُمۡؤمِنِ�َ  تَُ�ونُوا
  شان روانیپ  در پاسخ  و انس  از جن  یگمراھ  یو رؤسا  رھبران» ندیگو یم«

بر   هک د، با آنیبرتافت  یرو  مانیاز ا  : شما خودتان یعنی» دینبود  خود شما مؤمن  هکبل«
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 ، شما قتیو در حق  فر شدهک  یرایپذ  هک  است  شما بودهھای  دل  نیا  د پسیقادر بود  آن
 د.یا فر بودهکبر   و اساس  از اصل

 .﴾٣٠َ�ٰغِ�َ  قَۡوٗما ُكنُتمۡ  بَۡل  ُسلَۡ�ٰ�ۖ� ّمِن ُ�مَوَما َ�َن َ�َا َعلَيۡ ﴿
تا   مینداشت  یا قھر و غلبه  چی: ما ھ یعنی» نبود  یا سلطه  چیو ما را بر شما ھ«

 ریثک  ابن  قول . به میگردان  فر خارجکو از   نموده  مانیا  شما را وادار به  آن  لهیوس  به
  یحجت  چی، ھ میا ردهک  دعوت  آن  یسو  شما را به  هک  آنچه  : ما بر صحت است  نیا  یمعن

د یبود  گذشته از حد  یفر و گمراھکدر   هک» دیبود  یطاغ  یقوم  خودتان  هکبل«  مینداشت
از خود شما و   اما اجابت  میردک یم  دعوت  یفر و گمراھک  یسو  ما فقط شما را به و

 ار نبود.کما در   یاز سو  یراھکجبر و ا  چیبود و ھ  ار خودتانیاخت به

ٓۖ  قَۡوُل  َنافََحقَّ َعلَيۡ ﴿ آ�ُِقونَ  إِنَّا َرّ�َِنا َ�َ٣١﴾. 
 عذاب  : ما چشندگان هکپروردگار ما   سخن«  یو شما ھمگ» شد بر ما  الزم  پس«

ن ﴿ : است  یتعال  حق  سخن  نیا  مرادشان» میھست  میال  َم مِنَك َومِمَّ ۡمَ�َنَّ َجَهنَّ
َ
�َ

ۡ�َعِ�َ 
َ
ُهۡم أ ،  روانتیس) و از پیرا از تو (ابل  قطعا ما جھنم« .]۸۵[ص:  ﴾٨٥تَبَِعَك مِنۡ

  ما وعده  ھمه  پروردگار ما به  هکرا   آنچه  باھم  ھمه  کنیا  پس »ردک میپر خواھ  یھمگ
 . میچش ی، م است  داده

غۡ ﴿
َ
 .﴾٣٢َ�ٰوِ�نَ  ُكنَّا إِنَّا َوۡ�َ�ُٰ�مۡ فَأ

  یگمراھ از  خود بر آن  هک  آنچه  یسو و به  تیھدا  از راه» میردک  شما را گمراه  پس«
ز یشما را ن تا  میو خواست» میبود  گمراهرا ما خود یز«  می، شما را فراخواند میفر بودکو 

د. در یباش  ، گمراه ز ھمانند ما رؤسا و رھبرانیتا شما ن  میساز  مانند خود گمراه
  روانیپ  یگمراھ  سبب  هک نیا  نند بهک یم  ، اقرار و اعتراف رؤسا و رھبران  هک  نجاستیا

[الصافات:  ﴾َ�َن َ�َا َعلَۡيُ�م ّمِن ُسۡلَ�ٰ�ۖ�َوَما ﴿ : با گفتن  حال  نیاند اما در ع بوده  شیخو

 ھا آن  هک نندک یم  یرا از خود نف  اتھام  نی، ا»میا  نداشته  یا سلطه  چیو ما بر شما ھ« .]۳۰
 باشند.  دهیشانک  یفر و گمراھک  به  سلطه  و با اعمال  زور و غلبه  را به

 .﴾٣٣َ�ُِ�ونَ ُمشۡ  ٱلَۡعَذاِب  ِ�  يَۡوَم�ِذٖ  فَإِ�َُّهمۡ ﴿
ھردو  بر  هکرا   یعذاب أ و رؤسا، خداوند  روانیپ  انیم  و مناقشه  جدال  نیبعد ازا  سپس
  در عذاب  آنان  روز ھمه  آن در  قتیدر حق  پس«ند: ک یم  وصف  نید، چنیآ یفرود م  گروه
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ند کیشر  ھم با  در عذابھردو  و رؤسا  روانی، پ امتی: در روز ق یعنی» ندکیشر  باھم
 توانند. ینم  رسانده  یسود  چیگر ھیھمد  بودند لذا به  کمشتر  یدر گمراھ  هک چنان

ْ  إِ�َُّهمۡ  ٣٤بِٱلُۡمۡجرِِم�َ  َعُل إِنَّا َكَ�ٰلَِك َ�فۡ ﴿ ُ  إِ�َّ  إَِ�ٰهَ  َ�ٓ  لَُهمۡ  �ِيَل  إِذَا َ�نُٓوا  ٱ�َّ
ونَ �َسۡ   .﴾٣٥َتۡكِ�ُ
را   یانگریعص ھر  پس» مینک یرفتار م  نیچن«  انک: با مشر یعنی» ما با مجرمان  نهیھرآ«

  چون  هکبودند   آنان  هکچرا»  میدھ ی، جزا م است  فرستاده  شیپ  هک  یدر برابر اعمال

در   مؤمنان  یرویو از پ» دندیورز یبار مکشد، است یم  گفته  آنان  به االاهللا الاله  لمهک
ردند. ک ینم اقرار  یتعال  حق  یگانگی  به  ردند و ھمانند مؤمنانک یم  یشکسر  آن  گفتن

 . است  نیا  شان نمودن  عذاب  سبب  پس

�ِنَّا َ�َارُِ�وٓ ﴿
َ
ْ َوَ�ُقولُوَن أ ُۡنونِۢ  لَِشاِعرٖ  َءالَِهتَِنا ا َّ�٣٦﴾. 

 و ندک یر میس  شیخو  الیدر خ  هک» وانهید  یشاعر  خاطر گفته  ا ما بهیند: آیگو یو م«
 از  مرادشان» ؟ میخود باش  معبودان  نندهک کتر«د یگو یم  یبرھم و  درھم  سخنان

و  أ خداوند  تیر وحدانکاوال من  ، آنان بیترت  نیا  بود. به ص  خدا  وانه)، رسولید  ی(شاعر
 شدند.  ر رسالتکا منیثان

َق  بِٱۡ�َقِّ  َجآءَ  بَۡل ﴿  .﴾٣٧ٱلُۡمرَۡسلِ�َ وََصدَّ
  ی، قرآنص  امبریپ : یعنی» را آورده  او حق  هکبل«د: یگو یم  پندارشان در رد  أل  یخدا
را   امبرانیو پ»  آورده ، است  گر امور حقید و دیو وع  د، وعدهیبر توح  مشتمل  هکرا 

  اند پس و ھشدارھا آورده معاد  د، اثباتیتوح  دهیاز عق  هک  در آنچه» است  ردهک  قیتصد
  یاز و  قبل  امبرانیپ  هک نو را  یا دهیعق  و نه  ردهک  یمخالفت  شانیبا ا  امبر نهیپ  نیا
 . است  باشند، آورده  اوردهین

ْ  إِنَُّ�مۡ ﴿ آ�ُِقوا ِ�مِ  ٱلَۡعَذاِب  َ�َ
َ
 .﴾٣٨ٱۡ�

 .†  امبرانیپ  بیذکفر و تکبرابر  در» دید چشیپر درد را خواھ  شما عذاب  در واقع«

 .﴾٣٩َ�ۡعَملُونَ  ُكنُتمۡ  َما إِ�َّ  َزۡونَ َوَما ُ�ۡ ﴿
  مجازات  پس» دیشو ینم  جزا داده»  یفر و معاصکاز » دیا ردهک  آنچه  و جز برحسب«

 . ستین  و ستم  ، ظلم نمودنتان

ِ إِ�َّ ِعَباَد ﴿  .﴾٤٠ٱلُۡمۡخلَِص�َ  ٱ�َّ
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 دیو توح  طاعت  یرا برا ھا آن  أل  یخدا  هک  یسانک:  یعنی» خداوند  مخلص  جز بندگان«
 چشند. ینم را  و عذاب  بوده  یمستثن  مکح  نی، از ا است  ردهک  خالص  شیخو

ْوَ�ٰٓ ﴿
ُ
ۡعلُومٞ  رِۡزقٞ  لَُهمۡ  �َِك أ  .﴾٤١مَّ

دارند   یا یروز  ، در بھشت مخلصان  گروه  نی: ا یعنی» دارند  نیمع  یا یروز  گروه  نیا«
  و عدم  یزگیکپا ، ییوکیدر ن  یروز  نیدارد و ا یم  یارزان  شانیرا برا  آن أ خداوند  هک

 شوند. یبرخوردار م  از آن  و شام  صبح ھا آنو   و مقرر است  خود، معلوم  انقطاع

كۡ ﴿  .﴾٤٢َرُمونَ فََ�ٰكُِه وَُهم مُّ
  انواع  : ھمه هکفوا» ھاست وهیم  انواع«د: یفرما یم  نیمع  یروز  نیر ایدر تفس  سپس

خورند و  یم  شانیا  هک  است  یزیچ  نیتر زهیکو پا  نیگوارتراھا  وهیم  نیرا ایز  ھاست وهیم
  انیگرام  و آنان«دارد   و رغبت  لیم  بدان  شانیھا نفس  هک  است  یزیچ  نیذتریلذ

و واال   بزرگ  یداشتیوگرام  رامکمورد ا  أل  یخدا  از جانب  شانی: ا یعنی» خواھند بود
را و   حق  المک  دنشانیشن ، یدر نزد و  درجاتشان  ساختن رند ؛ با برتریگ یم قرار

 . در بھشت  یو  یلقا  به  فوزشان

ِٰت ﴿ رٖ  ٤٣ٱ�َّعِيمِ ِ� َج�َّ ُ�ُ ٰ َتَ�ٰبِلِ�َ  َ�َ  .﴾٤٤مُّ
  هیکت ھا آنبر   هک  ییھادارند، تخت قرار» ھاتخت  ی، بر رو پرنازونعمت  یھا در بھشت«
  به  کیھر  نگرند و یگر مید  یبرخ  چھره  به  از آنان  یبرخ» گریھمد  یرو روبه«زنند  یم
گر ید کی  یدر قفا  انیبھشت  هک نیا  لیشادمانند. دل  شیخو  دار برادر مسلمانید

 ند.ک یاملتر مک را  و الفت  و أنس  یرو، شادمان در رو  ستنینگر  هک  است  نینگرند، ا ینم

ٖس  ِهمُ�َطاُف َعلَيۡ ﴿
ۡ
عِي� ّمِن بَِ�أ  .﴾٤٥مَّ

  ھمچون  هک  ی: از شراب یعنی» شود یم  دهیگردان  ی، جار از شراب  یجام  بر آنان«
 . است  ی، جار نیزم  یرو  یھا چشمه

ةٖ  َضآءَ َ�يۡ ﴿ ٰرِ�ِ�َ  َ�َّ  .﴾٤٦ّلِل�َّ
 : است  گفته  یبصر  حسن» است  نوشندگان  بخش و لذت  د درخشانیسپ  سخت«
 ».مانند دارد یو ب  بیعج  یو لذت  ر استیاز شدتر یسپ  یبھشت  شراب«

 .﴾٤٧يَُ�فُونَ  َ�ۡنَها ُهمۡ  َوَ�  لٞ َ� �ِيَها َغوۡ ﴿
گرداند و  یم  و تباه  برده  نیب را از  شانیعقلھا  شراب  آن  : نه یعنی» است  یغول  در آن  نه«
 د.یآ یم  سراغشان به  یو دردسر  یماریب  از آن  نه
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  و نه». «باشد یم  مکمراد از (غول)، درد ش  هک  مجاھد است  قول  حیصح«د: یگو یر میثک ابن
و   یدردسر، مست  ـ چون  یمضرات و  آفات  أل  یرا خدایز» افتند یم  یبد مست  به  از آن  شانیا

 . است  ردهک  ینف  بھشت  ، از شراب متصور است ایدن  در شراب  هکـ را   و امراض  آفات گرید

ۡرِف  َ�ِٰصَ�ُٰت  وَِعنَدُهمۡ ﴿  .﴾٤٨ِ��ٞ  ٱلطَّ
فقط   هکھستند   یزنان  انی: نزد بھشت یعنی» اند فروھشته  چشم  زگانیدوش  و نزدشان«

  نیع» ھستند  چشم  درشت«خواھند  یرا نم  ر آنانیدارند و غ  چشم  شیخو  بر ھمسران
  درشت  انچشم  باشد، نه  با داشتهیو ز  درشت  یچشمان  هک  است  ینأ: زنیع  جمع

 . و ناموزون  قواره یب

�َُّهنَّ َ�يۡ ﴿
َ
ۡكُنونٞ  ٞض َك�  .﴾٤٩مَّ

 رعنا و  زگانیدوش أ خداوند» اند دهیپوش  در پرده  شتر مرغ  یھا تخم  آنان  ییگو«
 پر  لهیوس  را به  آن  شترمرغ  هکند ک یم  هیتشب  شتر مرغ  تخم  را به  یبھشت  یدلربا

  به  لید متمای، سپ یبھشت  حوران  رنگ  دارد پس یم  از باد و غبار نگاه  شیخو
را   یبا روید زیسپ  ، زنان . اعراب است  زنان  انیدر م  رنگ  نیباتریز  نیو ا  است  یزرد

 نند.ک یم  هیتشب  شتر مرغ  یھا تخم  به

﴿ ۡ�
َ
ٰ  َ�ۡعُضُهمۡ  َبَل فَأ ٓ  َ�ۡعٖض  َ�َ  .﴾٥٠َءلُونَ يَتََسا

 گریو از ھمد  نموده  یگر روید  یبرخ  به»  بھشت  از اھل:  یعنی» از آنان  یبرخ  پس«
  آن پرسد و یاو را م  حال  یکی  نی، ا ینوش شراب  : در ھنگام یعنی» نندک یوجو م  پرس

نند. و ک یم وجو گر پرسیاند، از ھمد ا داشتهیدر دن  هک  یاز احوال  را پس  نیا  حال  یکی
  ساران  هیسا در  فارغبال  هک  است  در بھشت ھا آن  املک  عشرت و  شیانگر عینما  نیا

 نند.ینش یم  ھم  یوگو گفت  ، به و لذت  نعمت

﴿ ٓ  .﴾٥١قَرِ�نٞ  ِ�  َ�نَ  إِّ�ِ  ّمِۡنُهمۡ  �ِلٞ قَاَل قَا
ر کمن افر وک  هکا یدر دن» داشتم  ینیھمنش  من  ید: راستیگو یم  انشانیاز م  یا ندهیگو«

 بود.  بعد از مرگ  بعث

ءِنََّك لَِمَن ﴿
َ
�ِ�َ َ�ُقوُل أ ءِذَا ِمتۡ  ٥٢ٱلُۡمَصّدِ

َ
ءِنَّا وَِعَ�ًٰما تَُراٗبا َوُ�نَّا َناأ

َ
 .﴾٥٣لََمِديُنونَ  أ

  یوقت ایآ«را؟   از مرگ  پس  شدن  زنده» ینندگانک  قیا تو از تصدی: آ گفت یم  من  به  هک«
و   در برابر اعمالمان» افتی  میا جزا خواھا واقعی، آ میچند شد  یو استخوان  کو خا  میمرد

 ؟! میریگ یقرار م  مورد محاسبه  آن  در قبال
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نُتم قَاَل َهۡل ﴿
َ
لُِعونَ  أ طَّ  .﴾٥٤مُّ

  هک» دیدار  ا شما اطالعیآ»  شیخو  یبھشت  گان الهیپ ھم  به  مؤمن  شخص  آن» دیگو یم«
خود را   نیھمنش  تا آن  میشکب  یسر  دوزخ  اھل  د بهییای؟ ب جاستک  نونکا  افر ھمک  آن
 دارد؟.  یگاھیجا  چه  در دوزخ  هک  دھم  شما نشان  ، به گفت یم  من  را به  سخن  نیا  هک

لَعَ فَ ﴿ ٓ  ٱطَّ  .﴾٥٥ٱۡ�َِحيمِ  ءِ فََرَءاهُ ِ� َسَوا
 ».دید  دوزخ  انهیخود را در م  نیھمنش  و آن»  مؤمن  شخص  آن» ستیدرنگر  پس«

ِ قَاَل تَ ﴿  .﴾٥٦دِينِ إِن كِدتَّ لَُ�ۡ  ٱ�َّ
  مرا به بود  کینزد  هکخدا   سوگند به«او:   به  سرزنش  از باب  مؤمن  شخص  آن» گفت«

  یقول . به ردمک یم  از تو اطاعت  ، چنانچه شیخو  یو اغوا  یساز با گمراه» یشانکب  ینابود
 . یدرافگن  دوزخ  بود مرا به  کی: نزد است  نیا  یمعن

 .﴾٥٧ٱلُۡمۡحَ�ِ�نَ  ِمنَ  لَُكنُت  َرّ�ِ  نِۡعَمةُ  َ� َولَوۡ ﴿
 : اگر نبود یعنی» بودم  ز از احضارشدگانین  من  نهینبود، ھرآ  پروردگارم  و اگر نعمت«

  یسو به  نمودنم  تی، ھدا اسالم  به  ؛ با مفتخر ساختنم بر من  یو  پروردگار و انعام  رحمت
 . بودم  در دوزخ  با تو از احضارشدگان  ھم  ا من، قطع یاز گمراھ  ماندنم  و درپناه  حق

َ�َما َ�ۡ ﴿
َ
 .﴾٥٨بَِمّيِتِ�َ  نُ أ
  شوق  یو از رو  خود بازگشته  یبھشت  نانیوگو با ھمنش گفت  به  مؤمن  شخص  آن  سپس

 قرار  بھشت  و نوازش  در ناز و نعمت  و جاودانه» میریم یگر نمیا ما دیآ«د: یگو یم
 ؟. میدار

وَ�ٰ  تَتََناإِ�َّ َموۡ ﴿
ُ
�ِ�َ  نُ َوَما َ�ۡ  ٱۡ�  .﴾٥٩بُِمَعذَّ

» شد  مینخواھ  و ما ھرگز عذاب«ا بود؟ یدر دن  هک» خود  نینخست  مرگ  جز ھمان«
و از   یشادمان و  بھجت  یاز رو  مؤمن  شخص  سخن  نیشوند؟ ا یم  فار عذابک  هک چنان

  هک  است  یا یجاودانگ و  یر بھشتیناپذ  انقطاعھای  نعمت  به  یسر غرور و خوشحال
د تا یگو یم  را چنان  سخن  نیا او  . البته است  ردهک  انعام  در بھشت  شانیبر ا  أل  یخدا
 شود.  افزوده  ا بر عذابشبشنود و روح  در دوزخ  افرشک  نیھمنش  آن

 .﴾٦٠ٱۡلَعِظيمُ  ٱلَۡفۡوزُ إِنَّ َ�َٰذا لَُهَو ﴿
 ماندگار  نیدار و ایپاھای  نعمت  نی: ا یعنی» است  بزرگ  یرستگار  ھمان  نیا  هک  یراست«

حد و   آن  یبرا  توان یھرگز نم  هک  است  یبزرگ  ی، ھمانا رستگار در بھشت  شهیھم  بودن
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از   سخن  نیا  هک  است محمتل  نیرد. ھمچنک  احاطه  آن  فیتوص  و به  شناخت  یمقدار
 باشد. ند ـیگو یم  انیبھشت  هک  د آنچهییتأ ـ در  سبحان  یخدا  المک

 .﴾٦١ٱلَۡ�ِٰملُونَ  فَۡلَيۡعَملِ  َ�َٰذا لِ لِِمثۡ ﴿
رد، ک  تیاکما ح  یرا برا  شانیو رستگار  بھشت  اھل  حال أ خداوند  هک بعد از آن

 دی، با یپاداش  نیچن  یبرا«زد: یانگ یبرم  صالح  عمل  انجام  یسو ما را به  کنیا
ر یپذ زوال  یایدن  یبرا  عمل  ، نه است  نیسودآور ا  را تجارتیز» نندک  عمل  نندگانک عمل
 دار.یو ناپا

َ�ٰلَِك َخۡ�ٞ ﴿
َ
مۡ  نُُّزً�  أ

َ
 .﴾٦٢ٱلزَّقُّومِ  َشَجَرةُ  أ

  هک  است  یدرخت  زقوم  درخت» ؟ زقوم  ا درختی  بھتر است  نیا  یھمانیا از نظر میآ«
 و  شده  مجبور ساخته  آن  تناول  به  دوزخ  دارد و اھل  زهار بدمیو بس  تلخ  یا وهیم

  ردنک  : آماده . نزل است  آنان  افتیو ض  یھمانیم  ھمان  نیخورند و ا یرا م  آن  یسخت به
فرود   یسک  رسد و در منزل یم  از راه  هک  است  یسکاز   ییرایپذ  یبرا  یدنیغذا و نوش

 . یر ویغ  باشد چه  ھمانیم  سک  آن  د ؛ چهیآ یم

ٰلِِم�َ  فِۡتَنةٗ  َ�َٰهاإِنَّا َجَعلۡ ﴿  .﴾٦٣ّلِل�َّ
  اجبارشان با» میدیگردان  یعقوبت  ارانکستم  یرا برا»  زقوم  درخت» ، ما آن قتیدر حق«

را   وجود آن  هک میا داده قرار  ارانکستم  آزمون  هیرا ما  ا ما آنی.  در دوزخ  آن  بر خوردن
در  د؟!یرو یم  یدرخت  آتش  در درون  گفتند: چگونه  هک نند، چراک یار مکا انیدر دن

  قیتصد  را در دوزخ  و وجود آن  آمده  رونیروز بیپ  آزمون  نیاز ا  مؤمنان  هک یحال
 نند.ک یم

﴿ ٞ َها َشَجَرة ۡصلِ  ِ�ٓ  َ�ُۡرجُ  إِ�َّ
َ
 .﴾٦٤ٱۡ�َِحيمِ  أ

  یسو به  آن  یھا و شاخه» دیرو یم  در قعر جھنم  هک  است  یدرخت«  زقوم  درخت» آن«
 آورد. یسر بر م  دوزخ  اتکدر

  هک  یذات  ستند. پسین  احتراق  قابل  هک  مینک یم  را مشاھده  ییایز ما اشیا نیدر دن  البته
  ینگھدار و  در آتش  درخت  نشیبر آفر  گمان یقادر باشد، ب  در آتش  بر استقرار جانداران

 . تواناتر است،  از سوختن  آن

نَُّهۥ ُعَهاَطلۡ ﴿
َ
َ�ِٰط�ِ رُُءوُس  َك�  .﴾٦٥ٱلشَّ
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  یزشت  تی، از نھا درخت  : باروبر آن یعنی» است  نیاطیش  یھا لهک  چون  ییگو  اش وهیم«
 . است  نیاطیش  یھا لهکدر منظر خود ھمانند   یی، گو و قباحت
  است  ردهک  هیتشب  لیمتخ  را به  ، محسوس هیآ  نیدر ا أ خداوند  هک  مینک یم  مالحظه

 در  وهیم  آن  هک نیبر ا  داللت  یاما برا  است  یرمرئیغ  نیاطیش  یسرھا  هکھرچند   پس
  را به  صورت زشت  ، شخص . اعراب است  شده  ار گرفتهک به  هیتشب  نی، ا است  یزشت  تینھا
»  نیاطیش«: مراد از  یقول به نند.ک یم  هیتشب  فرشته  را به  باصورتیز  و شخص  طانیش

 باشند. یمارھا م  نیتر از زشت دارند و  یبر سر خود تاج  هکھستند   یینجا، مارھایدر ا

 .﴾٦٦ٱۡ�ُُطونَ  ِمۡنَها ونَ  ُٔ َ�َما�ِ  ِمۡنَها �ِ�ُونَ  فَإِ�َُّهمۡ ﴿
مھا کش خورند و یم»  آن  وهیا از می،  زقوم  : از درخت یعنی» ا از آنحتم  انیدوزخ  پس«

از   شانیمھاکش تاشوند  یم  مجبور ساخته  از آن  خوردن  : به یعنی» نندک یپر م  را از آن
  فیشر  ثی. در حد است  نیـ ا  بھشت  یروز  یجا ـ به  آنان  وهیغذا و م  شود پس یپر م  آن

از   یا رهرا اگر قطیز  یاز و  داشتن پروا  حق  د بهینکپروا   از خداوند متعال: « است  آمده
  چگونه  گرداند پس یم  تباه  نیزم را بر اھل   یا زندگد، قطعکا بچیدن  یاھایدر  به  زقوم
،  بود. بعد از آن  شانیغذا  وصف  نیا». باشد؟  یو  یغذا  زقوم  هک  یسک  حال  است
 د:یفرما یم  ردهک  هیتشب  تر از آن زشت  را به  شان یدنینوش

 .﴾٦٧َ�ِي�ٖ  ّمِنۡ  لََشۡوٗ�ا َعلَۡيَها ُ�مَّ إِنَّ لَُهمۡ ﴿
  جوشان  از آب  یا زهیآم«غذا   آن  از خوردن  : پس یعنی» غذا  بر آن  شانیبرا  سپس«

دتر و یرا شد  عذابشان شود تا یم  ختهیآم  جوشان  با آب  زقوم  درخت  ی: غذا یعنی» است
 تر گرداند. را ناخوش  حالشان

َ�  ِجَعُهمۡ ُ�مَّ إِنَّ َمرۡ ﴿  .﴾٦٨ٱۡ�َِحيمِ  َ�ِ
  یسو به  گمان یب»  زقوم  و خوردن  جوش  آب  دنیبعد از نوش» شان بازگشت  گاه آن«

  جوش آب  دنینوش  یرا برا  انی، دوزخ زقوم  از خوردن  پس  هک  صورت  نیبد» است  دوزخ
  را به  ا آنانمجدد  گاه آن برند یم  آبگاه  شتر را به  هک سازند چنان یوارد م  آن  محل  به

م) در ی(حم  جوش  آب  هکدارد   بر آن  ر داللتیتعب  نیا  گردانند. البته یبر م  دوزخ
 دارد. م) قراری(جح  از دوزخ  خارج  یموضع

ْ  إِ�َُّهمۡ ﴿ ۡلَفۡوا
َ
ٓ َءا �  .﴾٦٩َضآلِّ�َ  َءُهمۡ بَا
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د: یفرما یم ، است  دهیگردان  سخت  یسزا  نیرا سزاوار ا ھا آن  هک  یعلت  انیدر ب  سپس
خود   پدران ھا آن  هکبود   نیچن  : اتفاق یعنی» افتندی  خود را گمراه  پدران ھا آن  نهیآ ھر«

 ردند.کاقتدا   آنان  ـ به  یحجت  گونه چیھ  یاز رو  د ـ و نهیتقل  یاز رو  افتند پسی  را گمراه

ٰٓ  َ�ُهمۡ ﴿  .﴾٧٠ُ�ۡهرَُعونَ  َءاَ�ٰرِهِمۡ  َ�َ
  شیخو  از پدران ھا آن:  یعنی» شوند یم  خود رانده  پدران  یبر پ  سرعت به ھا آن  پس«

از   یرویپ  یسو به  آنان  ییگو  هک  است  یا گونه به  شتابشان  نینند و اک یم  یرویپ  شتابان
 شوند. یم  ندهکو از جا بر  شده  رانده  شدت  به  پدرانشان

ۡ�َ�ُ  َ�ۡبلَُهمۡ  َضلَّ  َولََقدۡ ﴿
َ
لِ�َ ٱ أ وَّ

َ
�ۡ٧١﴾. 

 و  است  یمیقد  یا دهیفر پدک  هکپردازد  یم  تیواقع  نیا  انیب  به أ خداوند  سپس
  شیا پو قطع«ند: ک  ییو دلجو  تیتسل  فر قومشکرا در   امبرشیارند تا پیبس  آن  روانیپ

  گمراه«  گذشته  یاز امتھا» انینیشیشتر پیب«  امت  نیفار اکاز   شی: پ یعنی» از آنان
 . درست  شهیو اند  نگرش  و عدم  ورانهکورکد یتقل  بر اثر ھمان» شدند

رَۡسۡلَنا َولََقدۡ ﴿
َ
نِذرِ�نَ  �ِيِهم أ  .﴾٧٢مُّ

  آن  انیم به  هک وجود آن : با یعنی» میفرستاد  یھشداردھندگان  انشانیدر م  هک آن  و حال«
  شانیبرا را  دادند و حق  میما ب  عذابرا از  ھا آن  هک  میرا فرستاد  یامبرانیپ  انینیشیپ
 . بر نداشت در  شانیبرا  یسود  چیرد و ھکن  یریتأث  چیھ  امر در آنان  نیردند اما اک  انیب

 .﴾٧٣ٱلُۡمنَذرِ�نَ  َ�ٰقَِبةُ  َ�نَ  َف َكيۡ  ٱنُظرۡ فَ ﴿
را  ھا آن †  امبرانیپ  هک  یسانک  : سرانجام یعنی» افتگانی  میب  سرانجام  نیبب  پس«
 . ستیو ن  نبوده  دوزخ  جز آتش  یزیچ  سرانجام  نیرا ایز» شد  چگونه«دادند   میب

ِ إِ�َّ ِعَباَد ﴿  .﴾٧٤ٱلُۡمۡخلَِص�َ  ٱ�َّ
 را با  آنان أ خداوند  هک  یسانک: بجز  یعنی» خداوند  مخلص  بندگان  یاستثنا  به«

  پس  دهیگردان  خالص  خودش  ید، برایو توح  مانیا  یسو به  دنشانیبخش  قیتوف
 اند. ابندهی  نجات  نانیا

 .﴾٧٥ٱلُۡمِجيُبونَ  فَلَنِۡعمَ  نُوحٞ  نَاَدٮَٰنا َولََقدۡ ﴿
،  یو  یشد. مراد از ندا  وسیمأ  از قومش  هک  گاه آن» ما را ندا داد  نوح  یراست و به«

ّ�ِ َمغۡ ﴿ دعا بود:  نیبا ا  اش اد و استغاثهیفر
َ
  من پروردگارا!« .]۱۰[قمر: ﴾فَٱنتَِ�ۡ  لُوبٞ �
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  او را به  یعا: د یعنی» میبود  نندهک  اجابت  کین  و چه«. » نک  میاری  پس  ھستم  مغلوب
 . میدیگردان  کھال  طوفان  لهیوس  را به  و قومش  میردک  اجابت  وجه  نیوترکین

ۡهلَُهۥ َ�ٰهُ َوَ�َّيۡ ﴿
َ
 .﴾٧٦ٱۡلَعِظيمِ  ٱلَۡكۡرِب ِمَن  َوأ

از   یو  نید  و اھل  : خانواده مراد از اھلش» میدیرھان  بزرگ  را از اندوه  اھلشو او و «
بودند.   ھشتاد تن ھا آن:  یقول بودند. به  آورده  مانیا  یبا و  هکھستند   یسانک

 . است  ردنک  : ھمانا غرق بزرگ  اندوه

 .﴾٧٧ٱۡ�َا�ِ�َ ُهُم  ُذّرِ�ََّتُهۥ َناوََجَعلۡ ﴿
  یدعا را با  افرانک أ را خداوندیرا ز  آنان ریغ  نه» میگذاشت  یرا باق او  و تنھا نسل«

در  یبا و  هک  ھم  یسانکنماند و   یباق  یسک چیھ  د و از آنانیگردان  کھال ÷  نوح
  سک چیھ  یو تبار و  و نسل  جز فرزندان  ـ مردند پس  شده  نقل  هک بودند ـ چنان  یشتک
 ÷  نوح  هک  میشو یادآور میھستند.  ÷  نوح  از نسل  ھمه  مردمنماند لذا   یباق  یگرید

 : ینامھا  به  فرزند داشت  سه
 . است  و روم  و فارس  پدر اعراب  هک:  سام -۱
 . است  پوستان اهیپدر س  هک:  حام -۲
مانند  و  و ژاپن  نیچ  از اقوام  و مأجوج  أجوجیخزر و   ی، اھال انکپدر تر  هک:  افثی -۳

 . ستھا آن

ٰ نُوحٖ  ٧٨ٱ�ِخرِ�نَ  ِ�  َعلَۡيهِ  َناَوتََر�ۡ ﴿  .﴾٧٩ٱلَۡ�ٰلَِم�َ  ِ�  َسَ�ٌٰم َ�َ
بعد   هک  یسانک  انی: در م یعنی» میگذاشت  یبرجا  کین  ییثنا  ندگانیآ  انیاو م  یو برا«

را   خوب  یشیستا و و ثنا وکین  و آوازه  ند، نامیآ یھا ـ م ـ از امت  امتیتا روز ق ÷  از نوح
 : است  سخن  نیاز ا  و عبارتکین  شیثنا و ستا  نی. ا میماندگار ساخت

  یند و برایگو یم  کین  یبر او ثنا  وستهیپ  انی: جھان یعنی» انیجھان  انیدر م  بر نوح  سالم«
 ».÷  نوح«ند: یگو یم نند،کاد یاز او   فرستند و چون یم  و درود و رحمت  ردهکاو دعا 

  ما بر نوح  از جانب  : سالم یعنی.  نوح بر أ خداوند  یاز سو  است  یسالم  نی: ا یقول  به
 .باد!  انیجھان  انیدر م
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 .﴾٨٠ٱلُۡمۡحِسنِ�َ  زِيإِنَّا َكَ�ٰلَِك َ�ۡ ﴿
و   در سخن  هکرا   یسک: ما  یعنی» میدھ یرا جزا م  ارانکوکین  گونه  نیما ا«

  گونه نیباشد، ا  قدم دار و ثابتیپا  و بر آن  معروف  یارکوکیو ن  احسان  ار، بهکوکین  عملش
 . میدھ یم  پاداش

 .﴾٨١ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ  ِعَبادِنَا ِمنۡ  ۥإِنَّهُ ﴿
  یبرا  و مخلص  دهیگرو  یا بنده ÷  : نوح یعنی» ما بود  مؤمن  او از بندگان  یراست  به«

 بود. أ خداوند

غۡ ﴿
َ
 .﴾٨٢ٱ�َخرِ�نَ  َرۡ�َناُ�مَّ أ

  یباق  یو نشان  نام  چیھ  و از آنان» میردک  غرق«را   افرانک:  یعنی» را  گرانید  سپس«
 . مینگذاشت

بۡ  ِشيَعتِهِۦ ِمن �نَّ ﴿  .﴾٨٣َ�ٰهِيمَ َ�ِ
و   راه بود، بر  یو  نید  از اھل ÷  می: ابراھ یعنی» بود  نوح  عهیاز ش  میابراھ  گمان یو ب«
  یگانگیو  أ للها  یسو  به  در دعوت ÷  با نوح  هکبود   یسانکو از   قرار داشت  یو  روش

  یالھ  العزم یامبر اولیدو پ  نیا  عتیشر  هک  ستید نیبع«د: یگو یم  یضاویرد. بک  موافقت  یو
و   نوح  انیدر م  هک  است  نقل». باشد  بوده  یکیز ی، نھا آن  ا در غالبی،  نید  فروع  در ھمه

دو   فاصله  نیبود و در ا  یزمان  فاصله  سال  چھل ششصدو ھزارو دو علیھماالسالم  میابراھ
  به»  عهیش»  لمهک  بودند. اصل علیھماالسالم  صالح از ھود و  عبارت  هکگر آمدند یامبر دیپ

 ھا آنشوند،   متفق  و برآن  گرد آمده  یبر امر  هک  یو ھر گروھ  است  ارانیو   روانیپ  یمعن
  روانیبر پ س  یدنا علیس  بعد از شھادت  لمهک  نیا ھستند. اما»  عیمتش«امر   آن  یبرا

 شود. یم  اطالق»  عهیش«  مذھب

 .﴾٨٤َسلِي�ٍ  بٖ بَِقلۡ  َر�َُّهۥ َجآءَ  إِذۡ ﴿
:  میسل  قلب» آورد  یپروردگار خود رو  یسو به  میسل  یبا قلب« ÷  میابراھ» هک  گاه آن«
  ی، برا أل  یخدا  یرضا  سبکمنظور   و به  بوده  راستهیپ  کو شر  کاز ش  هک  است  یدل

 االاهللا  الاله  به  هک  است  یدل  میسل  قلب«د: یگو یم س  عباس باشد. ابن  رخواهیخ  خلقش
 ».دھد  یگواھ
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�ِيهِ  قَاَل  إِذۡ ﴿
َ
�ِۡف�ً  ٨٥ُبُدونَ َماذَا َ�عۡ  َوقَۡوِمهِۦ ِ�

َ
ِ  ُدونَ  َءالَِهةٗ  أ  .﴾٨٦تُرِ�ُدونَ  ٱ�َّ

  چه»  و معترض  نانک سرزنش» گفت  و قومش  پدرش  به« ÷  میابراھ» چون«
 ستند؟ین  پرستش  قابل  جان یب  بتان  نیا  هکد یدان یا نمیآ» د؟یپرست یرا م  یزیچ

 . است  دروغ  نوع  نی: بدتر کاف» د؟یخواھ یم للهرا بجز ا  یمعبودان  و دغل  دروغ  ا بهیآ«

 .﴾٨٧ٱۡلَ�ٰلَِم�َ َ�َما َظنُُّ�م بَِرّبِ ﴿
 د درینک  او را مالقات  هک  یھنگام» ؟ ستیچ  انیپروردگار جھان  به  گمانتان  پس«

 رد؟.کخواھد  نظر شما او با شما چه  د؟ بهیا دهیرا پرست  یر ویغ  هک یحال

 .﴾٨٩َ�َقاَل إِّ�ِ َسقِيمٞ  ٨٨ٱ�ُُّجومِ  ِ�  َرةٗ َ�َنَظَر َ�ظۡ ﴿
 ÷  میابراھ  : قوم هک  است  نقل» مارمیب  : من افگند و گفت  ستارگان  به  ینگاھ  سپس«
از   هکرد ک وانمود  نیچن  آنان  به ÷  میابراھ  داشتند پس  یا یدلبستگ  نجوم  علم  به

مار یب  هک نیا به ÷  میابراھ  رند. تعللینگ  بیرد تا بر او عیگ یم  بھره  نجوم  فن  ھمان
بر   حجت  نیتا ا اجرا گذارد را به  یا برنامه  بتانشان  هیعل  هکبود   نیا  یبرا  یدی، تمھ است

  هک  یروز  یفردا : در است  گردد. نقل  ستند، الزامین  پرستش  ستهیشا  بتان  هک  قومش
از   در آن  ھمه  هکداشتند   یجشن  مراسم  رد، قومشکمار وانمود یخود را ب ÷  میابراھ

 ارکو   دهیشک  عقب ھا آن تا خود را از  خواست ÷  میابراھ  رفتند پس یم  رونیشھر ب
 زد.  یماریدر ب  خود را به  جھت  نیسازد، بد  سرهکیرا   بتان

  به ÷  میابراھ  اند: نگاه گفته  ستارگان  به ÷  میابراھ  ستنینگر  درباره  مفسران
 ردندک یار را مک  نیا  قومش  هک نبود چنان ھا آن  سیو تقد  میمنظور تعظ  ، به ستارگان

  هکرا   آنچه  او ھم  هکند کرا القا   تیذھن  نیا ھا آن، در  نگاه  نیبود تا با ا  نیاو ا  ھدف  هکبل
  ند. پسک یم  هیکت  داند و در امور خود بر ستارگان یدانند، م یم  ستارگان  درباره ھا آن

و   ائناتکدر   تأمل ار،ک  نیاز ا  یا قصد وید. یشیاو اند  هکبود   یا لهیصرفا ح  یو  نگاه  نیا
و   ر استکتف  درحال هک  یشخص  یبرا  اعراب«د: یگو یم  قتاده  هک بود. چنان  آسمان

  : در ستارگان النجوم  یند: نظر فیگو ی، م فرو رفته  شهیر و اندکدراز در ف  یزمان
 . رفت ر فروکار در فی: بس یعنی، » ستینگر

، » مارمیب  من: « هک  یو  سخن  نیو ا  ستارگان  به ÷  میابراھ  ستنی: نگر هک  نیا  خالصه
  نیدر ع  یول  داشت خود  به  مخصوص  یھدف  سخن  نی: او از ا یعنیبود. »  هیتور»  از باب

نند تا ک  ، برداشت داشت  او اراده  ر از آنچهیغ  یگریز دیچ  از آن ھا آن  هک  خواست  حال
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  هک  ر استکذ  انیگذارد. شا اجرا  به  خود را در مورد بتانشان  بتواند نقشه  لهیوس  نیبد
  آمده  فیشر  ثیدر حد  هک چنان  است  مباح»  ضیتعر«و »  هیتور«منظور   به  گفتن  دروغ

،  سربسته  یھا در سخن  گمان یب« .» الكذب  عن ةملندوح  املعار�ض  يف  نإ«:  است

 .» است  از دروغ  یزگاھیگر

ْ َ�َتَولَّوۡ ﴿  .﴾٩٠ُمۡدبِرِ�نَ  َ�ۡنهُ  ا
او را  ، تعللش  بعد از آن ÷  میابراھ  : قوم یعنی» برتافتند  یاز او رو  نانک پشت  پس«

 رفتند.  شید خویع  مراسم  و خود به  تنھا گذاشته

َ�  َ�َقاَل  َءالَِهتِِهمۡ  فََراَغ إَِ�ٰٓ ﴿
َ
ُ�لُونَ  �

ۡ
 .﴾٩٢تَنِطُقونَ  َ�  لَُ�مۡ  َما ٩١تَأ

  سرعت  به خود  قوم  ابیدر غ ÷  می: ابراھ راغ» رفت  انشانیخدا  یسو به  یتا نھان«
استھزا و   یرو از  بتان  آن  به  خطاب» و گفت»  رفت  معبودانشان  یسو به  یطور نھان و به

و   ساخته  تانیبرا  پرستشگرانتان  هک  یی: از غذا یعنی» د؟یخور ینم  یزیا چیآ«تمسخر: 
 اند؟.  رفته  شیخو  جشن  ، خود به شما نھاده  شیپ

 ھا آن  هک  دانست یم ÷  میابراھ» د؟ییگو ینم  سخن  هک  است  شده  شما را چه«
 باشند. یقادر نم  گفتن  سخن  ستند و بهین  شیب  یجمادات

َ�ۢ� ِهمۡ فََراَغ َعلَيۡ ﴿  .﴾٩٣بِٱۡ�َِم�ِ  َ�ۡ
  آنان بر سر  و شدت  قوت  و به» گرفت  زدن ھا آنبر سر   شیخو  استر   با دست  پس«
  دست در  انسان  یرویو ن  قوت  هکبود   نیا  راست  با دست  زدنشان  لی. دل وفتک یم

رد، جز کزیرا خرد و ر  شان بتان  ھمه  پس  دتر استیشد  با آن  شتر و زدنیب  یو  راست
 . گذشت» اءیانب«  در سوره  داستان  لیتفص  هکرا.   بزرگ  بت

﴿ ۡ�
َ
ْ فَأ  .﴾٩٤يَزِفُّونَ  إَِ�ۡهِ  َبلُٓوا

و   حال و و  شھر آمده  به  چون  بتان  پرستشگران» آوردند  یاو رو  یسو به  شتابان  پس«
  هکدانستند  رایآوردند ز  یرو ÷  میابراھ  یسو به  دند، شتابانیخود را د  روز معبودان

 .! است  آورده ھا آنار را بر سر ک  نیاو ا

َ�عۡ ﴿
َ
ُ  ٩٥َ�ۡنِحُتونَ  َما ُبُدونَ قَاَل �  .﴾٩٦َ�ۡعَملُونَ  َوَما َخلََقُ�مۡ  َوٱ�َّ

 د،یتراش یم«خود   را با دست ھا آن» خود  هکرا   ا آنچهیآ« ÷  میابراھ» گفت«
 »؟ است  دهیآفر د،ینک یار مک ھا آنبر سر   هکرا   خدا شما و آنچه  هک نید؟ با ایپرست یم
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د یآور یم  عمل  د و بهیساز یم  یلکطور  به  هکرا   آنچه  ھمه أ خداوند  هک ی: در حال یعنی
  : آنچه : (ماتعملون ی؟. معنا است  دهیاند ـ آفر جمله  ز از آنیشما ن  دهیتراش  بتان  هکـ 
 . است  و مانند آن  یرتراشکیر، پیتصو  نجا، عملید) در اینک یم

  یول  است  أل  یخدا  دهی، آفر» افعال«  هک نینند بر اک یم  استدالل  هیآ  نیبا ا  سنت  اھل
  و مذھب»  هیقدر«  مذھب  نندهک ، ابطال دهیعق  نیباشد و ا یم  از بندگان ھا آن  تسابکا

  یھر صنعتگر  نندهیآفر خداوند: « است  آمده  مرفوع  فیشر  ثی. در حد است»  هیجبر«
 ». است  یو  صنعت  ھمراه به

ْ قَالُواْ ﴿ ۡلُقوهُ  َ�ٰٗناُ�نۡ  ۥَ�ُ  ٱۡ�ُنوا
َ
 .﴾٩٧ٱۡ�َِحيمِ  ِ�  فَ�

 در امر ÷  میابراھ  قوم» دیندازیب  د و او را در آتشیبرآور  ییاو بنا  یگفتند: برا«
  هکدند یرس  جهینت  نیا  به  ردند، سرانجامک  خود مشورت  انیدر م  یو  مجازات

  زمیرا از ھ  بسازند و آن  ) از سنگیھا آنخ ورهک(  یا یواریچھارد ÷  میابراھ  یبرا
 افگنند.  و او را در آتش  را برافروخته  زمیھ  گاه نند آنکپر

َراُدواْ بِهِ ﴿
َ
ۡسَفلِ�َ  فََجَعۡلَ�ُٰهمُ  ٗداَكيۡ  ۦفَأ

َ
 .﴾٩٨ٱۡ�

  افگندنش دند؛ بایرا تن  یا یو بدسگال  رنگی: ن یعنی» ردندکرا قصد   یدیکاو   در حق  پس«
را در  ÷  میابراھ  هک از آن  را پسیز» میدیگردان  نیتر دست را فرو  آنان ما  یول»  در آتش

  یر سوئیتأث  نیمترک شد و  بخش یما بر او سرد و سالمت  فرمان  به  افگندند، آتش  آتش
 رد.کدر او ن  ھم

 .﴾٩٩ِدينِ َوقَاَل إِّ�ِ َذاهٌِب إَِ�ٰ َرّ�ِ َسَيهۡ ﴿
  هکخود   قوم  نیاز سرزم  : من یعنی» رھسپارم  پروردگارم  یسو به  : من گفت  میو ابراھ«

  ردند آنچهک، †  امبرانشیپ  بیذکو ت  سبحان  یخدا  فر بهک،  بتان  یبرا  تعصب  یاز رو
؛ و   داده  فرمان  آن  یسو به  ھجرت  مرا به  من  یخدا  هک  نمک یم  ھجرت  ییجا  ردند، بهک

فقط   قادر باشم  هک  ییجا  به  پروردگارم» دینما  مرا راه  هکزودا «  است  شام  نیسرزم  آن
 . نمک  او را پرستش

  نیر دیشعا  داشتن برپا  به  مؤمن  انسان  هک  است  ییاز جا  ھجرت  بر وجوب  لیدل  هیآ  نیا
 . ستیخود در آنجا قادر ن

ٰلِِح�َ  مِنَ  ِ�  َرّبِ َهۡب ﴿  .﴾١٠٠ٱل�َّ
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مرا   هک  نکعطا   یفرزند صالح  من  : به یعنی» نکعطا   ستگانیاز شا  من  به پروردگارا!«
 باشد.  مونسم  ، در غربت قومم  یجا  ند و بهک  یاری  طاعتت  بر انجام

﴿ ۡ  .﴾١٠١َحلِي�ٖ  بُِغَ�ٰ�ٍ  َ�ٰهُ فَبَ�َّ
بردبار  و  میحل  یدر بزرگ شود و یم  بزرگ  هک» میداد  بردبار مژده  یپسر  او را به  پس«
  داده  مژده  یفرزند پسر  به ÷  میابراھ  هکدارد   بر آن  ، داللت بشارت  نیگردد. لذا ا یم

  وصف  ، به وسال سن  و در آن  شده  و بزرگ  سال ماند تا پخته یم  یفرزند باق  نیا  هکشد 
 گردد.  موصوف  یو بردبار  حلم

  است  یپسر  نیرا او اولیز  است ÷  لیند، اسماعفرز  نیا«د: یگو یر میثک ابن
 ÷  اسحاق ـ از  تابک  و اھل  نیمسلم  اتفاق  شد و او ـ به  داده  مژده  آن  به ÷  میابراھ  هک

 ،÷  لیاسماع تولد  در زمان ÷  میابراھ  هک  است  شان تابک  در نص  هکبل  تر است بزرگ
 ». داشت  سال  نودونه ÷  تولد اسحاق  و در زمان  سال  ھشتادوشش

ا بَلََغ َمَعُه ﴿ ۡ�َ فَلَمَّ ٓ  ٱلسَّ َرىٰ  قَاَل َ�ُٰبَ�َّ إِّ�ِ
َ
ٓ  ٱلَۡمَنامِ  ِ�  أ ِ�ّ

َ
ۡذَ�َُك  �

َ
 قَاَل  َماذَا تََرىٰۚ  فَٱنُظرۡ  أ

بَِت 
َ
� ۖ َما تُؤۡ  ٱۡ�َعۡل  َ�ٰٓ ٓ شَ  إِن َسَتِجُدِ�ٓ  َمُر ُ  ءَ ا ِٰ�ِ�نَ ِمَن  ٱ�َّ  .﴾١٠٢ٱل�َّ

» ردکتواند   وششکار و کبا پدر خود   هکد یرس  یسن  آن  به  طفل  آن  یوقت  پس«
 ÷  میابراھ  پدرش  یپا به  وششکار و کشد و در   جوان ÷  لیاسماع  چون : یعنی

ند. ک  کمک  شیھایازمندیارھا و نکبا او در   توانست یم  هک  یطور به د،یرس
». برود  راه  پدرش  ھمراه  توانست یم  هکد یرس  یسن  به  : چون یعنی«د: یگو یم  مقاتل

:  وقت  در آن ! ی، آر»بود  ساله زدهیس  یپسر  ھنگام  در آن  لیاسماع«د: یگو یم فراء
  تو را ذبح  هک  نمیب یم  نیچن  در خواب  من  نهی! ھرآ من  کپسر  ی: ا گفت  میابراھ«
باشد  یم أ خداوند  فرمان  به  شانیارھاکو   است  حق † ایانب  یایو رؤ» نمک یم
 ÷  لیاسماع  فرزندش  به ÷  میابراھ» د؟یآ یم  نظرت به  ار چهک  نیدر ا  نیبب  پس«

  لی؟ دل ینیب یم  چه  هکدرنگر   پس  ام افتهی  تو فرمان  ذبح  به  من  هک  است  نیا ارک:  گفت
بود تا صبر و   نیرد، اک  مشورت ÷  لیمورد با اسماع  نیدر ا ÷  میابراھ هک نیا

و   است  یوح † ایانب  یای، رؤ رآنیرا بداند، در غ  یالھ  برابر فرمان در  یو  ییبایکش
  من  در مورد ذبح» اند داده  فرمانت  آنچه ! : پدرجان گفت«باشد  یم  الزم  آن  امتثال

ا بر ی،  بر ذبح» افتی یخواھ  انیبایکشاءالله مرا از ش  ان«  نک  یو عمل» بده انجام «
 . پروردگار متعال  یقضا



 تفسیر انوار القرآن    ٣٠٦

د: یگو یم  یو  به  یا ندهیگو  هکد ید  در خواب»  هیترو«  شب ÷  می: ابراھ یقول  به
  نید، در ایدم  صبح  چون  پس». دھد یم  فرمان  فرزندت  ذبح  تو را به أ خداوند«

؟ باز  طانیش  یسو ا ازی،  است أ خداوند  از جانب  خواب  نیا ایآ  هک  فرورفت  شهیاند
  آن  هکشد   قنیمت  ھنگام  نیا د، درید  مانند آن  یگر خوابید، بار دیفرارس  شب  چون

  د پسید  مانند آن  یز خوابین  سوم  در شب  . سپس است  سبحان  یخدا  از جانب  خواب
  امیرا ا  گانه سه  امیا  نی، ا جھت نید. بدیگرد  مصمم  فرزندش  بر ذبح  ھنگام  نیدر ا

 دند.ینام»  یقربان«و »  شناخت« ،»رکتف: « یعنی» نحر«و »  عرفه«، » هیترو«
  به  بشارت رایز  است ÷  لیمأمور شد، اسماع  آن  ذبح  به ÷  میابراھ  هک  یفرزند  البته
،  است  آمده  بشارت  نیا  دنبال ز بهین  یو  ذبح  انیباشد و ب یم  یو  ، مربوط به میحل  یپسر

شود.  یم  مطرح  اسحاق تولد  به  ) بشارت۱۱۲(  هیدر آ  هک  نھاستیا  انیاز ببعد   سپس
  نی، ا÷  اسحاق  نه  است ÷  لیاسماع  حیند، ذبک یم  اثبات  هک  یلیاز دال  نیھمچن
  را ذبح  خود اسحاق  دانهکی  نیفرزند آغاز ! میابراھ  یا: « است  آمده  در تورات  هک  است

  هکز نبود بلین  یو  دانهکیو فرزند  ÷  میابراھ  نی فرزند آغاز  اسحاق  هک  یدر حال».  نک
»  اسحاق»  لمهک  هکشود  یم  مالحظه  بود پس ÷  لیاسماع  یو  دانهکیو   نیفرزند آغاز
را   فرزندش ÷  میابراھ  . و چون است  آنان  یھا فیو تحر  تابک  اھل  یھا از افزوده

  یگریفرزند د  یو  به  یتعال  نمود، حق  اطاعت  شیخو  یاز خدارد و ک  آماده  ذبح  یبرا
 . است ÷  اسحاق  ھمان  هکرد ک  یز ارزانین

  من اما ... است ÷  اسحاق  حیذب  هکبرآنند   علم  از اھل  یگروھ«د: یگو یر میثک  ابن
  نشأت  یگرید  ی، از جا تابک  اھل  یعلما  ، جز از منابع برداشت  نیا  هک  نمک ینم  گمان
  حیذب ÷  لیاسماع  پدرشان  هک  فضل  نیبر سر ا  با اعراب  انیھودیرا یز باشد...  گرفته

افزودند،   را بدان  اسحاق  لمهکو   برده  دست  دند لذا در توراتیخدا باشد، حسد ورز
ز ین ص رمکا  رسول  ثیاحاد از  یدر بعض  یو حت  یخیتار  اتیدر روا  هک  گونه  ھمان
 رد.ک  تیز سراین  از صحابه  یبعض  انیم  برداشت  گونه نیا  هکبردند تا بدانجا   دست

  رسول فرموده  نی، ا است ÷  لی، اسماع حیند: ذبک یم  اثبات  هک  یلیاز دال  نیھمچن
 ھا آن از  یکی  هک».  ھستم  حیفرزند دو ذب  : من نیحیالذب  انا ابن: « است ص  رمکا

بود   ردهک نذر  را عبدالمطلبی؛ ز است للهعبدا  پدرشان  یگریو د ÷  لیاسماع  جدشان
  ده  او را به  فرزندان ایسازد،   را آسان  زمزم  حفر چاه  شیبرا  خداوند متعال  چنانچه  هک
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را   ار حفر زمزمک أ خداوند  چون  د. پسینما  یرا قربان  از فرزندانش  یکیبرساند،   تن
  ند و قرعهک  را ذبح ھا آناز   یکی  هک  انداخت  قرعه  فرزندانش  انی، م ساخت  آسان  یبر و

 داد.  هی، صد شتر فدللهعبدا  ذبح  یجا  به  برآمد. سرانجام للهعبدا  نام  به

﴿ ٓ ا ۡسلََما فَلَمَّ
َ
 .﴾١٠٣َجبِ�ِ لِلۡ  َوتَلَُّهۥ أ

  میتسل علیھماالسالم  لیو اسماع  میابراھ  : چون یعنی» دردادند  ھردو، تن  یوقت  پس«
را یاو سپردند ز  ار خود را بهکنھادند و   گردن  فرمانش  و به  شده  سبحان  یخدا امر

و پسر را «رد؛ ک  میتسل أ خداوند  را به  فرزندش  یگریو د  خودش ھا آناز  یکی
  به  اش را بر چھره علیھماالسالم  لی، اسماع می: ابراھ یعنی» افگند  کبر خا  یشانیپ به
  به  بر فرزند دلبندش  مبادا قلبش  هکند یرا نب  اش چھره  ذبح  تا در ھنگام افگند  کخا

  ذبح  را در آن  تا فرزندش  خواست ÷  میابراھ  هک  ی؛ محل میشو یادآور می د.یآ  رقت
 بود.  در شام  محل  نی: ا یقول بود. به  جمرات  یرم  در محل  یمن  قربانگاه ند،ک

ن َ�ٰهُ َوَ�َٰديۡ ﴿
َ
إِبَۡ�ٰهِيمُ  أ ۡقَت  قَدۡ  ١٠٤َ�ٰٓ ٓۚ  َصدَّ  .﴾١٠٥ٱلُۡمۡحِسنِ�َ  زِيإِنَّا َكَ�ٰلَِك َ�ۡ  ٱلرُّۡءيَا

 در  هکبود   خوابانده  ذبح  یرا برا علیھماالسالم  لی، اسماع میابراھ» میو او را ندا داد«
 ! میابراھ  یا  هک«ندا داد:   وهکسر   پروردگار او را از پشت  فرمان  به  یا اثنا فرشته  نیا

 أ . خداوند یوستیپ  یو راست  قتیحق  را به  و آن» یساخت  خود را راست  یایرؤ
  راست رد ـکن  او را ذبح  هکـ ھرچند   فرزندش  بر ذبح  عزمش  صرف را به ÷  میابراھ

  آنچه  رد وعمال ھمک  را فراھم  ار ذبحک  مقدمات  را او تمامیرد زک  یمعرف  شیایرؤ  نندهک
  پاداش  نیچن را  ارانکوکیما ن«داد   راستا انجام  نیبود، در ا  یو  انکدر ام  هکرا 

ھا و  محنت از ھا آن  داشتن  نگه  سالمت  ، به یاز سخت ھا آن  ساختن با رھا» میدھ یم
 . بعد از شدت  با فرج ھا آن  یبرا  شیگشا  ساختن داریپد

ْ إِنَّ َ�َٰذا لَُهَو ﴿  .﴾١٠٦ٱلُۡمبِ�ُ  ٱۡ�ََ�ُٰٓؤا
ار کآش زین  در آن ÷  میابراھ  یروزیو پ» ار استکآش  یماجرا آزمون  نیا  گمان یب«

رد ک  امتحان  شیخو  ، او را در اطاعت فرزندش  ذبح  با فرمان  سبحان  یخدا  هک، چرا است
 آمد.  رونیروز بیپ  امتحان  نیو او از ا

 .﴾١٠٧َعِظي�ٖ  ٍح بِِذبۡ  َ�ٰهُ َوفََديۡ ﴿
  یبرا را  و فربه  جثه  بزرگ  یقوچ أ خداوند» میداد  هیفد  یبزرگ  یقربان  و او را به«
 ÷  لیاسماع  فرزندش  او را درعوض ÷  میفرو فرستاد و ابراھ  از آسمان ÷  میابراھ
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 باشد.  و فربه  چاق  یقربان  هک  است  نیز این  یدر قربان  رد. سنتک  ذبح
  فهیابوحن اما  است  سنت  ط آنیواجد شرا  یبرا  ینزد جمھور علما قربان  هک  د دانستیبا
بر مسافر  و  است  شھرھا واجب  یاز اھال  نکمتم  میمق  بر اشخاص  یقربان«د: یگو یم

: اگر  هکاند  ردهک  استدالل  مکح  نیا  بر اثبات  هیآ  نیبا ا  احناف  نیھمچن».  ستین  واجب
 شود. یم  الزم  یگوسفند  ذبح  یو ند، برک  را ذبح  فرزندش  هکرد کنذر   یسک

ٰٓ  ١٠٨ٱ�ِخرِ�نَ  ِ�  َعلَۡيهِ  َناَوتََر�ۡ ﴿  .﴾١٠٩إِبَۡ�ٰهِيمَ  َسَ�ٌٰم َ�َ
 در ÷  میابراھ  ی: برا یعنی» میگذاشت  یجا به  کین  یاو ثنا  یبرا  ندگانیآ  انیو م«
» میابراھ بر  سالم«  میگذاشت  یباق  کین  و آوازه  ند، نامیآ یم  یاز و  پس  هک  ییامتھا  انیم

 . است  دهیو و پسندکین  شی: ثنا و ستا سالم

 .﴾١١٠ٱلُۡمۡحِسنِ�َ  زِيَكَ�ٰلَِك َ�ۡ ﴿
 . ) گذشت۱۰۵(  هیدر آ  ر آنیر نطیتفس» میدھ یم  پاداش  نیرا چن  ارانکوکین«

 .﴾١١١ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ  ِعَبادِنَا ِمنۡ  ۥإِنَّهُ ﴿
  هکبود   یسانکاز  ÷  می: ابراھ یعنی» ما بود  مانیبا ا  او از بندگان  قتیدر حق«
 دار بودند ویو پا  قدم ، ثابت ید ویو توح أ خدا  به  مانیو در ا  را گزارده  تیعبود  حق

 . امر است  نیھم  یو  یارکوکین  لیدل

﴿ ۡ ا �ِإِۡسَ�ٰقَ  َ�ٰهُ َو�َ�َّ ٰلِِح�َ  ّمِنَ  نَبِّيٗ  .﴾١١٢ٱل�َّ
 ÷  می: ابراھ یعنی» میداد  ، بشارت است  از صالحان  یامبریپ  هک  اسحاق  و او را به«
  طاعت بر  یپاداش  عنوان ، به است  ستگانیاز شا  امبر و ھمیپ  ھم  هک  یگریفرزند د  را به

  هک . چنان میداد  ، بشارت÷  لیاسماع  فرزندش  گانهی  در ذبح  أل  یخدا  یبرا  یو
 بود. ÷  لیاسماع  حیذب  هک  است  بر آن  لیز دلین  هیآ  نی، ا میگفت

ٰٓ  َعلَۡيهِ  َناَوَ�َٰر�ۡ ﴿ ۚ  َوَ�َ َۡفِسهِۦ َوَظالِمٞ  ُ�ِۡسنٞ  ُذّرِ�َّتِِهَما َوِمن إِۡسَ�َٰق  .﴾١١٣ُمبِ�ٞ  ّ�ِ
دو.   بر آن  شیخوھای  نعمت  فرستان  یدرپ یبا پ» میداد  تکبر  و اسحاق  میابراھ  و به«
شتر یب  هک  یطور ، به میدیار گردانیرا بس  تن دو  آن  : فرزندان هک  است  نیمراد ا  یقول به
 و از زادوولد« علیھماالسالم  بیو شع  وبیا  ھستند، ھمچون  اسحاق  از نسل † ایانب
با   خداوند متعال» ار بودندکخود ستم  بهارا کآش  یار و برخکوکین  یدو، برخ  آن

 عنصر و نژاد  نیاز ا ھا آنانس  نسل  بودن  هکپردازد  یم  قتیحق  نیا  انیب  ، به جمله نیا
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  شانیبرا  آنچه  هکندارد بل  حالشان  به  یسود و نفع  چی، ھ کمبار  دودمان  نیو از ا  فیشر
ھود و ی  هک چنان  و نژاد پدرانشان  سبن  باشد، نه یم  خودشان  ، اعمال سودمند است

ار از کآش  ورطه  نیا  به  نکیھستند ـ ل  از تبار اسحاق  هک وجود آن ز ـ باین  ینصار
 اند. و فساد درافتاده  یگمراھ

  یحاو  یو  داستان  رسد. البته یم  انیپا  به ÷  میابراھ  نجا داستانیدر ا
:  هک  است  درس  نیا ھا آن  نیباشد و اول یمد یتوح  از دروس  یار بزرگیبس  یھا درس

 امر، دشوار باشد.  آنھرچند  ؛  است  یدر ھر امر  یالھ  د، طاعتیتوح  یمقتضا

ٰ  َمَننَّا َولََقدۡ ﴿  .﴾١١٤َوَ�ُٰرونَ  ُموَ�ٰ  َ�َ
  دنیبخش و  نبوت  به  دنشانیبا برگز» مینھاد  منت  و ھارون  ی، ما بر موس قتیو در حق«
 . شانیا  به  یویو دن  ینید  از منافع  ر آنیغ

ْ  َ�ُٰهمۡ َونََ�ۡ  ١١٥ٱۡلَعِظيمِ  ٱلَۡكۡربِ  ِمنَ  َوقَۡوَمُهَما َ�ُٰهَماَوَ�َّيۡ ﴿  ١١٦ٱلَۡ�ٰلِبِ�َ  ُهمُ  فََ�نُوا
َ�َٰط  َ�ُٰهَماَوَهَديۡ  ١١٧ٱلُۡمۡستَبِ�َ  ٱۡلِكَ�َٰب  َ�ُٰهَماَوَءاَ�يۡ   .﴾١١٨ٱلُۡمۡسَتقِيمَ  ٱلّصِ

بود   فرعون  یاستعباد و بردگ  هک» بزرگ  را از اندوه»  لیاسرائ یبن» قومشاندو و   و آن«
  و به  میردک  را غرق  و قومش  فرعون  هک  یدر حال» میداد  نجات»  غرق  : از اندوه یقول و به
 . میدیرسان  تکھال

 . و قومش  بر فرعون» روز شدندیپ  هکبودند   شانیتا ا  میداد  شانیاریو «
 : نی. مستب است  تورات  تابک:  مراد از آن  هک» میداد  نیمستب  یتابکدو   آن  و به«

 . شیخو  انیدر ب  غیار و رسا و بلکو آش  : روشن یعنی
 رایز  است  اسالم  نید  هک،  ردار و عملکدر » میردک  تیھدا  ر است  راه  را به  و آنان«

  و مطلوب مقصد  را به  افتهیراھ  انسان  هک  است  یراھ  گانهیو   أل  یواحد خدا  نید  اسالم
 رساند. یم  یینھا

َما ِ�َ زَجۡ ﴿ ٞ فَإِ�َّ ٞ  َرة ْ  ١٩يَنُظُرونَ  ُهمۡ  فَإَِذا َ�ِٰحَدة  .﴾٢٠ٱّ�ِينِ  يَۡومُ  َ�َٰذا َ�َٰوۡ�لََنا َوقَالُوا
  صفتو ثنا و » کین  نام»  نیواپس  یھا امت  انی: م یعنی» ندگانیآ  انیم  شانیو برا«

 شود. یاد می  یکین  به  شانی، از ا است  یباق  تا جھان  هک» میگذاشت  یجا  به»  ستوده
تا   جن و  و انس  فرشتگان  یما و از سو  یاز سو  : سالم یعنی» و ھارون  یبر موس  سالم«

 باد.  شانیبر ا  امیا  شهیھم
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ُهَما  ١٢١ٱلُۡمۡحِسنِ�َ  زِيإِنَّا َكَ�ٰلَِك َ�ۡ ﴿  .﴾١٢٢ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ  ِعَبادِنَا ِمنۡ إِ�َّ
» ما بودند  مؤمن  دو از بندگان  را آنیز  میدھ یم  پاداش  نیرا چن  ارانکوکیما ن«
 . گذشت  سوره  نیدر ھم  هیدو آ  نیر اینظ ریتفس

 .﴾١٢٣ٱلُۡمۡرَسلِ�َ  لَِمنَ  اَس �نَّ إِۡ�َ ﴿
  امبرانیاز پ  یامبریپ ÷  اسیال» بود  امبرانیاز پ  اسیال  یراست  و به«
او   هک نیا  اول«ند: ک یم  را نقل  یدو رأ  یو  ر دربارهیثک . ابن است  لیاسرائ یبن

  هک  است  فرزند فنحاص  یفرزند نس  اسیاو ال  هک نیا  . دوم است ÷  سیادر  ھمان
  نبوت  به  لیاسرائ یبن  انیدر م ÷  ینب  لیاو را بعد از حزق أ خداوند

را   آنان  اسیبودند و ال  گرفته  پرستش  را به»  بعل«  نام به  یبت  آنان  هک  گاه آن  ختیبرانگ
 ».ردک  ینھ  آن  یماسوا  فراخواند و از پرستش  یتعال  د حقیتوح  یسو به

َ� َ�تَُّقونَ  لَِقۡوِمهِۦٓ  قَاَل  إِذۡ ﴿
َ
�١٢٤﴾. 

پروا   أل  یخدا ا ازی: آ یعنی» د؟ینک ینم  یزگاریا پرھی: آ خود گفت  قوم  به  هک  گاه آن«
  ـ دست  یو معاص  کشر ـ مانند  اتشیو از منھ  گرفته  پرستش  د تا فقط او را بهیدار ینم

 د.یبردار

تَدۡ ﴿
َ
ۡحَسنَ  َوتََذُرونَ  َ�ۡعٗ�  ُعونَ �

َ
 .﴾١٢٥ٱۡلَ�ٰلِقِ�َ  أ

را  آن ÷  اسیدر عصر ال  شام  مردم  هک  است  یبت  نام  بعل» د؟یپرست یرا م  ا بعلیآ«
»  بعل« : یقول رد. بهک  تیز سراین  لیاسرائ یبن  انیم  به  آن  پرستش  دند و سپسیپرست یم

د؟ و یپرست یم را  و آن  گرفته  یپروردگار  را به  یا بتی: آ یعنی.  پروردگار است  یمعنا به
را وا   نندگانیآفر  نیو بھتر«باشد  یم  بت  نیا  به  منسوب  در لبنان»  کبعلب«
  نیبھتر  به د ویشما را آفر  هکد یگذار یرا وا م  یمتعال  یخدا  : پرستش یعنی» د؟یگذار یم
  نیبھتر و  نندگانیآفر  نیاو بھتر  هک یرد در حالک  تانینگار صورت  أتیو ھ  لکش

 ؟. است  نگاران صورت

﴿ َ لِ�َ  َءابَآ�ُِ�مُ  َورَبَّ  َر�َُّ�مۡ  ٱ�َّ وَّ
َ
 .﴾١٢٦ٱۡ�

 : یعنی» د؟یگذار یوام  شماست  نینخست  پروردگار شما و پروردگار پدران  هکرا  للها«
شما  د،یآفر  عدم  تمکرا از   اجدادتان  شما و ھم  ھم  هک بعد از آن  هک  است  یتعال  فقط حق

 باشد. یم  سزاوار پرستش  هک  فقط اوست  پروراند پس یم  شیخوھای  نعمت  را به
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بُوهُ ﴿ ونَ  فَإِ�َُّهمۡ فََكذَّ  .﴾١٢٧لَُمۡحَ�ُ
 دروغگو  سبب به ھا آن:  یعنی »شوند یاحضار م ھا آنا او را دروغگو شمردند. قطع  پس«

 شوند. یاحضار م  ، قطعا در عذاب÷  اسیال  شمردن

ِ إِ�َّ ِعَباَد ﴿  .﴾١٢٨ٱلُۡمۡخلَِص�َ  ٱ�َّ
رھند  یم  از عذاب ÷  اسیال  از قوم  یسانک: فقط  یعنی» خداوند  مخلص  جز بندگان«
 باشند.  ساخته  او خالص  یرا تنھا برا  و پرستش  تیو عبود  بوده  مؤمن  یتعال  حق  به  هک

ٰٓ  ١٢٩ٱ�ِخرِ�نَ  ِ�  َعلَۡيهِ  َناَوتََر�ۡ ﴿  .﴾١٣٠يَاِس�َ  إِۡل  َسَ�ٌٰم َ�َ
 در ÷  اسیال  ی: برا یعنی» میگذاشت  یجا به  کین  نام  ندگانیآ  انیاو در م  یو برا«
 . میگذاشت  یباق  کین  و آوازه  ، نام یبعد از و  یھا أمت  انیم

﴿ ٰٓ  .﴾١٣٠يَاِس�َ  إِۡل  َسَ�ٌٰم َ�َ
  یاسم  هک، چرا است  شده  اضافه  آن  به»  نون«و » ای«و   است  اسیال»  نياسيال«مراد از 

  آمده  یگرید  قرائت در».  نینیس« و طور» نایس«: طور  است  ر آنی. و نظ است  یاعجم

  مانیا  حقش  امیپ  به  هک  نشید  و بر اھل بر او  : سالم یعنی»  نياسي  آل  یعل  سالم: « است
 آوردند.

 .﴾١٣٢ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ  ِعَبادِنَا ِمنۡ  ۥإِنَّهُ  ١٣١ٱلُۡمۡحِسنِ�َ  زِيإِنَّا َكَ�ٰلَِك َ�ۡ ﴿
 »ما بود  مانیبا ا  را او از بندگانیز  میدھ یم  پاداش  گونه  نیرا ا  ارانکوکیما ن  نهیھرآ«
 . ز گذشتین  هیدو آ  نیر ایر نظیتفس

َِّمنَ  ا�نَّ لُوطٗ ﴿  .﴾١٣٣ٱلُۡمۡرَسلِ�َ  ل
فرزند  )÷  می(برادر ابراھ  او لوط فرزند ھاران» بود  امبرانیلوط از پ  قتیو در حق«

»  سدوم« شھر  یاھال  یسو او را به أ آورد و خداوند  مانیا ÷  میابراھ  به  هکبود   ختار
 فرستاد.  یامبریپ  به

ۥٓ  َ�َّۡيَ�ٰهُ  إِذۡ ﴿ ۡهلَُه
َ
ۡ�َ  َوأ

َ
 .﴾١٣٥ٱلَۡ�ِٰ�ِ�نَ  ِ�  َعُجوٗز� إِ�َّ  ١٣٤عِ�َ أ

از   هک  یرزنی، جز پ میداد  نجات  یرا ھمگ  اش او و خانواده  هک  گاه آن«
 بود. ÷ و او ھمسر لوط  در عذاب» بود  ماندگان یباق

رۡ ﴿  .﴾١٣٦ٱ�َخرِ�نَ  نَاُ�مَّ َدمَّ
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او   به  هکرا   از قومش  ماندگان ی: باق یعنی» میساخت  کرا ھال  گرانید  سپس«
 . مینابود ساخت  شیخو  بودند، با عذاب  اوردهین  مانیا

ونَ  �نَُّ�مۡ ﴿ ۡصبِِح�َ  َعلَۡيِهم َ�َُمرُّ  .﴾١٣٧مُّ
 اند. هکم  مردم  هیآ  نیا  مخاطب» دینک یگذر م  بامدادان  شما بر آنان  قتیو در حق«
موجود  ھا آندر   آثار عذاب  هک  یسانک  بر منازل  شما بامدادان ! هکم  مردم  ی: ا یعنی

  راھشان بر سر»  سدوم«را شھر ید؟ زینک یگذر م  شام  یسو به  شیخو  یدر سفرھا،  است
 . داشت قرار  شام  یسو به

﴿ ِ ِۡل� َو� فََ� َ�عۡ  ٱ�َّ
َ
 .﴾١٣٨قِلُونَ أ

  شام  یسو به  وآمدتان رفت  د ؛ در ھنگامینک یگذر م  بر منازلشان» زین  و شامگاھان«
د تا از ینیب یم  یالھ  از آثار عذاب  ارشانیدر د  هک  در آنچه» د؟ینک ینم  ا تعقلیآ  پس«

 د؟.یباش  کمنایب  آنان  ھمانند سرنوشت  یسرنوشت
  هکرد ک  لیتبد  یو متعفن  دهیگند  اچهیدر  را به  شھرشان  أل  یخدا«د: یگو یم ریثک ابن

» لوط  رهیبح»  نام به ، اچهیدر  نیا  هکدارد،   بدبو و بدمزه  بس  یو آب  زشت  بس  یمنظر
  به  ونسیلوط و   داستان« د:یگو یم  ینسف». قراردارد  اردن  شرق  کیو نزد  مشھور است

 †  امبرانیپ  بر ھمه  در آخر سوره أ را خداوندینشد ز  ختم ھا آنبر   گفتن سالم
 ».دیتفا گردکا  آن  به  پس  است  فرستاده  سالم

 .﴾١٣٩ٱلُۡمۡرَسلِ�َ �نَّ يُو�َُس لَِمَن ﴿
از   ونسی  قتیو در حق: « است  سوره  نیدر ا  داستان  نیو آخر  نیششم  نیا

. او ظاھرا از  است  یفرزند مت  ذوالنون  : ھمان ونسی» بود  امبرانیپ  زمره
را   فرستاد تا آنان  بزرگ  یشھر  یسو او را به أ خداوند  هکبود   لیاسرائ یبن  امبرانیپ

 بودند.»  موصل«  نیاز سرزم»  ینوین«شھر   یاھال  فراخواند و آنان  حق  یسو به
از   عذاب  بود و چون  داده  را وعده  یالھ  عذاب  قومش  به ÷  ونسی«ند: یگو یم  مفسران

از   هک  یغالم شد و مانند  رونیب  انشانیاز م  پروردگارش  اذن یر افتاد، بیتأخ  به  آنان
  هی، در آ جھت  نیبد د،یگرد  یشتکو سوار   ردهکا یباشد، قصد سفر در  ختهیگر  شیموال
 . گشت  موصوف»  زندهیگر»  به  یبعد
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َ�قَ  إِذۡ ﴿
َ
 .﴾١٤٠ٱلَۡمۡشُحونِ  ٱۡلُفلِۡك  إَِ�  �

  یموال از نزد  غالم  ختنی: گر اباق  اصل» ختیگرانبار بگر  یشتک  یسو به  هک  گاه آن«
  موصوف  وصف  نیا  پروردگار بود، به  اذن  یب  او از قومش  ختنیگر  و چون  است  شیخو

 شد.

 .﴾١٤١ٱلُۡمۡدَحِض�َ فََساَهَم فََ�َن ِمَن ﴿
تا از  انداختند  گر قرعهیھمد  انیم  یشتک  نانی: سرنش یعنی» انداختند  قرعه  باھم  پس«
  یشتک ا افگنند ویدر  خود را به  از آنان  ی، برخ یگرانبار  سبب به  یشتک  شدن  غرق  میب

شد و   مغلوب  یشک در قرعه ÷  ونسی:  یعنی» شد  و او از مغلوبان«گردد   کسب
 ا انداختند.یدر  ، او را به نیبنابرا

 .﴾١٤٢وَُهَو ُملِيمٞ  ٱۡ�ُوُت  ٱۡ�ََقَمهُ فَ ﴿
  هکبود   ردهک  یارک:  یعنی» بود  د و او درخور مالمتیفرو بلع«  نھنگ» یاو را ماھ  پس«

  یشتکسوار  و  ا رفتیدر  یسو به  پروردگارش  اذن یرا بیبود ز  و مالمت  سرزنش  موجب
 د.یاو را فروبلع  ی، ماھ انداخت  خود را در آب  چون ! یآرشد. 

نَُّهۥ َ�ٓ فَلَوۡ ﴿
َ
 .﴾١٤٤ُ�ۡبَعُثونَ  مِ إَِ�ٰ يَوۡ  نِهِۦٓ لَلَبَِث ِ� َ�طۡ  ١٤٣ٱلُۡمَسّبِِح�َ َ�َن ِمَن  �

 خدا  نندگانک رکاز ذ ÷  ونسی: اگر  یعنی» نبود  انیگو حیتسب  اگر او از زمره  پس«
  نینبود؛ با ا  یماھ  مکدر ش  شیبرا  انیگو حیا از تسبینبود،   یو  یبرا  نمازگزارانا از ی أ

نَت ُسۡبَ�َٰنَك إِّ�ِ ُكنُت ِمَن ﴿:  شیدعا
َ
ٓ أ ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ٰلِِم�َ �َّ ا در قطع« .]۸۷[األنبیاء:  ﴾ٱل�َّ

تا   یماھ  مک: قطعا ش یعنی »ماند یم  یشوند، باق  ختهیبرانگ  مردم  هک  یتا روز  یماھ  آن  مکش
  مکدر ش  ذوالنون  یدعا: « است  آمده  فیشر  ثیشد. در حد یم  یگور و  امتیروز ق

نَت ُسۡبَ�ٰنََك إِّ�ِ ُكنُت ِمَن ﴿  یماھ
َ
ٓ أ ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ٰلِِم�َ �َّ   به  یمسلمان  چیبود، ھرگز ھ ﴾ٱل�َّ

 ».ردیگ یقرار م  مورد اجابت  شیدعا  هک نیند، جز اک یدعا نم  یدر امر  آن

 .﴾١٤٥َوُهَو َسقِيمٞ  بِٱۡلَعَرآءِ  َ�َنَبۡذَ�ٰهُ ﴿
: او  یقول  . به است  اهیاز بنا و گ  یخال  یانکعراء: م» میافگند  اهیگ یب  رانهک  او را به  پس«

  داناتر است أ شد و خدا  افگنده  منی  نیسرزم  رانهکگر: بر ید  یقول و به  دجله  رانهکبر 
از   یحال در او را  یماھ  داد پس  فرمان  یماھ  به  خداوند متعال» مار بودیب  هک یحال در«

  دنیفشار بلع او بر اثر  هکرد ک  پرتاب  رونیب  به  مشکافگند و از ش  ساحل  به  دھانش
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  او چون«د: یگو یم س مسعود  بود. ابن  رفته  انیاز م  بدنش  مار بود و پوستی، ب یماھ
  ینوزاد  او چون«د: یگو یم  یسد». دیآ یم  رونیب  تخماز   هکبود   گشته  یپر یب  جوجه

  تیروا  به  مرفوع  فیشر  ثیدر حد ».آمد  رونیب  یماھ  مکشود، از ش یمتولد م  تازه  هک
 ÷ امبریپ  ونسی  به  چون«فرمودند:  ص  خدا   رسول  هک  است  آمده س  کمال  بن انس

او   یدعا  نیبخواند، ا  لماتک  نیبا ا  یماھ  مکش را در أ خداوند  هکشد   معلوم
  فیضع  است  ییصدا  نیا گفتند: پروردگارا!  فرشتگان . باال رفت  عرش  یسو به  شانک ناله

صدا   نیا  ا صاحبیفرمود: آ أ . خداوند و ناشناخته  دوردست  یاریاز د  شده و شناخته
.  است  ونسی  ام فرمود: بنده  أل  ی؟ خدا ستیکاو  وردگارا!گفتند: پر د؟یشناس یرا نم

  به  مستجاب  یو دعا  شده  رفتهیپذ  او عمل  یبرا  ھنوز ھم  هک  یونسی  ات بنده گفتند:
  یحال در آسوده  هک  آنچه  سبب  به  یا بر ویپروردگارا! آ شود؟! یم  برداشته  آسمان
 ؟ یدھ  بال، نجاتش  چنگال  به  یو  یگرفتار  مھنگاتا در   ینک ینم  داد، رحم یم انجام 

  به او را  یداد و ماھ  را فرمان  یماھ  . پس نمک یم  رحم  یفرمود: چرا؛ بر و أ خداوند
 ».افگند  اهیگ یب  رانهک

﴿�
َ
 .﴾١٤٦َ�ۡقِط�ٖ  ّمِن َشَجَرةٗ  َعلَۡيهِ  َبۡتَناَوأ

  نیچن افگند و  هیسا  یتا بر سر و» میدیانیرو  دوبنک  از نوع  یسر او درخت  یو بر باال«
  : درخت نیقطی د.ییرو  تنش  یشد و مو  سخت ÷  ونسی  بدن  گوشت  آرام  آرام  هکبود 

  یبز  ونسی  یبرا أ خداوند« د:یگو یم س  رهی. ابوھر است»  قرع«  نام به  یا دو از گونهک
  ونسینزد   و شام  خورد و ھر صبح یم  نیزم  کخاشا و از خار  هک  را برگماشت  یوحش
  رابیر و سیس  شیر خویگشود و او را از ش یم را بر او  شیخو  یپاھردو   انیم  آمده

  آمده  فیشر  ثیدر حد».  افتیبھبود   د و حالشییرو  یو  تن  پوست  هک تا آن  ساخت یم
،  برادرم  درخت  نیا«فرمودند:  یداشتند و م  دوست دو راک ص  خدا  رسول  هک  است

 : ، از جمله ار استیدو بسکد یفوا«د: یگو یم ریثک  ابن».  است  ونسی
 . آن  شیرو  ـ سرعت 
 دارد.  هک  یا یو نرم  و طراوت  یبزرگ  سبب به  آن  یبرگھا  افگندن  هیـ سا 
 شود. ینم  کینزد  آن  به  مگس  هک نیـ ا 
 و دارد.کین  هیتغذ  آن  وهیم  هک نیـ ا 
 ».شود یم  خورده  با مغز و پوست  و پخته  خام  هک نیـ ا 
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رۡ ﴿
َ
ۡلٍف  ِماْئَةِ  إَِ�ٰ  َسۡلَ�ٰهُ َوأ

َ
وۡ  �

َ
  .﴾١٤٧يَزِ�ُدونَ  أ

شتر از صدھزار یب  یسو  به  هک: بل یعنی» شتر از آنیا بیھزار نفر  صد  یسو و او را به«
و   ختیگر ایدر  یسو به  نزدشاناو از   هکبودند  ÷  ونسی  قوم ھا آنو » میفرستاد«نفر 

ما   یبرا  اتیآ  نیدر ا  خداوند متعال  هکافتاد   شیبرا  یاتفاق  نی، ھم یو  ختنیبعد از گر
 ÷  ونسی  پس بودند.  موصل  نیاز سرزم  ینوین  یاھال  یو  و قوم  است  ردهک  تیاکح

 بود.  ألپروردگار   فرستادهز، ین  زد و بعد از آنیا بگریدر  یسو به  هک از آن  قبل

﴿ �َ َٔ  ْ  .﴾١٤٨ِح�ٖ  إَِ�ٰ  َ�َمتَّۡعَ�ُٰهمۡ  اَمُنوا
  ونسی  قوم  هک : بعد از آن یعنی» میردک  برخوردارشان  یآوردند و تا چند  مانیا  پس«
را   آنان  ھم  أل  یخدا آوردند و  مانیاو ا  ردند، بهک  را مشاھده  یو  نبوت  یھا نشانه ÷

 د.یمند گردان ، بھره شانیعمرھا  دنیرس  تینھا ھا و به اجل  دنیرس سر به  ھنگاما تا یدر دن

لَِرّ�َِك  ٱۡستَۡفتِِهمۡ فَ ﴿
َ
 .﴾١٤٩ٱۡ�َُنونَ َولَُهُم  ٱۡ�ََناُت أ

  پروردگارت ایآ: « هک  بپرس  و از آنان» ا شویجو  انکاز مشر« !ص  محمد  یا» پس«
  در انتساب  پندارشان  هک نیا  : بر فرض یعنی» ؟ است  را پسران  و خود آنان  را دختران

  پندارشان  به  هکرا ـ   یادن  جنس  آنان  باشد، چگونه  درست  سبحان  یخدا  فرزند به
خود   پسرانند ـ به  پندارشان  به  هکرا ـ   یو اول  یاعل  و جنس أ خدا  دخترانند ـ به

 ؟. ستین  و حماقت  جھل  یمنتھا  نیا ایدھند؟ آ یم  نسبت

مۡ ﴿
َ
 .﴾١٥٠َ�ِٰهُدونَ  َوُهمۡ  اإَِ�ٰثٗ  ٱلَۡمَ�ٰٓ�َِكةَ  َخلَۡقَنا أ

 و  ، برگشته است  دتر از آنیشد  هک  آنچه  یسو به  اول  از سخن أ خداوند  سپس
  : چگونه یعنی» شاھد بودند؟  و آنان  میدیآفر  نهیرا ماد  ا ما فرشتگانی«د: یفرما یم

،  میدیآفر را  ما فرشتگان  هک  یدر ھنگام  آنان  هک یپندارند در حال یم  نهیرا ماد  فرشتگان
  نیچن  هکپردازد  یم  قتیحق  نیا  انیب  به  سبحان  ی، خدا بیترت  نیا  اند؟ به حاضر نبوده

اند  نبوده  فرشتگان  نشیآفر شاھد  و آنان شود ینم  دانسته  مشاھده  قیجز از طر  یزیچ
بتوانند  ھا آن،  جهیتا در نت  یعقل  یلیدل  وجود دارد و نه  بر قولشان  یسماع  یلیدل  نه  پس
 دھند.  نسبت  شانیعقلھا  را به  آن  افتیدر

﴿ ٓ�َ
َ
ُ  َوَ�َ  ١٥١َ�َُقولُونَ  إِفِۡكِهمۡ  ّمِنۡ  إِ�َُّهم �  .﴾١٥٢لََ�ِٰذبُونَ  ��َُّهمۡ  ٱ�َّ
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  ی! در حال : خدا فرزند آورده ا خواھند گفتقطع  شان از سر تھمت  نانیا  هکھشدار «
،  است  و افتراء سرزده  فقط از سر دروغ  شان سخن  نیو ا» ندیا دروغگوقطع ھا آن ه ک
  باشد پس  وجود داشته  سخنشان  نیبر ا  یلیدل  شبھه  یا حتیو   لیدل  هک آن یب
 . است  زاده  یسکاز   و نه  فرزند آورده  نه أ خداوند گمان  یب

ۡص ﴿
َ
 .﴾١٥٤َ�ُۡكُمونَ  َكۡيَف  َما لَُ�مۡ  ١٥٣ٱۡ�َنِ�َ َ�َ  ٱۡ�ََناتِ  َطَ� أ
  ، چگونه شده  ؟ شما را چه است  دهیبرگز  را بر پسران  ا خدا دخترانیآ«
؟ با  است  داده  یو برتر  دهیبرگز  را بر پسران  ا او دخترانی: آ یعنی» د؟ینک یم  یداور

اگر   ھستند؟ پس  دو جنس  نیشما بھتر  یھا و باورھا یداور  بر طبق  پسران  هک نیا
  هک  آنچه  را او بر اعمالید زیگز یرا برم  د پسرانیبا یبود، قطعا م  یفرزند  یتعال  حق  یبرا

و   کپا د،ییگو یم  و او از آنچه  است  پندار شما نادرست  نیا  پس  ند، قادر استک  اراده
 باشد. یم  منزه

ُرونَ ﴿ فََ� تََذكَّ
َ
 .﴾١٥٥أ

تا  دیشیاند ید و نمینک ینم  ، تأمل میگفت  ا در آنچهی: آ یعنی» د؟یشو یر نمکا متذیآ«
 د؟.یابیرا در  شیخو  سخن  بطالن

مۡ ﴿
َ
بِ�ٞ  ُسۡلَ�ٰنٞ  لَُ�مۡ  أ ْ  ١٥٦مُّ تُوا

ۡ
 .﴾١٥٧َ�ِٰد�ِ�َ  ُكنُتمۡ  إِن بِِ�َ�ٰبُِ�مۡ  فَ�

  نیا در» دییگو یم  اگر راست  پس«د؟ ییگو یم  هک  بر آنچه» دیار دارکآش  یا حجتی«
  هک دیاوریرا ب  از آسمان  شده  نازل  یتابک:  یعنی» دیاوریرا ب  تابتانک«خود   یادعا

  را آنچهیگرداند ز  شما ثابت  یرا برا  حجت  نیو ا  بوده  یحجت  نیچن  رندهیدربرگ
 زیرا جا  آن  یلکطور  به  عقل  هکباشد بل  داشته  یعقل  گاه هیکتواند ت ید، نمییگو یم

 داند. ینم

نَّةِ  َو�َۡ�َ  َنُهۥوََجَعلُواْ بَيۡ ﴿ ۚ �ََسبٗ  ٱۡ�ِ نَّةُ  َعلَِمِت  َولََقدۡ  ا ونَ  إِ�َُّهمۡ  ٱۡ�ِ  .﴾١٥٨لَُمۡحَ�ُ
:  است  انند. مجاھد گفتهی: جن جنه» انگاشتند  یوندیپ  انیخدا و جن  انیو م«

و   قتاده». شود یم  (جنه) گفته  شانیبرا  هکفرشتگانند   یھا از شاخه  یا شاخه  آنان«
ند ـ گفتند: خداوند با ک  شان لعنت  سبحان  یخدا  هکـ   انیھودی«اند:  گفته  یلبک

  نیا  از فرزندان  و فرشتگان  است  ردهکبرقرار   یشاوندیوند خویپ  انیجن
گفتند: خداوند از   هکبود   و خزاعه  نانهک  لیقبا  سخن  نی: ا یقول  به ».اند یشاوندیخو

ردند ک  جیاو تزو  خود به  فیسرآمد و شر  از دختران  رد و آنانک  یخواستگار  جن  اشراف
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  سبحان  یخدا  برتر است». اند جن  اشراف  دختران  خدا از نسل  دختران  فرشتگان  پس
 ند.یگو یم  زآنچها

 : یعنی» احضار خواھند شد  خودشان  هکاند  دانسته  یخوب  به  انیجن  هک آن  و حال«
  و در آن  احضار شده  ، در دوزخ سخن  نیا  ندهیفار گوک  هکاند  دانسته  انیجن
  نیا  یمعن  هکدارد   احتمال  نیشوند. ھمچن یم  عذاب  شیخو  یو افترا  دروغ  سبب به

 ند،ک یحاضر م  حساب  یبرا  یزود را به  خود آنان أ خداوند  هکدانند  یم  انیجن باشد:
 را  ، ھرگز آنان داشت یم دوندھا وجویاز پ  یوندیپ  او و آنان  انیاگر در م  هک  یدر حال

 رد.ک یار احضار نمک  نیا  یبرا

ِ  َ�ٰنَ ُسبۡ ﴿ ا يَِصُفونَ  ٱ�َّ  .﴾١٥٩َ�مَّ
 فرزند  دادن  ؛ از نسبت و بھتان  دروغ  به» آورند یم  در وصف  آنچه از  است  خدا منزه«

 او.  یبرا

ِ إِ�َّ ِعَباَد ﴿  .﴾١٦٠ٱلُۡمۡخلَِص�َ  ٱ�َّ
 از أ خداوند  مخلص  بندگان  نکی: ل یعنی» خداوند  مخلص  بندگان  یاستثنا  به«

  انیب  هکنارند بلکو بر زاریند، بینما  وصف  ستیناشا  از اوصاف  یزیچ  او را به  هک نیا
 . است  واقع  مطابق  مخلصان

ٓ  ١٦١ُبُدونَ َوَما َ�عۡ  فَإِنَُّ�مۡ ﴿ نُتمۡ  َما
َ
 .﴾١٦٣ٱۡ�َِحيمِ  َصالِ  ُهوَ  َمنۡ  إِ�َّ  ١٦٢بَِ�ٰتِنِ�َ  َعلَۡيهِ  أ

 أ خداوند  یجا به  از بتان» دیپرست یم  هک  و آنچه«  افرانک  یا» شما  قتیدر حق«
 »است  یدر آمدن  دوزخ  به  هکرا   یسکد مگر یستیگر ن گمراه«را   کس ھیچ )بر ضد او(
  جھنم  به  هک  است  ردهکمقدر   یو  یو او برا  رفته  یالھ  در علم  هکرا   یسک: جز  یعنی

 فشارند. یم  یفر خود پاکبر   هکاند  یسانک  ند و آنانک  واردش

﴿ ٓ  .﴾١٦٤ۡعلُومٞ مَّ  َمَقامٞ  َ�ُۥ إِ�َّ  َوَما ِمنَّا
  نیا» است  نیمع  یاو مقام  یبرا  هک نیجز ا  ستین  از ما فرشتگان  کی  چیو ھ«

ند: یگو یم  : فرشتگان یعنی.  است  فرشتگان  از سخن  تیاکدر ح أ خداوند  انیب
  سبحان  یخدا  پرستش  یبرا ھا آندر آسم  هک نیجز ا  ستیاز ما ن  یا فرشته  چیھ

 ، سبحان  یخدا  شگاهیدر پ  تیعبود  به  فرشتگان  اعتراف  نیدارد. ا  نیو مع  معلوم  ییجا
  ییجا  چیھ: « است  آمده  فیشر  ثی. در حد است  شیخو  پرستشگران  یرد پندارھا  یبرا

 ».دارد قرار  امیا قی،  سجده  حال در  یا فرشته  بر آن  هک نیجز ا  ستیا نیدن  در آسمان



 تفسیر انوار القرآن    ٣١٨

آفُّونَ  نُ �نَّا َ�َحۡ ﴿  .﴾١٦٥ٱلصَّ
. در  خدمت  یگاھھایو در پا  طاعت  در نماز و انجام» میا بسته  ما صف  قتیو در حق«

ز ین  شانیدادند تا ا دستور  شیخو  ارانی  به ص  خدا   رسول: « است  آمده  فیشر  ثیحد
  اصحابببندند.   صف بندند، در نماز یم  صف  نزد پروردگارشان  فرشتگان  هک  ھمچنان

فرمودند:  ص  خدا  رسول بندند؟ یم  صف  چگونه  نزد پروردگارشان  گفتند: فرشتگان
  صفوف  پس». ستندیا یم  فشرده  ھم به  و در صف  ردهک  املکرا   مقدم  صفوف ھا آن

  ردهک  تیر روایثک . ابن است  نیا در زمیدن  اھل  ، ھمانند صفوف در آسمان  فرشتگان
ستاد و یا یم  مردم  یسو به  یرو  در محراب س شد، عمر ینماز برپا م  یوقت: « است

  یتیشما ھدا  یبرا  را خداوند متعالید! زیستیبرابر با د!یخود را برپا دار  ی: صفھا گفت یم

 نُ �نَّا َ�َحۡ ﴿ رد:ک یم  را تالوت  هیآ  نیا  گاه خواھد. آن یرا م  فرشتگان  تیھدا  ھمچون
آفُّونَ    گونه  نیا. بدی! جلو ب فالن  یبرو. ا  عقب ! فالن  یفرمود: ا یم  . سپس﴾١٦٥ٱلصَّ

  مهیر تحریبکو ت  رفت یجلو م  گاه ستند آنید تا برابر باییپا یرا م  نمازگزاران  کیاکی
 ». گفت یم

:  گفت  هک  است  ردهک  تیروا  کمال یاب دبنیزیاز   هیآ  نزول  سبب  انیدر ب  حاتم یاب ابن
  گزاردند پس یم نماز  گسسته  و از ھم  ندهکطور پرا به  بود، مردم  نشده  نازل  هیآ  نیا تا

آفُّونَ  نُ �نَّا َ�َحۡ ﴿ : هیآ أ خداوند  چون   آنان  به ص  خدا  رسول رد،ک  را نازل  ﴾١٦٥ٱلصَّ
 ».ببندند  صف  هکدستور دادند 

 .﴾١٦٦ٱلُۡمَسّبُِحونَ  نُ �نَّا َ�َحۡ ﴿
.  آن ریدر نماز و در غ» میانیگو  حیخود تسب  هک  مییو ما«ند: یگو یم  در ادامه  فرشتگان

  و تذلل  عبادت  یایگو  هک  یدارند، اوصاف قرار  اوصاف  نیبر ا  فرشتگان  هک  است  نیمراد ا
  الله  یتعال«نند. ک یم  را وصف  شانیفار اک  هک  چنان  ، نه است  سبحان  یخدا  یبرا ھا آن

 . و برتر است  ند منزهیگو یم  از آنچه  سبحان  یخدا»  قولونیعما 

ْ َ�َُقولُونَ ﴿ نَّ  لَوۡ  ١٦٧�ن َ�نُوا
َ
لِ�َ  ّمِنَ  ذِۡكٗر� ِعنَدنَا أ وَّ

َ
ِ لَُكنَّا ِعَباَد  ١٦٨ٱۡ�  ٱ�َّ

 .﴾١٦٩ٱلُۡمۡخلَِص�َ 
و   جھل  به  یمحمد  بعثتاز   قبل  چون  انک: مشر یعنی» گفتند ید میکتأ  به  انکو مشر«

:  یعنی» نزد ما بود  انینیشیاز پ  یرکاگر ذ«گفتند:  یا مدکشدند، مؤ یم  سرزنش  ینادان
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از   کش یب« شد یم  بر ما نازل  لیو انج  تورات  چون  انینیشیپھای  کتاب از  یتابکاگر 
  او خالص  یبرا را  پرستشمان  گمان ی: ب یعنی» میشد یخداوند م  افتهی اخالص  بندگان
 . میدیورز یفر نمکاو   و به  ساخته

 .﴾١٧٠َ�ۡعلَُمونَ  َف فََسوۡ  ۦۖ فََ�َفُرواْ بِهِ ﴿
افر شدند ک  آن  به«را آورد؛   تابک ھا آن  است به ص محمد  حضرت  یوقت» یول«

 فر خود را.ک  شوم  و فرجان  عاقبت» خواھند دانست  یزود به  پس

�نَّ ُجنَدنَا لَُهُم  ١٧٢ٱلَۡمنُصوُرونَ  لَُهمُ  إِ�َُّهمۡ  ١٧١ٱلُۡمۡرَسلِ�َ  لِعَِبادِنَا َ�َِمُتَنا َسبََقۡت  َولََقدۡ ﴿
 .﴾١٧٣ٱۡلَ�ٰلُِبونَ 

  شیما از پ  فرستاده  رسالت  به  بندگان  در حق«محفوظ   در لوح» ما  لمهکا و قطع«
  هیعل  آنان  به أ خداوند  هک  است  یا یروزیو پ  یابیامک:  لمهکمراد از » است  صادر شده

  ا نصرتحتم  شانیا  هک«د: یفرما یم  ر آنیخود در تفس  هک چنان  است  داده  فار وعدهک
  ار از آنک را فرجامیز» روزندیپ  ر ما، آنانکلش  نهیو ھرآ«  ا و آخرتیدر دن» افتگانندی
ر کلش«ر شد. ک)ذ۱۷۱(  هیدر آ  هک  یا ا وعدهی»  لمهک«  ھمان  است  نیا  . پس است  شانیا

 باشند. یم  شان روانیو پ †  امبرانیپ  یعنی،  یو  حزب» أ خدا
  دهیرا پدیشود ز یم  قطعا محقق  مؤمنان  و غلبه  یروزیپ  به  یتعال  حق  وعده ! یآر
  نیو ا  است  شان بر دشمنان أ ر خداکلش  یروزی، پ یو ھر سنگر  هکدر ھر معر  غالب

ر کلش  از آن  کین  و فرجام  ، عاقبت یو در ھر رزمگاھ  در ھر حال  هک  است  مسلم  قتیحق
امر   کی  نیدھد، ا  یرو  ارشانکدر   یمقطع  یو فتور  ستکش  باشد و اگر ھم یم  حق

  ار از آنک  : وسرانجام نيللمتق  و العاقبهد: (یفرما یم  سبحان  یخدا  هک چنان  گذراست
 است).  گان شهیتقواپ

ٰ  ُهمۡ َ�َتَولَّ َ�نۡ ﴿  .﴾١٧٤ِح�ٖ  َح�َّ
تا  : یعنی» یتا مدت«فار ک: از  یعنی» از آنان«  پس  است  نیچن نیار اک  ھرگاه» و«

  از: مدت  است  عبارت  مدت  آن» برتاب  یرو»  است  معلوم  سبحان  ینزد خدا  هک  یمدت
  مسلحانه  جنگ  تو را به  هک  گاه تا آن  با آنان  از جنگ  ات یو خوددار  داشتن  نگه  دست
،  یروزیپ  نیا للهحمدا  به  هک.  است  یقطع  ات یروزیپ  هک  است  زمان  و آن  میدھ  فرمان

 . افتی  تحقق  هکم  در بدر و فتح
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بۡ ﴿
َ
و فََسوَۡف  ِ�ُۡهمۡ َو�  .﴾١٧٥نَ ُ�ۡبِ�ُ

 ریاس و  شتنکد ؛ با یآ یفرود م  آنان ما بر  و مجازات  عذاب  هک  یوقت» را بنگر  و آنان«
 ندارد.  حالشان  به  یسود  چیھ  ستنینگر  هک  یاما در ھنگام» زودا بنگرند  هک»  ساختنشان

فَبَِعَذابَِنا �َسۡ ﴿
َ
 .﴾١٧٦تَۡعِجلُونَ أ
از فرط  ان کمشر ! ی؟ آر آن  وقت  دنیاز فرارس  قبل» خواستارند  ما را شتابزده  ا عذابیآ«
 خواھد بود؟  یکما   عذاب  نیگفتند: ا یو معاد م  حق  رسالت  به  شان بیذکو ت  یناباور

فرمود:   هک  است  ردهک  تیروا س عباس  از ابن  نزول  سبب  انیبر در بیجو
و   انیبنما  یدھ یم  مان میب  از آن  هکرا   یعذاب  ما آن  به !ص  محمد  یگفتند: ا  انکمشر

  و مسلم  یـ بر شرط بخار  تیروا  نیشد. ا  نازل  هیآ  نیا  اور! پسیما ب  یرا برا  آن شتابان 
 . است  حیـ صح

 .﴾١٧٧ٱلُۡمنَذرِ�نَ  َصَباحُ  فََسآءَ  فَإَِذا نََزَل �َِساَحتِِهمۡ ﴿
  به ص  خدا  رسول  آمدن : مراد فرود یقول  به» دیفرود آ  آنان  ساحه  به  چون  پس«

: در  یعنی» ! بد است  چه  افتگانی میبامداد ب«  است  هکم  در روز فتح  انکمشر اریو د  ساحه
در نزد :  !. صباح بد است  اند، چه شده  داده  میب  عذاب  به  هک  یسانک، بامداد  ھنگام  آن

 رد.یگ یم  بامداد انجام  در ھنگام  هک  یاز ھجوم  است  ، عبارت اعراب
  چون بردند و  بر حملهیخ  به  بامدادان ص  خدا  رسول  هک  است  آمده  فیشر  ثیدر حد

با   بناگاه بروند،  شیخو  یارھاکآمدند تا بر سر   رونیخود ب  یھا و تبرھا لیبا ب  انیھودی
  به  محمد است گفتند: یم  هک یبازگشتند درحال  مهیسراس  روبرو شدند پس  ر اسالمکلش

خيرب، إنا إذا نزنلا   أ�رب، خر�ت  اهللا«فرمودند:  ص  خدا  رسولر...! و کمحمد و لش خدا!
  یقوم  ساحه  به  بر، ما چونیشد خ  بر، خرابکالله ا« .» املنذر�ن  فساء صباح  قوم  �ساحة

 .»! بد است  چه  افتگانی میب، بامداد  مییفرود آ

ٰ  ُهمۡ َوتََولَّ َ�نۡ ﴿ بِۡ�ۡ  ١٧٨ِح�ٖ  َح�َّ
َ
ونَ  فََسۡوَف  َو�  .﴾١٧٩ُ�ۡبِ�ُ

  هک و بنگر  برتاب  یرو»  است  معلوم  سبحان  ینزد خدا  هکگر ید» یتا مدت  و از آنان«
 را.  شیفر خوک  عاقبت» ستیز خواھند نگرین  آنان



 ٣٢١  سوره صافات

 

تا   دنیشکانتظار  )،۱7۴(  سابق  هیرار نمود. مراد از آکد تیکتأ  یرا برا  هیدو آ  نیا  یتعال  حق

  آخرت  عذاب  وقوع  وقت ، هیآ  نیاما مراد از ا  است  افرانکا بر یدن  عذاب  دادن  یرو  ھنگام
 باشد. یم

ا يَِصُفونَ  ٱۡلعِزَّةِ  رَّبِ  َرّ�َِك  َ�ٰنَ ُسبۡ ﴿  .﴾١٨٠َ�مَّ
در » نندک یم  وصف  گروه  نیا  از آنچه«  و غلبه» ، پروردگار عزت پروردگارت  است  منزه«

  است  یھر صفت از  یتعال  حق  هیمراد، تنز  پس.  یو  به  کیو فرزند و شر  زن  دادن  نسبت
 . ستیسزاوار ن  حضرتش  به  هک  نند؛ از آنچهک یم  وصف  آن  او را به  انکمشر  هک

 .﴾١٨١ٱلُۡمۡرَسلِ�َ وََسَ�ٌٰم َ�َ ﴿
  شانیبرا  ماتیھا و نامال یاز ناخوش  یو سالمت  یمنی: ا یعنی» باد  امبرانیبر پ  و سالم«

ز یگر نید  امبرانید، بر پیفرستاد یم  سالم  بر من  چون: « است  آمده  فیشر  ثیدر حد باد!
 ».دیبفرست  سالم

ِ رَّبِ  ٱۡ�َۡمدُ وَ ﴿  .﴾١٨٢ٱۡلَ�ٰلَِم�َ ِ�َّ
در  ، در انجام  در آغاز و ھم  ھم» است  انیخداوند، پروردگار عالم  ژهیو  شیو ستا«

.  است  فرستاده  دھنده میآور و ب مژده ھا آنانس  یسو بهرا   امبرانشیپ  هک  نعمت  نیبرابر ا
را   انکمشر  هک نیدر برابر ا  است أ خداوند  مخصوص  : سپاس است  نیا  یمعن  یقول به

  ھمه دربرابر  او راست  ز سپاسیو ن  است  روز ساختهیرا پ †  امبرانینابود و پ
  حضرت تیروا  به  فیشر  ثی. در حد است  داشته  یارزان  شیخو  خلق  لکبر   هک  یینعمتھا

  هکشود  یم  شادمان  نیا  به  سکھر «فرمودند:  ص  رمکا رسول  هک  است  آمده س یعل
خود   آخر مجلس د دریشود، با  مانهیپ  تر از مزدش تمام  یھا آنمیپ  امتیدر روز ق  شیبرا

ِ لۡ ٱ رَّبِ  َرّ�َِك  َ�ٰنَ ُسبۡ ﴿ د:یزد ـ بگویخواھد برخ یم  هک  یـ ھنگام ا يَِصُفونَ  عِزَّة  ١٨٠َ�مَّ
ِ رَّبِ  ۡ�َۡمدُ ٱوَ  ١٨١لُۡمۡرَسلِ�َ ٱوََسَ�ٌٰم َ�َ   در  نی. ھمچن]۱۸۲-۱۸۰[الصافات:  ﴾١٨٢ۡلَ�ٰلَِم�َ ٱِ�َّ

ال   وحبمدك  ا�  سبحانك«:  دعاء است  نیا  مجلس  فارهک:  هک  است  آمده  فیشر  ثیحد
  ییتو را، جز تو خدا  ، سپاس یو منزھ  کتو پا بار الھا!« .» يلكإ  توبأو  ستغفركأ  نتأال إ  �

 .١» گردم یبازم  تو با توبه  یسو و به  خواھم یم  ، از تو آمرزش ستین
                                                           

ز ین  یا جداگانه  جزوه  مجلس  کفاره  در آداب  را که  یخدا  حمد و منت«د: یگو یر میکث  ابن -١
 د.یکن  مراجعه  یو  جزوه  به  پس».  ام کرده بیترت





 
 
 
 

 ص  سوره

 . است  هی) آ۸۸(  یو دارا  است  کیم

 .﴾١ٱّ�ِۡكرِ ذِي  َوٱۡلُقۡرَءانِ  ٓصۚ ﴿
. و  نیتنو ا بای  نیتنو  ، بدون سر آنکا ی  و فتح  دال  ونکس  به» صاد«شود:  یم  خوانده

  نیو ا  است  مقطعه  از حروف  حرف  نی. ا است  فیضع  نیتنو  سر بدونک  به  آن  قرائت
  خداوند متعال  هک  است  یرموزھا، از  سوره  یابتدا  مقطعه  از حروف  آن  و امثال  حرف

 . است  داده  اختصاص  خودش  را به ھا آن  علم
نجا، یدر ا  قرآن  به أ خداوند  سوگند خوردن» رکذ  یدارا  قرآن  سوگند به«

  یعنیر: کالذ  ی. ذ است  آن  و منزلت  گاهیجا  یقدر و برتر  شرف  به  دادن  توجه  یبرا
  آن  یمعنا  یقول . به ز استیچ ھر  انیب  در آن  هک  است  یرکبر ذ  ، مشتمل قرآن

 ؟ ستیچ  قسم  جواب  هک نیدر ا  . مفسران شرف  یدارا  قرآن  به  : قسم است  نیا

ِينَ ٱبَِل ﴿ : یعنیبعد،   هی، آ آن  د: جوابیگو یم  نظر دارند ؛ قتاده  اختالف َّ�  ْ  ﴾َ�َفُروا
 ، قسم  گر: جوابید  یقول . به است  دهیرا برگز  قول  نیز ایر نیجر  . ابن است ]۲[ص: 

 باشد. یم  آن  متضمن  سوره  نیا  لک  اقیس  هک  است  یمضمون

ِينَ بَِل ﴿ �ٖ  ٱ�َّ  .﴾٢وَِشَقاقٖ  َ�َفُرواْ ِ� ِعزَّ
  فرمود: قطعا در قرآن  ییگو» ھستند  ییجو زهیو ست  یشکدر سر  افرانک  هکبل«

در   و شبھه  کش  رند، موجبیپذ یرا نم  آن  افرانک  هک نیو ا  ستین  یکش  چیھ
قرار دارند و   ییجو زهیو ست  و مخالفت  یشکبر و سرکدر ت ھا آنرا یباشد ز ینم  آن
و   کش  قرآن  تیدر حقان  هک  نیا  ، نه است  نیز ھمین  آنان  رفتنیپذ  عدم  لیدل

از   افرانک:  است  نیا  ﴾�ٖ وَِشَقاقٖ ِ� ِعزَّ ﴿ : یمعنا  باشد. پس  وجود داشته  یا شبھه
 قرار دارند.  و امتناع  در مخالفت  حق  رفتنیپذ

ۡهلَۡكَنا َ�مۡ ﴿
َ
ْ  قَۡرنٖ  ّمِن َ�ۡبلِِهم ِمن أ َ�َت  َ�َناَدوا  .﴾٣َمنَاٖص  ِح�َ  وَّ

،  از آنان  ا قبل: قطع یعنی» میردک  نابودشان  از آنان  شیپ  هکھا  ار نسلیبس  چه«
فار عصر کدارتر از  هیتر و سرما رومندتر، بازدارندهین  هکرا   گذشته  یھا امتاز   یاریبس

» نبود  یخالص  ، زمان زمان  گر آنید  یاد برآوردند ولیفر  هک»  میردکبودند، نابود   بعثت
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  ، نه زمان  نیشد اما ا یم  نازل  بر آنان  عذاب  هکسر دادند   یاد دادرسیفر  ی: ھنگام یعنی
 . شان یزار و  اد و استغاثهیفر  یبرا  یمناسب  وقت  بود و نه  زشانیو گر  ییھار  زمان

ْ وََعِجُبوٓ ﴿ ن ا
َ
نِذرٞ  َجآَءُهم أ اٌب  َ�َٰذا َ�ِٰحرٞ  ٱلَۡ�ٰفُِرونَ  َوقَاَل  ّمِۡنُهۡمۖ  مُّ  .﴾٤َكذَّ

  هک» آمد  شانیبرا  از خودشان  یا دھنده میب  هک نیاز ا«  افرانک» ردندک  و تعجب«
  افرانکو«دھد  یو ھشدار م  میب  یالھ  فر استمرار ورزند ـ از عذابکبر   را ـ چنانچه ھا آن

  معجزات  هکگفتند   یرا ھنگام  سخن  نیا ھا آن» اد استیش  یجادوگر  شخص  نیاگفتند: 
 . است  بشر خارج  از قدرت  هک  یردند، معجزاتک  را مشاھده ص  امبریپ

َجَعَل ﴿
َ
ءٌ  َ�َٰذا إِنَّ  َ�ِٰحًد�ۖ  اإَِ�ٰهٗ  ٱ�لَِهةَ أ  .﴾٥ُعَجابٞ  لََ�ۡ

متعدد را   انیخدا« ص  محمد» ایآ«گفتند:   نانک تعجب  افرانک  نیھمچن
محدود و منحصر   سبحان  یرا فقط بر خدا  تیو الوھ» داده قرار  یھا آنگی  یخدا

 ! استآور   ار شگفتیو بس» است  یبیز عجیچ  نیا  یراست  به«؟  است  ردهک
و   داشت  از بتان  یی، از خود خدا یا لهیھر قب  هکبود   یرو از آن  انکمشر تعجب 

  سبحان  یخدا  ما را به  هک  میپرست یم  جھت نیرا فقط بد  انیخدا  نیگفتند: ما ا یم
  یانیز  چه  دهیعق  نیدر ا  پس  است  انیخدا  نیا  ھمه  کو خدا خود مال نندک  کینزد

 . گر ساخت جلوه  ، حق دشانیرا در د  شان باطل  طانیش  گونه نیبد وجود دارد؟

نِ  ُهمۡ ِمنۡ  ٱلَۡمَ�ُ  ٱنَطلَقَ وَ ﴿
َ
ْ  أ ْ وَ  ٱۡمُشوا وا ٰٓ  ٱۡصِ�ُ ءٞ  َ�َٰذا إِنَّ  َءالَِهتُِ�ۡمۖ  َ�َ  .﴾٦يَُرادُ  لََ�ۡ

از  ص  خدا   رسول  هک  است  نقل» خود رفتند  راه  به  آنان  و اشراف«
 ھا آنگردد.   عیمط  شانیبرا  و عجم  عرب  با آن  هکند یبگو  یا لمهکخواستند تا   انکمشر

 !هللااال   اله ال  بهیط  لمهکفرمودند:  ص  خدا  ؟ رسول ستیچ  لمهک  نیدند: ایپرس
 ایگفتند: آ یبرخاستند و م  مهیافشاندند، سراس یرا م  شیخو  یھا جامه  هک یدرحال پس 

در   مکوحا  ی، نسائ یاحمد، ترمذ  هک چنان ؟! است  خدا قرار داده  کیرا   انیخدا  او ھمه
مار شد و در یب  طالب فرمود: ابو  هکاند  ردهک  تیروا س  عباس از ابن  نزول  سبب  انیب

رفتند.   ینزد و ص  خدا   رسولاز   تیاکش  به  شیقر  اشراف  هکبود   یو  یماریب  یاثنا
  چه  تو از قومت ! ام برادرزاده  ی: ا گفت ص  خدا   رسول  به  خطاب  ابوطالب  پس

  عرب  هکند یبگو  یا لمهکتا   خواھم یم  فرمودند: از آنان ص  خدا   رسول؟  یخواھ یم
  : آن ! گفت لمهک  کیه بپردازد. فقط یجز  آنان  به  گردد و عجم  عیمنقاد و مط ھا آن  یبرا
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  نیا  گمان ی؟ ب گانهی  ییگفتند: خدا  انکمشر !هللااال   اله ال؟ فرمودند:  ستیچ  لمهک

ا بَل﴿:  هیتا آ ﴾َوٱلُۡقۡرَءانِ  ٓصۚ ﴿ هیاز آ  هکبود   ! ھمان بیعج  ستا  یزیچ َّمَّ ْ  ل  يَُذوقُوا
 شد.  نازل  آنان  درباره ]۸[ص:  ﴾َعَذاِب 

د و یدھ  خود ادامه  روشو   راه  : به یعنی» دیبرو«خود   روانیپ  به  انکمشر» و گفتند«
  انیخدا  : بر عبادت یعنی» دیینما  یستادگیخود ا  انیو بر خدا«د یریمحمد را نپذ  نید

خاطر   نیبد ص : محمد یعنی» است  شده  ا ارادهامر قطع  نیا  هک«د یورز  یداریخود پا
بساط   نیا  هکدارد   و دوست  میرا فروگذار  معبودانمان  عبادت  هکخواھد  یاز ما م

  ھرگونه  ما به ، در نیو بنابرا  میرو باشیاو را پ  د و ما ھمهیجو  یشود تا بر ما برتر  دهیبرچ
 . شده  یزیر برنامه  است  یارک  نیا  ند پسک  مکبخواھد تح  هک

ٓ  إِنۡ  ٱ�ِخَرةِ  ٱلِۡملَّةِ َنا بَِ�َٰذا ِ� َما َسِمعۡ ﴿  .﴾٧ٱۡختَِ�ٰقٌ  إِ�َّ  َ�َٰذا
  به  دهی، عق تینصران  نیی: ما در آ یعنی» میا دهیر نشنیاخ  نییرا در آ  یزیچ  نیما چن«
د، یتوح  یسو  به  : دعوت یعنی» ستین  یادعا جز دروغباف  نیا«  میا دهید را نشنیتوح

 . است  ردهکو افترا   را برساخته  محمد آن  هک  است  یدروغ

ُءنزَِل َعلَيۡ ﴿
َ
ۚ  ِمنۢ  ٱّ�ِۡكرُ  هِ أ ا بَل ذِۡكرِي�  ّمِن َشّكٖ  ِ�  ُهمۡ  بَۡل  بَۡينَِنا َّمَّ ْ  ل  .﴾٨َعَذابِ  يَُذوقُوا
  ما رؤسا و اشراف  هک یدرحال» است  شده  بر او نازل  ما قرآن  ھمه  انیا از میآ«
  در باره  آنان  هکبل ! نه«؟  میواالتر ھست  و جاه  تر و در شرف بزرگ  و از او در سن  بوده  قوم

د قرار یو ترد  کدر ش  من  یوح  ا در بارهی،  قرآن  در باره  : آنان یعنی» اند کدر ش  ر منکذ
اند  شده  فتهیفر ، ام داده  آنان  به  هک  یمھلت  و به» اند دهیمرا نچش  ھنوز عذاب  هکبل«دارند 

 ھا آن:  است  نیا  یمعن  شد. حاصل یم  برطرف  شان کدند، شیچش یرا م  و اگر عذابم
  قرآن  قیتصد  را به  آنان نرسد و  آنان  به  من  عذاب  هک  گاه نند تا آنک ینم  قیرا تصد  قرآن

 ناچار نگرداند.

مۡ ﴿
َ
اِب  ٱۡلَعزِ�زِ  َرّ�َِك  رَۡ�َةِ  َخَزآ�ِنُ  ِعنَدُهمۡ  أ  .﴾٩ٱلۡوَهَّ

  کدر مل  مطلق  فقط او متصرف  هک نیا  انیدر ب  خداوند متعال  سپس
پروردگار «  : نعمت یعنی» رحمت  یھا نهیا مگر گنجی«د: یفرما یباشد، م یم  شیخو

 خواھند یم  هک  ھرکس  را به  نبوت  تا نعمت» است  ارشانیدر اخت  ات بخشنده  غالب
 ندارند.  یو  کمل  یدر پھنا  یاریو اخت  تصرف  چیھ  آنان  هکبل  ستین  نیچن ! ببخشند؟ نه
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مۡ ﴿
َ
ۡلُك  لَُهم أ َ�َٰ�ٰتِ  مُّ �ِض وَ  ٱلسَّ

َ
ۖ َوَما بَيۡ  ٱۡ� ْ  َنُهَما َ�ُقوا ۡسَ�ٰبِ  ِ�  فَۡلَ�ۡ

َ
 .﴾١٠ٱۡ�

تا » است  آنان  از آن  دو است  آن  انیم  و آنچه  نیو زم ھا آنآسم  ییا مگر فرمانروای«
د باالروند یبا  پس: « است  نیخواھند بازدارند؟ اگر چن  هکخواھند بدھند و از ھرھرکه  به

  یلیوسا و  د با اسبابیبا  پس  ستھا آنار یدر اخت  ییفرمانروا  نی: اگر ا یعنی» ابدر اسب
  خواھند ـ از دادن یم  هک  آنچه  نند تا بهکصعود   آسمان  برساند، به  آسمان  را به ھا آن  هک

 خواھند، بپردازند. یم خود  هک  گونه  را آن  ار عالمکو   رانده  مکـ ح  و بازداشتن
  قرآن  معجزات از  یا معجزه  یحاو  یول  است  آمده  عجز آنان  اندنینما  یبراھرچند   هیآ  نیا
  هکاشعار دارد   قتیحق نیرا بر ایز  است  یالھ  یوح  دھد: قرآن یم  نشان  هک  است  میرک

در   یاریخواھد داد و بس  رخ  هیعمل  نیو ا  است  نکمم  اسباب  لهیوس  به  صعود در آسمان
  شقدمیپ  راه  نیدر ا  هکخواھند بود   افرانک  نیو ا  خواھند گذاشت  مسابقه  باھم  هیعمل  نیا

 . مینک یم  عصر خود مشاھده را در  قتیحق  نیاز ا  یا ما گوشه  هکخواھند شد. 

ا ُجندٞ ﴿ ۡحَزاِب  ّمِنَ  َمۡهُزومٞ  ُهَنالَِك  مَّ
َ
 .﴾١١ٱۡ�

:  یعنی» ھستند  یستنکش  درھم  هک  است  از احزاب  آمده ھم به  یرکدر آنجا لش«
  چنان  آنان  هکدر آنجا   را منینشو ز  نیاندوھگ  آنان  ییجو زهیبار و ستکاز است امبر!یپ  یا

  را سلب پردازند، عزتشان  یم  و تحزب  یھمدست  به  مؤمنان  هیند و علیگو یم  یسخنان
در آنجا جز  را آنان یز  شانمک یم  شان ستکش  و به  ساخته  پاشانرا   ، جمعشان نموده

  هک  است  مؤمنان  ساختن روزیبر پ  یالھ  یقطع  وعده  نیا  ستند. البتهین  مغلوب  یرکلش
 . افتی  در روز بدر تحقق

بَۡت ﴿ ۡوتَادِ  ُذو َوفِرَۡعۡونُ  وََ�دٞ  نُوحٖ  قَۡومُ  َ�ۡبلَُهمۡ  َكذَّ
َ
 .﴾١٢ٱۡ�

استوار و   یبناھا  : صاحب یعنی» اوتاد  صاحب  و عاد و فرعون  نوح  قوم  از آنان  شیپ«
 باشد. مصر  یاھرامھا» اوتاد«د مراد از یشا» ردندک  شهیپ  بیذکت«  مکمستح

ۡصَ�ُٰب  لُوٖط  مُ َوَ�ُموُد َوقَوۡ ﴿
َ
�  َٔ ۡ�  َوأ ْوَ�ٰٓ�َِك  ۡيَكةِ

ُ
ۡحَزاُب  أ

َ
 .﴾١٣ٱۡ�

.  است  و پردرخت  انبوه  شهی: ب هکیا» زین  هکیا  اصحابلوط و   و ثمود و قوم«
  : آنان یعنی» بودند  احزاب  نانیان  گذشت» شعرا«  در سوره  ر آنیتفس  هک  است  یگفتن

،  فالن : الرجل هو  فالنند: (یگو یم  اعراب  هک بودند چنان  موصوف  ثرتکو   یرومندین  به
شتر یشمار ب از نظر  ھم  هکم  انکمشر  به  ، نسبت فوق  یھا : گروه یعنیمرد).   ھموست
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  و اسباب  وهکش ، تی، مدن قوت  ھمه نیا  دارتر پس هیسرما  رومندتر و ھمین  بودند، ھم
 ند.ک  دفع  آمد ـ از آنان  شانیسو  به  هک  یپروردگار را ـ ھنگام  عذاب  نتوانست  یظاھر

َب ﴿  .﴾١٤فََحقَّ ِعَقاِب  ٱلرُُّسَل إِن ُ�ٌّ إِ�َّ َكذَّ
  ی: از ھمگ یعنی» ردندک  بیذکرا ت  امبرانیپ  هک نینبودند جز ا  دامک   چیھ«

  آنان  در حق  من  عقاب  پس«داد   یرو †  امبرانیپ  بیذک، ت گروھھا و اقوام  نیا
  یزشت  فرجام  نید از چنیبا  لذا مخاطبان  شان بیذکت  سبب ؛ به افتی  و تحقق» شد  ثابت

 برحذر باشند.

ا َ�ِٰحَدةٗ  َصۡيَحةٗ  إِ�َّ  ُؤَ�ٓءِ َوَما يَنُظُر َ�ٰٓ ﴿  .﴾١٥فََواقٖ  ِمن لََها مَّ
 رخداد  انیو م  آنان  انی: م یعنی» شندک یرا انتظار نم  یتند  بانگ  کیجز   نانیو ا«

 ÷  لیاسراف  هک  ستین  نی، جز ا است  داده  وعده  شانیبرا  أل  یخدا  هک  دوزخ  عذاب
  به  یا یزمان : مقدار فواق» ستین  یتوقف  چیرا ھ  آن  هک«را در صور بدمد   دوم  نفخه
  بانگ  آن  چون : یعنی.  است  ر شتر در بامداد و شامگاهیش  دنیدو دوش  انیم  اندازه

  نیمراد ا  یقول به ندارد.  یتوقف  شتر ھم  دنیدو دوش  انیم  مقدار زمان  د، بهیایمرگبار ب
  خود به  یھوش یب و  یماریاز ب  یگاھ  هک  ھوش یمار و بیب  شخص  ـ بسان  : آنان است

 رند.یگ ینم  آرام  عذاب  رد ـ از آنیگ یم  د و آرامیآ یخود م

َنا َ�بۡ ﴿ َا قِطَّ ل �َّ  .﴾١٦ٱۡ�َِساِب  يَۡومِ  َل َوقَالُواْ َر�ََّنا َعّجِ
» ما را  زودتر بھره  ھر چه پروردگارا!«  بیذکاستھزا، استبعاد و ت  یاز رو» و گفتند«
 نداز.یر نیتأخ  به  امتیرا تا روز ق  و آن» ما بده  به  از روز حساب  شیپ«ا شر یر یاز خ

ٰ َما َ�ُقولُوَن وَ  ٱۡصِ�ۡ ﴿ يۡدِ� َذا  َداوُۥدَ  َدنَاَ�بۡ  ٱۡذُكرۡ َ�َ
َ
اٌب  ۥٓ إِنَّهُ  ٱۡ� وَّ

َ
 .﴾١٧أ

  بنده و  نکصبر «  فرآلود و آزاردھندهک  از سخنان» ندیگو یم  آنچه بر« !ص  امبریپ  یا
  نیتا از ا »اد آوری  به«  و عبادت  و تالش  و عمل  در علم» بود  قوت  صاحب  هکما داوود را 

  کی ÷ داوود  هک  است  آمده  فیشر  ثی. در حد یریھا برگ ھا و آموزه ، درس یادآوری
را   آن  سوم کید و یخواب یم را  شب  خورد، نصف یمگر را یو روز د  گرفت یم  روز را روزه

شد، ھرگز  یروبرو م  با دشمن  چون د ویخواب یرا م  آن  ششم کیگذراند و باز  یم  امیق  به
  نیعابدتر ÷ داوود: « است  آمده  فیشر  ثیدر حد  نی. ھمچن گذاشت یفرار نم  پا به

را   آن  أل  یخدا  از ھر چه  هک  است  یسک:  اواب» بود  او أواب  نهیآ ھر». «بشر بود
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  یسکفقط   گردد. البته یدارد، باز م  دوست  هک  آنچه  یسو و به  دارد، بازگشته یناپسند م
 باشد. رومندین  نیدر د  هکرا دارد   توان  نیا

رۡ ﴿ َباَل  نَاإِنَّا َسخَّ اقِ وَ  بِٱۡلَعِ�ِّ  نَ �َُسّبِحۡ  ۥَمَعهُ  ٱۡ�ِ َ�ۡ  .﴾١٨ٱۡ�ِ
  حیتسب« ھمنوا با او  هک» و بامدادان  ؛ شامگاھان میساخت  ھا را با او رام وهکما   نهیھرآ«
،  گفت یم رکرا ذ أ خدا ÷ داوود  یوقت  هکبود   چنان«د: یگو یم  مقاتل» گفتند یم
 ».دیفھم یم وھھا راک  گفتن  حیگفتند و او تسب یر مکز ھمنوا با او ذیوھھا نک

ۡ�َ وَ ﴿ ۖ َ�ۡ  ٱلطَّ ۥٓ  ُ�ّٞ  ُشوَرٗة ُ ابٞ  �َّ وَّ
َ
 .﴾١٩أ

، ÷ داوود با  و ھمراه  یا هیاز ھر ناح» بودند  ندهیآ گرد  هک  میردک  را رام  و پرندگان«
او را   حیتسب  پرندگان  چون  یعنی«د: یگو یر میثک  گفتند. ابن یم  حیتسب را  أل  یخدا

خود   یشدند، در ھوا بر جا یم زبور  خواندن  به  یو  ترنم  مجذوب  هک  دند، از بسیشن یم
  حیدر ھوا ھمنوا با او تسب ھمانجا  توانستند بروند پس یردند و نمک یم  توقف

  کی ھر  وھھا و پرندگانک : یعنی» بودند  نندهک  او بازگشت  یبرا  یھمگ». «گفتند یم
  به  فیشر  ثیگفتند. در حد یم  حیاو، تسب  گفتن  حیخاطر تسب و ھمنوا با او و به  ھمراه

  من  سال�  لك  يلع  يصبح«فرمودند:   هک  است  آمده ص  خدا   از رسول س ابوذر  تیروا
مر أو  ةصدق  ةت�ب�  و�  ةصدق ة تهليل  و�  ةصدق  ة�سبيح  ، فلك ةصدق  حد�مأ

 .» الضيح  ير�عهما من  ر�عتان  ذلك  من  و�زي ةاملنكر صدق  عن  ون�  ةصدق  باملعروف
ھر   پس  است  الزم  یا صدقه  دادن ١شما از  یکی  از مفاصل  ھر بامداد در برابر ھر مفصل«

، ھر امر  است  یا صدقه  یریبک، ھر ت است  یا صدقه  یلی، ھر تھل است  یا صدقه  یحیتسب
  هکنماز را   عتکد؛ دو ری. بدان است  یا صدقه  یرکاز من  ینھ و ھر  است  یا صدقه  یمعروف  به

نماز را نماز   نیا  هک. »ندک یم  تیفاکنھا یا  ھمه  یگزارد، از جا یم  در چاشتگاه  بنده
،  هکم  در روز فتح ص  خدا   رسول  هک  است  آمده  فیشر  ثینامند. در حد یم » اشراق«

 خواندند.  نماز اشراق  عتکر  ھشت

 .﴾٢٠ٱۡ�َِطاِب  َل َوفَۡص  ٱۡ�ِۡكَمةَ  َ�ٰهُ َوَءاَ�يۡ  ُمۡلَكُهۥ نَاوََشَددۡ ﴿
دار یپا را استوار و ÷ داوود  یی: فرمانروا یعنی» میردکرا استوار   اش ییو فرمانروا«
ھای  دل در  یو  و وحشت  رعب  ھا و افگندن در رزمگاه  یو  یروزی؛ با پ  میدیگردان

                                                           
 . است  مفصل  شصت صدویـ س  است  آمده  یگرید  ثیدر حد  که ـ چنان  مفاصل  نیا -١
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قرار   شیداور  در معرض  هک  ھرآنچه  و شناخت  : نبوت یعنی» متکاو ح  و به«  دشمنان
» میدیبخش»  قضاوت در امر  روشن  ردنک  صلهی: ف یعنی» الخطاب و فصل«  گرفت یم

و   تیمکو حا  المکدر   بخش  صلهیف از نفوذ  عبارت  الخطاب  فصل«د: یگو یمجاھد م
  است  یمعن  نیز ھمیمراد ن». شود یم  را شامل  یو  سخنان  تمام  نیا  هک،  است  یداور

ار یبس  یمعنا  دادن : قرار الخطاب : فصل یقول به . دهیرا برگز  یمعن  نیا ریجر ابن  هک چنان
 . است  کاند  یدر لفظ

تَٮَٰك  َوَهۡل ﴿
َ
�  ْ ْ  إِذۡ  ٱۡ�َۡصمِ  َ�َبُؤا ُروا  .﴾٢١ٱلِۡمۡحَراَب  �ََسوَّ

وار یاز د  چون  است  دهیتو رس  به  یدعو  ا خبر اصحابیآ« !ص  محمد  یا» و«
دو   أتیھ  را به  دو فرشته أ خداوند  هک  است  نقل» او باال رفتند؟  محراب

  یاز و  هکگردانند   ییخطا  به  و متنبه  او را متوجه  هکفرستاد  ÷ داوود  یسو به  خصم
نزد   و نمازش  عبادت  وار محرابید  یاز باال  دو فرشته  ند. آنک  بود تا توبه  زده سر

ا ـ یاور  زن ÷ داوود«فرمود:   هک  است  شده  تیروا س  عباس د. از ابنفرود آمدن  یو
را   شوھرش  شد پس  یو  یدایو ش  د و دلبستهید  غسل  ـ را در حال  از فرماندھانش  یکی

  یاز و شد،  یسپر  یو  عده  چون  گاه د آنیرس  قتل  افگند تا به  شیپ  در جنگ
  وار محلی، از د دو فرشته  ا آندرآورد. بعد  شیخوعقد   رد و او را بهک  یخواستگار

را   آن  تیاکح أ خدا  تابکدر   هکافگندند   یو  شیرا پ  یا هیو قض  باال آمده  یو  عبادت
د و یبر او آمرز  أل یخدا  افتاد پس  نیبر زم  نانک سجده ÷ . و داوود میخوان یم

اد ی  تیر رواینظ(  ینجا داستانیدر ا  مفسران« د:یگو یر میثک اما ابن».  رفتیرا پذ  اش توبه
و از   است  اتیلیاز اسرائ  برگرفته  شتر آنیب  هکاند  ردهک  را نقل )س عباس  ابن  شده

  است  دهینرس  ثبوت  باشد، به  واجب  از آن  یرویپ  هک  یثیحد ھا آن  در باره ص  معصوم
  ثیحد  ما سند آنا،  است  ردهک  تیرا روا  یثیحد  باب  نیدر ا  حاتم  یاب  ابنھرچند  و

و   مینک  بسنده  داستان  نیا  خواندن  صرف  به  هک است  بھتر آن  پس  ستین  حیصح
  متضمن  قرآن  هک  و آنچه  است  حق  را قرآنیز  میینما  ولکمو  أل  یخدا  را به  آن  قتیحق
ر کر ـ منیثک ز ـ ھمانند ابنین  الماس  یگر از علماید  یبعض».  است  ز حقیباشد، ن یم  آن

باال  ÷ بر داوود  وار محرابیاز د  هک  دو تن  آن«اند:  و گفته  شده  داستان  نیا  صحت
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  باھم  شیگوسفندان خو  قتا دربارهیحق  هکدو بشر بودند   هکبل  نه  دو فرشته آمدند،
 .١»داشتند  ومرافعه  یدعو

ْ  إِذۡ ﴿ ٰ  َدَخلُوا ْ  ۡمۖ هُ َ�َفزَِع ِمنۡ  َداوُۥدَ  َ�َ ٰ  َ�ۡعُضَنا َ�َ�ٰ  َخۡصَمانِ  َ�َۡفۖ  َ�  قَالُوا  َ�ۡعٖض  َ�َ
ٓ  ِطۡط َوَ� �ُشۡ  بِٱۡ�َقِّ  َنَنابَيۡ  فَٱۡحُ�م ٓ  َوٱۡهِدنَا َ�ٰطِ  ءِ إَِ�ٰ َسَوا  .﴾٢٢ٱلّصِ

  یطور ناگھان  دو به  را آنیز» افتاد  ھراس  به  بر داوود درآمدند و او از آنان  یوقت«
درآمدند.   یشدند ـ بر و یوارد م  از آن  مردم  هک  یا یعاد  از دروازه  ـ نه  اش اجازه  یوب

د و او را یاین  یو نزد  یسکروز   در آن  هکبود   داده  فرمان ÷ داوود«د: یگو یر میثک ابن
وار باال یاز د  یر عادیغ  یلکش  به  هک  با دو تن  بناگاه  تنھا بگذارند پس  عبادتش  در خلوت

دعوا   ، ما دو طرف گفتند: نترس« ».دیھراس  یرعادیغ  حالت  نیآمدند روبرو شد و از ا
و جور   نک  یداور  حق ما به  انیم  پس  است  ردهک  ستم  یگریاز ما بر د  یکی  هک  میھست

  ییراھنما  راست  راه  و ما را به«نشو  دور  ، از حق شیخو  یو داور  مک: در ح یعنی» نکن
 . نک  وادارمان  و بر حق  ردهک  ییراھنما  حق  یسو ما را به  هیقض  نی: در ا یعنی» نک

﴿ ٓ ِ�  إِنَّ َ�َٰذا
َ
ٞ َ�ٰحِ  َ�ۡعَجةٞ  َوِ�َ  َ�ۡعَجةٗ  َو�ِۡسُعونَ  عٞ �ِسۡ  َ�ُۥ أ ۡ�فِۡلنِيَها َ�َقاَل  َدة

َ
ِ�  أ  ِ�  وََعزَّ

 .﴾٢٣ٱۡ�َِطاِب 
گوسفند  : نعجه» دارد  نعجه  ، نودونه است  من برادر  نیا: « دو گفت از آن  یکی  سپس

  شیم  کی فقط  و من«ند یگو یم  ز نعجهین  یگاو وحش  به  یو گاھ  ش) استی(م  ماده
  من  به  ھم را  شتیم  کی  : آن یعنی» واگذار  من  به  را ھم  شیم  کی  د: آنیگو یو م  دارم
و در «باشد   من  بیو نص  بھره  ھم  یکی  و آن  وندانمیبپ  خودم  یشھایم  را به  تا آن  بده

را در یز  آمده  غالب  یدر دعو  بر من  : برادرم یعنی» است  آمده  غالب  بر من  ییگو سخن
 . تواناتر است  از من  حجت  طرح

  هیتشب  ماده  یگاوھا  را به  و زنان  ردهکر یتعب»  نعجه«  تا بهیناکز ین  از زن  اعراب
دو   آن ند:یگو ینند، مک یم  را مطرح» ایاور«  زن  داستان  هک  یسانک  یرو نینند. ازاک یم

  اشتباھش  به  یو  ساختن  و متوجه ÷ داوود  هیمنظور تنب  را به  داستان  نیا  فرشته

                                                           
 ÷عنوان کرده است زیرا چنین عملی از پیامبر خدا داوود  /مان است که ابن کثیر حق نیز ھ -١

به ثبوت نرسیده و به احتمال بسیار از  صبسیار بعید است و چنین روایتی از رسول الله 
 اسرائیلیات و منابع اھل کتاب است.
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ز یا نیاور  زن  ، به آزاد داشت  ھا زن ده  خودش  هک  یحال  نیرا او در عیردند زک  مطرح
 ا بود.یاور  ، زن» نعجه«از   مرادشان  بود. پس  دوخته  چشم

  یھا آنرا از داست  و آن  ردهکرا رد   داستان  نیا  ، مفسران میگفت  هک و چنان
 اند. شناخته  یلیاسرائ

 َ�ۡعُضُهمۡ  ِ� َ�َبۡ  ٱۡ�ُلََطآءِ  ّمِنَ  ��نَّ َكثِ�ٗ  نَِعاِجهِۦۖ  إَِ�ٰ  َ�ۡعَجتَِك  �ُِسَؤالِ  َظلََمَك  قَاَل لََقدۡ ﴿
 ٰ ِينَ  إِ�َّ  َ�ۡعٍض  َ�َ ْ  ٱ�َّ ْ وََعِملُوا ٰلَِ�ِٰت َءاَمُنوا ا َوقَلِيلٞ  ٱل�َّ ُٰه  َداوُۥدُ  َوَظنَّ  ُهۡمۗ  مَّ َما َ�تَ�َّ َّ�

َ
�

نَاَب۩ َو� � ۥَفَر َر�َّهُ ٱۡسَتغۡ فَ 
َ
 .﴾٢٤َو�

تو   خود در حق  یشھایم  به  و افزودنش  شتیم  ا او در مطالبه: قطع داوود گفت«
،  شیم  نودونه  صاحب  آن  یادعا  بطالن  به ÷ داوود  هکبود   نیچن» است  ردهک  ستم

  سخنش ن یدر ا ÷ داوود  خطا و لغزش  هک  است  نقل«د: یگو یم  رد. نحاسک  مکح
  هک از آن  قبل را اوی. ز است  ردهک  ستم  در حقت  برادرت  هک  یتراس : به کبود: لقد ظلم

  آن  بسا صاحب چه  هکرد کر نکامر ف  نیا  و به  را گفت  سخن  نیند اک  یو بررس  قیتحق
در » انکیاز شر  یاریبس  قتیو در حق«افزود:  ÷ داوود». ، ستمگر باشد شیم  کی

  به«ند یگر را بنماید کی  حق  تیرعا  هک آن یب» دارند یروا م  گر ستمیھمد  به«  مال
خود را از   هکآنانند   پس» اند ردهک  ستهیشا  یارھاکو   آورده  مانیا  هک  یسانک  یاستثنا

  به  هک» ھا نیو ا«نند ک ینم  ستم  گرانید ا بری،  شیخو  کیو بر شر  داشته  دور نگه  ستم
رد ک  حاصل  نیقیو » اند. داوود دانست  کاند  بس«نند کن  و ستم  بوده  آراسته  وصف  نیا

دو   ا آنی،  دو شخص  آن  از آمدن  ھدف  هک دیو فھم» میا ردهک  شیآزما ما او را  هک«
  انیم  بر سر آن  ییو دعوا  شیدر آنجا م  واقع در و  بوده  یخود و  به  ییگو هیناک،  فرشته

  یخود و  ، به هیقض  نیا  خواستند تا با طرح ھا آن  هکبل  است  نبوده  مطرح  دوتن  آن
را   تا زنش  ردهک  ، سوء استفاده امرش  تحت  فرمانده ایخود بر اور  لطهاز س  هکبفھمانند 

  أل  یاز خدا  نیخاطر ا  به ÷ : داوود است  نیا  یمعن ایدرآورد.   شیخو  ازدواج به
گر ید  از طرف  هک از آن  شیھا پ شیدر مورد م  یدعو  دو طرف  انیم  هک  خواست  آمرزش

بود و   ردهک  مکبشنود، ح  رابطه  نیرا در ا  یو  بخواھد و سخن  یکمدر و  لیز دلین  یدعو
دو را   آن  آمدن فرود ÷ داوود  ی: وقت یقول گر بود. بهید  طرف  از آن  ھم  حق  واقع در
از   رسانند پس  قتل اند تا او را به آمده  هکرد ک  د، گمانیوار دیاز د  یرعادیغ طور به

 . خواست  آمرزش  گمانش نیا
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  قسمت  سه  خود را به  یھفتگ  وقت ÷ داوود  هک  است  نیا  باره نیدرا  حیصح  تیروا
  کیرد، ک یم  ییفرمانروا و  یشوردارکامور   را صرف  از آن  قسمت  کیبود؛   ردهک  میتقس

و   شیایو ن  عبادت  را به  سوم  و قسمت  مردم  انیم  و قضاوت  یداور  را صرف  قسمت
مقرر او را   و برنامه  نظم  نیا  دو خصم آن  داد. پس یم  اختصاص  در محراب زبور  خواندن

اند  آمده  هکرد ک  او باال آمدند لذا گمان  محراب واریاز د  ھنگام یطور ب و به  ر پا گذاشتهیز
  حال نیع و در  دو تن  آن  یرعادیاز ظھور غ  یناش  یو  گمان  نیند. ایتا او را ترور نما

بود.   عیشا  دهیپد  کی،  لیاسرائ یبن  انیدر م † ایانب  شتنک  هکبود   تیواقع  نیوجود ا
:  یعنی» نانک وعکو ر«  شیخطا  خاطر آن به» خواست  آمرزش  از پروردگارش  پس«

  و انابت»  است  ر شدهیتعب  وعکر  ، به نجا از سجدهیدر ا» درافتاد  یرو  به«  نانک سجده
 . از لغزشش  ؛ با توبه بازگشت أ خداوند  یسو به : یعنی» ردک

  شیپ ھا را در جنگ  فرماندھش  آن  هکبود   نیا ÷ داوود  گناه«د: یگو یم  یانکشو  امام
  زنش ÷ داوود شد و  هشتکاو   رد. پسیگ  احکن  را به  ا زنششود و بعد  شتهکفرستاد تا 

  د و با فرستادنیگردان  گناھش  نیا  او را متوجه  أل  یخدا  . پس گرفت  احکن  را به
  نیند و از اک  یخواھ آمرزش رساند تا  یو  را به  یمعن  نیحا ای، تلو یو  یسو به  فرشتگانش

  یرأ  البته». شد  رفتهیپذ  یو  وتوبه  خواست  آمرزش ÷ داوود  ند پسک  توبه  شیخطا
 . میردک  نقل زیرا ن  داستان  نیا  بودن  یلیر در مورد اسرائیثک ابن

نظر دارند.   ر؟ اختالفیا خی  است  تالوت  ، سجده هیآ  نیدر ا  ا سجدهیآ  هک نیا  علما درباره
ھا  یھا و حنبل یشافع  یول  است  تالوت  سجده  ینجا، جایا  هکھا برآنند  یکو مال  احناف
  امر شده  قرآندر   آن  به  هک  یتالوت  سجده  ، نه ر استکش  سجده  ینجا جایا  هکبرآنند 

 . است

 .﴾٢٥اٖب  َٔ َ�  وَُحۡسنَ  َ�ٰ ِعنَدنَا لَُزلۡ  َ�ُۥ �نَّ  َ�ٰلَِكۖ  َ�ُۥ نَاَ�َغَفرۡ ﴿
بر او «  خواست  آمرزش  از آن ÷ داوود  هکرا   یگناھ  نی: ا یعنی» امر را  نیا  پس«
  رامتک و  قربت:  یزلف» و استکین  یو بازگشت  او را نزد ما قرب  قتی. در حق میدیآمرز
و   بازگشت  :حسن ماب شد. حسن  یارزان  یو  به ÷ داوود  گناه  بعد از آمرزش  هک،  است

 . است  بھشت  به  دنیرس  یعنی،  کین  سرانجام
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�ِض  ِ�  َخلِيَفةٗ  َ�َٰك إِنَّا َجَعلۡ  ۥدُ َ�َٰداوُ ﴿
َ
ِ  ٱ�َّاِس  َ�ۡ�َ  ٱۡحُ�مفَ  ٱۡ�  ٱلَۡهَوىٰ َوَ� تَتَّبِِع  ٱۡ�َقِّ ب

ِۚ َ�ُيِضلََّك َعن َسبِيِل  ِينَ إِنَّ  ٱ�َّ ِ يَِضلُّوَن َعن َسبِيِل  ٱ�َّ ْ  بَِما َشِديُدۢ  َعَذابٞ  لَُهمۡ  ٱ�َّ  �َُسوا
 .﴾٢٦ٱۡ�َِساِب  يَۡومَ 

: ما تو را  میگفت ÷ داوود  به  یعنی» میدیگردان  فهیخل  نیما تو را در زم داوود!  یا«
 † تو از  شیپ  امبرانیپ  نیو جانش  فهیا تو را خلی،  میدیگردان  شخوب  فهیخل  نیزم  یروبر 

  : به یعنی »حق به  مردم  انیم  پس«  ینک  یر نھکامر و از من  معروف  تا به  میدیگردان
  بندگانش  انیم در أ خدا  مکح  لیاز تعم  ، عبارت عدالت  نیا  هک» نک  مکح»  عدالت

 أ خداوند  بندگان  انیم  یو داور  مکدر ح» نکن  یرویپ  و ھوس  یو زنھار از ھو«باشد  یم
  یسانک  قتیند. در حقکدر   به»  است  بھشت  ا راهی،  حق  راه  هک» خدا  تو را از راه  هک«
:  یعنی» اند ردهک  فراموش را  روز حساب  هک آن  یسزا روند، به یدر م  خدا به  از راه  هک

  یعذاب«  عادالنه  قضاوت  ردنک  کتر  جمله روز و از  نیا  یبرا  عمل  فروگذاشتن  سبب به
 ».خواھند داشت  سخت

اً �لس  منه  قر�همأو  ةالقيام  يوم  اهللا  يلإ  انلاس  حبأ  نإ«:  است  آمده  فیشر  ثیدر حد
  گمان یب« .»جائر  مامعذاباً إ  وأشدهم  القيامة  يوم  اهللا  إيل  انلاس  أبغض  ، و�ن اعدل  إمام

و   مقام  یاز رو  یو  به  آنان  نیترکیو نزد  امتیدر روز ق أ نزد خداوند  مردم  نیمحبوبتر
و   امتیدر روز ق در نزد خداوند  مردم  نیمنفورتر  گمان یو ب  است  عادل  ی، فرمانروا منزلت

 .» ستمگر است  ی، فرمانروا عذاب  یآنھا از رو  نیتر سخت
  ا بهکدادھا، با اتیو رو  در حوادث  و قضاوت  یرا از داورزمامدار   هیآ  نیا
  ابکارت  حال را در  یاگر مرد«د: یگو یم س  قیر صدکند. ابوبک یم  ینھ  اش یشخص  علم
ر از یغ  یگریتا د  دھم ینم قرار  مورد مؤاخذه  ، او را بدان نمیبب  أل  یاز حدود خدا  یحد
  است  آمده  گرانیابوداوود و د  تیروا  به  فیشر  ثیدر حد». دھد  یامر گواھ  بر آن  من

  یشد ول  شانیا  به  آن  فروش رکمن  دند اما فروشندهیخر  یاسب ص  خدا  : رسول هک
  هکردند بلکن  مکخود ح  نفع  به  شیخو  بر علم  هیکفقط با ت  رابطه  نیدر ا ص  خدا  رسول

  به  گاه داد آن  یو گواھ  برخاست  مهیخز دھد؟ یم یگواھ  من  یبرا  یسک چه«فرمودند: 
در ( ص  خدا   رسول: « هک  است  ردهک  تیز رواین س  عباس  ابن ».ردندک  مکح  هیقض  آن
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صادر   مک، ح یمدع  یشاھد از سو  کی  ا آوردنیر، کباسوگند من )یا و دعاویقضا
 ».ردندک یم

َمآءَ  َناَوَما َخلَقۡ ﴿ �َض وَ  ٱلسَّ
َ
ِينَ  َظنُّ  َ�ٰلَِك  َ�ِٰطٗ�ۚ  َنُهَماَوَما بَيۡ  ٱۡ� ْۚ  ٱ�َّ ِينَ  فََوۡ�لٞ  َ�َفُروا  ّلِ�َّ

 ْ  .﴾٢٧ٱ�َّارِ  مِنَ  َ�َفُروا
 را ھا آن  هکبل» میدیافرین  باطل  به  دو است  نیا  انیم  هکرا   و آنچه  نیو زم  و آسمان«

  نیا« شود  ما عمل  طاعت  به ھا آننند و تا در ک  ما داللت  تا بر قدرت  میدیآفر  نیا  یبرا
  یھا ب دهیپد  نینند: اک یم  گمان  هکرا آنانند یز» اند دهیفر ورزک  هک  است  یسانکپندار 

و   حساب  و نه  است ارکدر   یامتیق  ند: نهیگو یم  هکاند و آنانند  شده  دهیآفر  یھدف  چیھ
  ھودهیو ب  ، عبث مخلوقات  نیا  نشیآفر  هک  است  آن  پندار مستلزم  نیخود ا  هک.  یتابک

فر ک  سبب در روز محشر، به» آتش  اند از عذاب دهیفر ورزک  هک  یسانکبر   یوا  پس«باشد 
 . شان و پندار باطل

مۡ ﴿
َ
ِينَ  َ�َۡعُل  أ ٰلَِ�ِٰت َءاَمُنواْ وََعِملُواْ  ٱ�َّ �ِض ِ�  ٱلُۡمۡفِسِدينَ كَ  ٱل�َّ

َ
مۡ  ٱۡ�

َ
 ٱلُۡمتَّقِ�َ  َ�َۡعُل  أ

ارِ كَ   .﴾٢٨ٱلُۡفجَّ
در   اند، ھمانند مفسدان ردهک  ستهیشا  یارھاکو   آورده  مانیا  هکرا   یسانکا یآ«

  قیما را تصد  امبرانی، پ آورده  مانیما ا  به  هکرا   یسانکا ی: آ یعنی» ؟ میگردان یم  نیزم
ار  با  نیزم  یدر رو  هک  میدھ یم قرار  یسانکاند، ھمانند  ردهک  ما عمل  ضیفرا  و به  ردهک
،  اراستکان  یبرا  اند؟ استفھام ختهیبرانگ  و فتنه  ردهکھا، فساد  یو نافرمان  یمعاص  ابکت
:  یعنی» ؟ میدھ یقرار م  فاجران  را چون  زگارانیا پرھی« ! مینک ینم  نی: ھرگز چن یعنی

  مسلمانان از  ینساکو   افر و منافقک  ارانکا و بدیرا ھمانند اشق  مؤمن  گان شهیمگر تقواپ
،  مینک  نیاگر چن  هک ؟ ھرگز! میگردان یاند، م فرو رفته  سبحان  یخدا  یدر معاص  هک

ار نباشد، کدر   ییو جزا  و حساب  از مرگ  پس  ختنی: اگر برانگ یعنی.  میا ردهکن  عدالت
و از   یو حتم  نیجزا متع افت یدر  یبرا  آخرت  یگردند لذا سرا یبرابر م  باھم  نانیا  ھمه

 . است  یالھ  عدل  ملزومات

نَزلۡ ﴿
َ
ْ  ُمَ�َٰركٞ  إَِ�َۡك  َ�ٰهُ كَِ�ٌٰب أ بَُّرٓوا َدَّ ْولُواْ  َءاَ�ٰتِهِۦ ّ�ِ

ُ
َر أ ۡلَ�ٰبِ َوِ�ََتَذكَّ

َ
 .﴾٢٩ٱۡ�

  ی: ا یعنی» میا را بر تو فرو فرستاده  آن  هک  کمبار  است  یتابک«  قرآن» نیا«
تا »  میا ردهک  نازل  تیسو را به  آن  هک  است  تکر و بریار پرخیبس  یتابک  قرآن !ص  محمد

  نازل  آن  یدر معان  دنیشیو اند  تدبر و تأمل  یرا برا  : قرآن یعنی» نندکتدبر   آن  اتیدر آ
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» رندیپند گ  از آن  و تا خردمندان«تدبر   و بدون  شهیاند  بدون  تالوت  یبرا  ، نه میا ردهک
  به«د: یگو یم  یبصر  رند. حسنیپند گ  برتر، از آن  یھا و خردھا عقل  : تا صاحبان یعنی

  حدود آن  دنیگردان  عیضا و  ، با حفظ حروف در قرآن  دنیشیتدبر و اند  هکخدا سوگند 
  از خواندن  هک یدرحال ! تماما خواندم را  د: قرآنیگو یم  از آنان  یکی  هک  گونه ، بدان ستین

 ».شود ینم  دهید  یـ بر و  از عمل  و نه  از اخالق  ـ نه  یاثر  قرآن
  به  آن  ، بھتر از خواندن و تأمل  لیبا ترت  قرآن  خواندن  هک  است  بر آن  لیدل  هیآ  نیا

  یبصر  . حسن ستیسر نیم  ، تدبر در آن قرآن  عیسر  را با خواندنیز  است  سرعت
 ». است ھا آناز   ردنک  یروی، پأ خداوند  اتیدر آ تدبر«د: یگو یم

اوُۥدَ  َناَوَوَهبۡ ﴿ اٌب  ۥٓ إِنَّهُ  ٱۡلَعۡبدُ  نِۡعمَ  َ�َٰنۚ ُسلَيۡ  ِ�َ وَّ
َ
 .﴾٣٠أ

 ریثک . اما ابن یو  یبرا  یفرزند  عنوان  به» میدیداوود بخش  را به  مانیو سل«
 رد،کعطا  ÷  مانیسل  بهامبر یپ  عنوان  را به ÷ داوود  خداوند متعال«د: یگو یم

». بود آزاد  صد زن  یرا او دارایز  ز داشتین  یگرید  فرزندان  مانیداوود جز سل  وگرنه
 ÷  مانیسل» بود  یا و بندهکین«د: یفرما یو م  را ستوده ÷  مانیسل  یتعال  حق  سپس

  یسو بود به  نندهک رجوع اری: او بس یعنی.  است  : تواب اواب» بود  او اواب  یراست  به«
 . و انابت  ، عبادت طاعت  ثرتک؛ با أ خداوند
و   ردهک  انیرا ب ÷  مانیسل  و انابت  تیاواب  یھا از نمونه  دو نمونه أ خداوند  سپس

 د:یفرما یم

ٰفَِ�ُٰت  بِٱۡلَعِ�ِّ  هِ ُعرَِض َعلَيۡ  إِذۡ ﴿ َيادُ  ٱل�َّ  .﴾٣١ٱۡ�ِ
 ÷ مانی: بر سل یعنی» شد براو  داشته  عرضه  چون! «ص  محمد  یا» نکاد ی«

» ادیج  صافن  یھا اسب«  ا عصر تا آخر روز استیظھر   : از وقت یعش» یعش  وقت  به«
از   یکیبر   هک  است  ی، اسب صافن  باشد. اسب یھا م اسب  از اوصاف  صافن  : جمع صافنات

  نیرا بر زم  آن  سم  و گوشه  داشته نگهرا باال   گرشید  ستد و دستیا یخود م  دو دست
  هک،  است  ستادهیخود ا  یو دو پا  دست  کیبر   اسب  نیا  هک  است  گونه نیگذارد و بد یم
شود  یم  گفته  یاسب  جواد، به  اد: جمعیباشد. ج یم  آن  یکنشاط و چاب  امر، نشانه  نیا

  ار قابلیبس  دو صفت ÷  مانیسل  یاھ ، اسب سان نیزرو باشد. بدیو ت  ار دوندهیبس  هک
و   کزتی، ت مودنیپ  راه  و در ھنگام  و مطمئن  آرام  ستادنیا  داشتند: در ھنگام  شیستا
 بودند.  کچاب
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﴿ ٓ ۡحَبۡبُت  َ�َقاَل إِّ�ِ
َ
ٰ  َرّ�ِ  رِ َعن ذِكۡ  ٱۡ�َۡ�ِ  ُحبَّ  أ  .﴾٣٢بِٱۡ�َِجاِب  تََواَرۡت  َح�َّ

  ر پروردگارمکاز ذ  هک  شدم  مھر اسبان  فتهیش  چنان  من« ÷  مانیسل» گفت«
  د غروبیخورش  هک : تا آن یعنی» شد  پنھان  د در حجابیخورش  هک تا آن  گشتم  غافل

 ! یشدند. آر  از چشمھا پنھان  ھا در مسابقه اسب  هک : تا آن است  نیمراد ا  یقول به رد.ک
نماز   هکد یتماشا گرد  نیا  غرق  چنانو   گشت  ھا سرگرم اسب  یتماشا  به ÷  مانیسل

ر کذ را بر  اسبان  و محبت  یدوست  من : خود آمد و گفت  به  شد، بناگاه  فوت  یعصر و
بعد   هیدر آ  هکزد   یاقدام  به  لذا دست ! دادم  حیبر نماز عصر ـ ترج  یعنیـ   پروردگارم

 . ار استیبس  مال  یمعن  ر بهیخ  ر: اصلیالخ شود. حب یم  انیب
  یھا اسب  یدارا ÷  مانیسل: « است  آمده ل  عائشه  تیروا  به  فیشر  ثیدر حد

نماز عصر  را از ÷  مانیسل  هک  ییھا اسب«ند: ک یم  ر نقلیثک ابن». بود  یبالدار
 ÷  مانیسل  هک است  قطعا مسلم  ید: ولیافزا یبودند. او م  ھزار رأس ستیبازداشتند، ب

  در غزوه  هک چنان ردک  کتر  یفراموش  را به  آن  هکرد بلکن  کقصد تر  نماز عصر را به
  فوت  شانیعصر ا نماز  هکبودند   با دشمن  گرفتار مبارزه  چنان ص  خدا  رسول  خندق

 ».قضا آوردند  را بعد از غروب  شد و آن

﴿ ۖ َّ وقِ  َمۡسَحۢ� َ�َطفِقَ  ُردُّوَها َ�َ ۡ�َناقِ وَ  بِٱلسُّ
َ
 .﴾٣٣ٱۡ�

 »دیبازگردان  ھا را بر من اسب: « هکدستور داد   شیخو  سانک  به ÷  مانیسل  سپس
  دست به  شروع  پس«بود   شده  برآشفته  سخت  شینماز عصر خو  شدن  را او از فوتیز
 خدا  یبرا  خشم  یاز رو ÷  مانی: سل یعنی» ردک ھا آن  یھا ھا و گردن بر ساق  دنیشک

پاھا   بر ساق  ر و زدنیھا با شمش اسب  ردنک  یپ  به  نماز عصر، شروع  بر فوت  و از تأسف أ
  نیمراد ا  یقول به بودند.  شده  ینماز و  فوت  ھا سبب اسب  را آنیرد زک ھا آن  یھا و گردن

بر  ھا آن  از احوال  افتنی نانیاطم ھا و اسب  به  یو ارجگذار  نوازش  یبرا ÷  مانی: سل است
 بودند. أ خدا  جھاد در راه  لهیوس ھا اسب  را آنید؛ زیشک یم  دست ھا آن  یشانیو پ  ساق

  ھا را به اسب ÷  مانیسل  هک  ستین  نیا  یمعن«د: یگو یم» ریالمن«ر یتفس  صاحب
  گناه یب  یھا اسب  هکامر   نیرا ایباشد ز  دهیو سربر  ردهک  ی، پأ للهنزد ا  قصد قربت

  نقل زین س  عباس از ابن  قول  نیا».  ستین  نبوت  مقام  قیرند، الیقرار گ  مورد مجازات
 شترینظر ب  نیدھد و ا یم  حیھا را ترج اسب  ذبح  به  ر قولیثک ابن  ی. ول است  شده
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  یا یشرع  الکھا اش اسب  آن  ند: ذبحیگو یم  ذبح  به  از قائالن  ی. بعض است  مفسران
قصد  به ھا آن  ذبح ÷  مانیسل  عتیـ در شر  شده  تیروا  هک را ـ چنانیز  نداشت  ھمراه به

، باد را  عوض در  أل  یخدا  هکرد، ک  ز صدقهیھا را ن اسب  آن  بود و او گوشت  مباح  قربت
 درآورد.  یر ویتسخ  به

ۡلَقۡيَنا ُسلَۡيَ�ٰنَ  َ�َتنَّا َولََقدۡ ﴿
َ
ٰ  َو� نَاَب  ُ�مَّ  اَجَسدٗ  ُكۡرِسّيِهِۦ َ�َ

َ
�٣٤﴾. 

 ÷  مانیاز سل  شیآزما  نیا  به  راجع  فیشر  ثیدر حد» میرا آزمود  مانیا سلو قطع«
  پس  شوم یھمبستر م  شیخو  با نود زن  : قطعا امشب گفت ÷  مانیسل: « است  آمده

 او  یول ند.کجھاد  أ خدا  در راه  هکآورد  یا میدن  شھسوار به  یفرزند ھا آناز   کی ھر
  مین  هک ھا آن از  یکینزاد، جز   یفرزند  کی  چیھ  نود زن  ، از آن پس  نگفت للهشاءا ان

  انسان  ھمان جسد،  آن» میفگندیب  یاو جسد  و بر تخت». «ا آوردیدن  را به  یانسان
و   ، قتاده عباس ابن بود. اما  ا آوردهیدن  به  از ھمسرانش  یکی  هکبود   یا الخلقه ناقص
  ابن».  میرا افگند  یطانیاو ش  یپادشاھ  بر تخت  یعنی«اند:  گفته  آن  یدر معن  حسن

  درآورده ÷  مانیسل  صورت به ، صخر بود و او خود را طانیش  آن  اسم«د: یگو یر میجر
 ÷  مانیگر، سلید  یسو  . از آن نشست  یو  و بر تخت  گرفت  را از زنش  یو انگشتر و

». ردندکرا رد   و سخنش  او را نشناخته  مردم  یول ! نینه ا  منم  مانی: سل گفت  مردم  به
و   هیو پا  است  یلیاسرائ  یھا آنداست از  طانیش ن یا  داستان«د: یگو یر میثک اما ابن

 ».ندارد  یاساس
  یعنی ، افضل  کتر  یو  . لغزش شیخو  لغزش  نیاز ا  با توبه» ردک  خدا رجوع  به  پس«

 † ایانب از  لغزش  نیا  بود. البته  یالھ  تیمش  ار بهک  ردنکن  و معلق» للهشاءا ان«  نگفتن
 ».باشد یم  مقربان  ، گناھان انکین  حسنات«را یز  است  بزرگ

َحدٖ  يَ�َبِ�  �َّ  ُمۡلٗ�  ِ�  ِ� وََهۡب  ٱۡغفِرۡ قَاَل َرّبِ ﴿
َ
نَت  إِنََّك  َ�ۡعِدٓي�  ّمِنۢ  ِ�

َ
اُب  أ  .﴾٣٥ٱلۡوَهَّ

و مرا   داده  یرو  از من  هک  یدر لغزش» امرزیمرا ب : پروردگارا! گفت« ÷  مانیسل
  سک چیھ  هک  ببخش  یا ییفرمانروا  من  و به»  یقرارداد  شیمورد ابتال و آزما  خاطر آن به

باشد   نداشته وجود  انکام  نیا  بعد از من  یاحد  ی: برا یعنی» سزاوار نباشد  از من  را پس
  یا معجزه  یدارا ، العاده خارق  ییفرمانروا  نیا  سبب  را دارا گردد تا به  ھمانند آن  هک

ار ی: بس . وھاب است  بزرگ اریبس  تیھا و بخشش» یھست  تو وھاب  گمان یب«  شوم  بزرگ
 . است  ندهیبخشا
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رۡ ﴿ ۡمرِهِۦ رِيَ�ۡ  ٱلّرِ�حَ  َ�ُ  نَافََسخَّ
َ
ٓ  بِأ َصاَب  َحۡيُث  ءً رَُخا

َ
 .﴾٣٦أ

  میدیگردان او  و منقاد فرمان  : باد را رام یعنی» میدیاو مسخر گردان  یباد را برا  پس«
  نه  هکبود   میو مال  نرم  یباد  باد، چنان  : آن یعنی» شد یم  روان  او نرم  فرمان  به  هک«

  زرگب  یروین  نیدر ع  هکشد بل یم  یتوفان  و نه  داشت یوا م  انکو ت  جنبش  ا را بهیاش
  هکھرجا «شد:  یم  بود و روان  بخش و راحت  میو مال  خود، نرم  تکحر  و سرعت  وزش
قصد سفر  ÷  مانیسل  هک  ینیشور و سرزمک: ھرجا و در ھر  یعنی» گرفت یم  میتصم

  چون«د: یگو یم  یبصر  حسن. ١نمود یم  حمل  نیسرزم  آن  یسو رد، باد او را بهک یم
را   یزیچ أ رد، خداوندک  یھا را پ اسب ، أل  یخدا  یبرا  خشم  یاز رو ÷  مانیسل
  ماه  کی  در بامدادان  هکبود   یباد  و آن  است  زروتر از آنیبھتر و ت  هکداد   عوض  یو  به

 ».مودیپ یم  راه  ماه  کیز ین  و در شامگاھان  راه

َ�ِٰط�َ وَ ﴿ ٓ  ٱلشَّ  .﴾٣٧وََغوَّاٖص  ءٖ ُ�َّ َ�نَّا
» غواص از بنا و«را   وانی: د یعنی» را ھا آنطیش«او   یبرا  میدیمسخر گردانز ین» و«

و   ا فرورفتهیدر ردند و درک یبنا م  شی، برا خواست یم ھا آنو ساختم  یرا از مبان  آنچه  هک
 آوردند. یم  رونیاو در و گوھر ب  یبرا  از آن

﴿ �ِ �َِ� ۡصَفادِ َوَءاَخرِ�َن ُمَقرَّ
َ
 .﴾٣٨ٱۡ�

 در  بسته  ھم پا به و  دست  هک«  میردکمسخر   شیز برایرا ن  وانیاز د» یگرانیو د«
 ارکا در ی،  ار سر باز زدهکاز   هکبودند   متمرد و نافرمان  یوانید ھا آن» رھا بودندیزنج

شدند   دهیگردان ÷  مانیو مسخر سل  ز رامین  وانید  ردند. آنک یو تجاوز م  خود خالف
 رد.ک یم  بسته  ھم رھا بهیرا در زنج  او آنان  هکتا بدانجا 

﴿ ٓ وۡ  فَٱۡمُنۡ  ُؤنَاَ�َٰذا َ�َطا
َ
ۡمِسۡك  أ

َ
 .﴾٣٩ِحَسابٖ  بَِغۡ�ِ  أ

  آن خواستار  هک  یمیعظ  ییو فرمانروا  کاز مل» ما است  بخشش  نیا: « مانیسل  یا
  هک  ییآسا  شگفت  دهی؛ دو پد  وانیتسلط بر باد و د  وسعت  به  یا یی، فرمانروا یشد

  نتکم و  کمل  نی: ما ا یعنی» خود نگھدار  یا برای  را ببخش  آن«ند ک یم  رهیھا را خ عقل
بازدار   یخواھ یم  هکو از ھر  ببخش  یخواھ یم  هکھر  به  پس  میردکتو عطا   را به

تو   : به یعنید. یآ  عمل  به  ، با تو حساب ا بازداشتنی  بخشش  نیدر ا  هک آن یب» حساب یب«

                                                           
 ».۱۲سبا/ «  سوره  د بهیکن  نگاه  نیھمچن -١
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  و چرا نگه  بازداشته ا چرای،  یا و چرا داده  یا مقدار داده  : چه هکشود  ینم  گفته
 ؟ یا داشته
  هک نیا  انیشدند م  ر ساختهیمخ ص  خدا  رسول  : چون هک  است  آمده  فیشر  ثیدر حد

و   حساب یب بخواھند  ھرکس  به  هک» فرمانروا  یامبریپ«ا یباشند »  فرستاده  یا بنده«
بعد از  ص   حضرت بازدارند؛ آن  یو گناھ  حساب یخواھند ب  هکبدھند و از ھر  یگناھ

ـ   ردهک  ر نقلیثک  ابن  هک چنان رایز ردندک  را انتخاب  اول  منزلت ÷  لیبا جبرئ  مشورت
 . برتر و واالتر است  أل  ینزد خدا  منزلت  نیا

 .﴾٤٠اٖب  َٔ َ�  وَُحۡسنَ  َ�ٰ ِعنَدنَا لَُزلۡ  ۥ�نَّ َ�ُ ﴿
» و«  در آخرت» است  ینزد ما قربت« ÷  مانیسل  ی: برا یعنی» او  یبرا  گمان یو ب«

 . است  ، بھشت بازگشتگاه  نیا  هک» است  یبازگشت وکین«او   یبرا

ٓ َ�بۡ  ٱۡذُكرۡ وَ ﴿ يُّوَب  َدنَا
َ
ۥٓ  نَاَدىٰ  إِذۡ  � ِ�َ  َر�َُّه ّ�ِ َمسَّ

َ
ۡيَ�ٰنُ �  .﴾٤١وََعَذاٍب  بٖ بِنُۡص  ٱلشَّ

و   یرنجور  مرا به  طانی: ش هکرا ندا داد   پروردگارش  هک  گاه را آن  وبیما ا  بنده  نکاد یو «
ز از ین  مالش و  ، خانواده نیو بجز ا  است  یو  یماری: ب مراد از عذاب» است  ردهکمبتال   عذاب

داد،   نسبت  طانیش  را به  التشکو مش  یدرد و رنجور ÷  وبیا  هک نیا  لیبود. دل  رفته  نیب
  مالش  یاریاز بس ÷  وبیا ـ  یقول  را ـ بهیبود ز  یو  یبال  نیا  سبب  طانیش  هکبود   نیا

  را به ÷  وبیا  یمظلوم گر:ید  یقول داد. به  او غرور دست  شد و به  در شگفت
 نبود.  طانیش  وسوسه جز اثر  یزیچ  نیا  هکد، ینرس  ادشیفر  خواند اما او به  یادرسیفر

 ، وبیخدا ا  ینب  یبال«فرمودند:  ص  خدا  رسول  هک  است  آمده  فیشر  ثیدر حد
دو  ردند، جزک  کاو را تر  گانهیو ب  شیخو  هکد تا بدانجا یشک  طول  یبر و  سال  ھجده
 را  یو  احوال  و شام  بودند و صبح  اش ینید  برادران  نیتر از مخصوص  هکمرد 

سوگند  خدا  ؛ به  یدان یا می: آ گفت  قشیرف  به  دو تن  از آن  یکی  یروز  دند. پسیپرس یم
  قشیرف ! دهینگرد  آن  بکمرت  انیاز جھان  کی چیھ  هک  است  شده  یگناھ  بکمرت  وبیا  هک

بر  أ اوندخد  هک  است سال   : آخر ھجده ؟ گفت است  ردهک  یگناھ  د: مگر او چهیپرس
 ÷  وبیدو نزد ا  آن  چون  پس بردارد!  یو درد را از و  یرنجور  نیا  هک  ردهکن  رحم  یو

از   : من گفت ÷  وبید. ایاو نگو را به   قشیرف  رد تا سخنکن  ییبایکمرد ش  رفتند، آن
  او چنان  یبرا  من  هکداند [ یم  أل  یخدا  هک نی، جز ا دانم ینم  یزیچ  ییگو یتو م  آنچه

 و  گذشتم یردند، مک یم  شکشمک  باھم  هک  دو تن از نزد  یوقت  هک ]بودم  عیو مط  خاشع
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، از  دادم یم  فارهک ھا آن  یو از جا  بازگشته  مھا آنخ  بردند،به یرا م أ خداوند  نامھردو 
 ص  رمکا رسول  اد شود. سپسی  جز در حق أ خداوند  نام  نداشتم  دوست  هکآنجا 

و   رفت یم  حاجت  یقضا  به  شیخو  یماریب  در آن ÷  وبیا هکبود   افزودند: چنان
آورد.  یم  خانه  او را به  را گرفته  یو  دست  ، زنش گشت یم  فارغ  حاجت  یاز قضا  چون

 رایرا برگرداند ز  یو  هکرا فرانخواند   ر ماند و زنشید  شیخو  در حاجت ÷  وبیا  یروز
  کنیا ، بزن  نیزم  را به  تی: (پا هکفرستاد   یبر او وح أ خداوند  هکبود   مھنگا  نیدر ا

  نگران  یو ردکریاز د  زنش  و چون». بعد  هیآ« )یدنیسرد و نوش  است  یگاھ  شستن  نیا
او   یسو به  یدرحال ÷  وبیا  هکد ید  ، بناگاه است  ردهکر یچرا د  هکتا بنگرد   شد و رفت

و او بر   ساخته  برطرف  یو  را از تن  ھمه  و درد و علت  رنج  أل  یخدا  هکد یآ یم
 ! : ھان و گفت ]نشناختش[د یاو را د  زنش  چون  . پس است  شیخو  صورت  نیوترکین

  ، سوگند به یا دهیرمبتال ـ را د رنجو  نیخدا ـ ا  یا نبیدھد، آ  تکتو بر  به أ خداوند
 بود!  سالم  هک  ی، ھنگام ام دهیند  یو  تر به هیمانند تو شب را  یمرد  من  هکتوانا   یخدا

:  داشت  دو ظرف ÷  وبی. ا ھستم وب یا  خود، ھمان  من  هک  : بدان گفت ÷  وبیا
بر  ھا آناز   یکیدو ابر را فرستاد،  أ خداوند جو. پس   یبرا  یو ظرف  گندم  یبرا  یظرف

جو   گر در ظرفیرد و ابر دک  زشیلبر  و از آن  ختیر طال  آمد و در آن  گندم  سر ظرف
 ». ز ساختیلبر را از طال  و آن  ختیطال ر

ابٞ  بَارِدٞ  ُمۡغتََسُلۢ  َ�َٰذا لَِكۖ بِرِجۡ  ٱۡرُكۡض ﴿  .﴾٤٢َوَ�َ
سرد   است  یگاھ  شستن  نیا  کنی. ا بزن  نیزم  را به  تیپا: « میگفت ÷  وبیا  به  پس
  یجار  یا چشمه  شیر پایاز ز  زد پس  نیبر زم را  شیپا ÷  وبیو ا» یدنیو نوش
  آمد. سپس  رونیب  از آن  و سالم  حیرد و صحک  غسل  چشمه  و او در آن  گرفت  دنیجوش

  هک  است  بر آن  لیدل امر  نید. ایسرد و گوارا نوش  یآب  زد و او از آن  فواره  یگرید  چشمه
 بار نبود. نفرت  یمرض ، حال  نیدر ع بود و  یر ساریغ  یجلد  از امراض  یو  مرض

ۥٓ  َناَوَوَهبۡ ﴿ هۡ  َ�ُ
َ
َعُهمۡ  لَُهمَوِمثۡ  لَُهۥأ ْوِ�  َوذِۡكَرىٰ  ّمِنَّا رَۡ�َةٗ  مَّ

ُ
ۡلَ�ٰبِ  ِ�

َ
 .﴾٤٣ٱۡ�

  راندهیم را ھا آن  هک بعد از آن  أل  ی: خدا یقول  به» میدیاو بخش  را به  اش و خانواده«
از  را پس  ھا آن  أل  یگر: خداید  یقول د. بهیگردان  شان ا زندهبود، مجدد

او   به» ھا آن  ھمراه«ز ین» را  و مانند آنان«رد ک  جمع  گربارهی، د ساختنشان ندهکپرا
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  یروزیپ افزود و بعد از ÷  وبیا  بر شمار خانواده  یتعال  حق  هکبود   نی. چن میدیبخش
  وبیا  به ! یبودند.آر  یو  یاز ابتال  قبل  هکشدند   یدوچند تعداد  ابتال، آنان  در آن  یو
  خردمندان  یبرا  یو تا پند  شیاز نزد خو  یاز سر رحمت: « میردک  لطف  نیچن  نیا

را   شیوگشا  برند و از او انتظار فرج  پناه أ خدا  ھا و ابتالھا به یدر سخت  هک» باشد
 باشند.  داشته

 ۥٓ إِنَّهُ  ٱۡلَعۡبدُ  ّ�ِۡعمَ  َصابِٗر�ۚ  وََجۡدَ�ٰهُ  إِنَّا َنۡثۗ َوَ� َ�ۡ  ۦبِّهِ  فَٱۡ�ِب ِضۡغٗثا �َِيِدكَ  وَُخذۡ ﴿
ابٞ  وَّ

َ
 .﴾٤٤أ

 از  یبزرگ  : دسته ضغث» ریبگ  دستت به  هکتر  چوب  یا دسته: « میاو گفت  به» و«
  دسته  آن : با یعنی» نکو سوگند نش«خود را   زن» بزن  و با آن»  است  چوب  یھا کشاخ

سوگند   اش یماریب در ÷  وبیرا ایز  نکسوگند ن  و خالف  بار بزن کیرا   ، زنت چوب
رد کری، د گناه  بزند. آن  انهیتاز بود، صد  شده  بکمرت  هک  یخاطر گناھ را به  زنش  هکخورد 

  ونریب  را، راه  لهیوس  نیا  أل  یخدا  بود. پس ÷  وبیا  یبرا  یحاجت  در برآوردن  یو
با   هکنبود   نیا  خدمت  ھمه  با آن  زنش  پاداش رایقرار داد ز  سوگندش  نیاز ا  یو  رفت
 د.یآ  عمل  به  یسپاسگزار  یاز و  زدن

  گاه آن زند یم  انهیرا صد تاز  سک  فالن  هکسوگند خورد   یسکند: اگر یگو یم  احناف
 فرد مورد ، و با آن  صد عدد بود گرفت ھا آنتعداد   هکرا   چوب  یھا کاز شاخ  یا دسته

 أ را خداوندیز  ستین  یبر و  یا فارهکو   ساخته  را راست  شیرا زد، سوگند خو  نظرش
مار و یب  هک  است  یسک  در حق  مکح  نیا  داد. البته  رخصت ÷  وبیا  یار را براک  نیا

ھا  یھا و حنبل یشافع  نیرا ندارد. ھمچن  انهیتاز  ضربات  تحمل  و توان  است  لیعل
در   یبر و  کصد شاخ  زدن رود، با ید نمیام  یو  یشفا  هک  یماریحد بر ب  اند: اقامه گفته

  عتیشر  هکاند  ردهکامر استناد   نیا به  باره  نیھا در ا یو حنبل  . احناف ز استیبار، جا کی
ستند، در ین  لیقا  قاعده  نیا  به  هکھا  یشافع . ز ھستیما ن  عتی، شر† نیشیپ  یایانب

ھا  یکاند. اما مال ردهک، استناد  شده  ثابت  ینبو  در سنت  هک  یثیحد  به  مکح  نیا
 بود. ÷  وبیامبر خدا ایپ  به  مخصوص  یفقط رخصت  مکح  نیاند: ا گفته

با یکش ما او را«د: یفرما یو م  قرار داده  شیستا را مورد ÷  وبیا أ خداوند  سپس
  و به  جسمش در  بزرگ  یآفت  را او بهیز  میبود  ردهک  شیمبتال  بدان  هک  ییبر بال» میافتی

  یبرا  هک چندان رد،کشد اما صبر   آزموده  و فرزندانش  و خانواده  مال  رفتن  نیب از
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او   یراست  به« !÷  وبیا بود» یا و بندهکین  چه«شود  یم  زده  مثل  یصبر و  به  شهیھم
 رد.ک یم  ار بازگشتیبس أ خداوند  یسو ، به : او با استغفار و توبه یعنی» بود  اواب

ٓ  ٱۡذُكرۡ وَ ﴿ ْوِ�  َو�َۡعُقوَب  �ۡسَ�ٰقَ  إِبَۡ�ٰهِيمَ  ِعَ�َٰدنَا
ُ
يِۡدي أ

َ
بَۡ�ٰرِ وَ  ٱۡ�

َ
 .﴾٤٥ٱۡ�

  صاحبرومند و ین  هکرا   عقوبیو   و اسحاق  میما ابراھ  ادآور بندگانی  و به«
  نیاسرار د  و در شناخت  رو و توانین  صاحب  حق  در طاعت ھا آن:  یعنی» بودند  رتیبص
 ھا آن  به  هک  یبودند با احسان  مردم  نعمت  یول ھا آنا یبودند.   رتیبص  ، صاحب آن ریوغ
در  ھا نشیردند. ابصار: بک یم  یکین  و بس  ر شدهیمصدر خ  مردم  به ھا آنرا یردند زک یم

 . است  نیو د  علم
 داشتند.  آن  مالک  را بهھردو   و عمل  علم ھا آن:  هک نیا  خالصه

﴿ ٓ ا ۡخلَۡصَ�ُٰهم إِ�َّ
َ
ارِ  ذِۡكَرى ِ�َالَِصةٖ  أ  .﴾٤٦ٱ�َّ

 رکذ  هک«نبود   در آن  یشیآال  چیھ  هک» میساخت  خالص  کپا  یخصلت  را به  ما آنان«
 و  آخرت  یسرا  یادآوری  به  شان زمان  اھل  انیرا از م  شانی: ا یعنی» بود  آخرت

 . است † ایانب  شأن  ستهیشا  نیو ا  میدیگردان  مخصوص  آن  به  آوردن  مانیا

ۡخَيارِ  ٱلُۡمۡصَطَفۡ�َ  لَِمنَ  ِعنَدنَا ��َُّهمۡ ﴿
َ
 .﴾٤٧ٱۡ�

  داده  ی، برتر نبوت  دگانند بهیبرگز» انندکین  دگانیا از برگزنزد ما جد  و آنان«
 د.رانیار خیبس  انکیو از ن  شان جنس  یشدگانند بر ابنا

ۡخَيارِ  ّمِنَ  َوُ�ّٞ  ٱۡلِكۡفِل� َوَذا  َوٱلۡيََسعَ  َ�ٰعِيَل إِسۡ  ٱۡذُكرۡ وَ ﴿
َ
 .﴾٤٨ٱۡ�

 در»  سعی«  حال  انیب» انندکیاز ن  اد آور. ھمهی  را به  فلکو ذوال  سعیو   لیو اسماع«

 . گذشت» ۸۵ا/یانب«  ز در سورهین»  فلكذوال«  حال  انیو ب» ۸۶/ انعام«  سوره

ۚ َ�َٰذا ذِكۡ ﴿ ِٰت  ٤٩اٖب  َٔ َ�  نَ َ�ُسۡ  لِۡلُمتَّقِ�َ  �نَّ  رٞ َفتََّحةٗ  َعۡدنٖ  َج�َّ َُّهمُ  مُّ بَۡ�ُٰب  ل
َ
 .﴾٥٠ٱۡ�

 ایدر دن †  امبرانیپ  نیبا از ایو و زکین  یردکادی  نی: ا یعنی» است  یرکذ  نیا«

 ﴾رٞ َ�َٰذا ذِكۡ ﴿  یدر معن  یشوند. اما سد یاد می  شهیھم  آن  به  هک  است  یو شرف  است
» است  کین  یفرجام  زگارانیپرھ  یا براو قطع» « است  یپند  قرآن  نیا  یعنی«د: یگو یم
گردند:  یم  لینا  یو  بھشتھای  نعمت و  یالھ  و رضوان  آمرزش  به  در آخرت ھا آنرا یز
  فرشتگان  بھشت : در یقول  به» است  گشاده  شانیبرا ھا آن  یدرھا  هک  عدن  یبھشتھا«

 وارد شوند.  آن  و اعزاز به  رامکنند تا با اک یدرھا را باز م  شانیبرا
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ابٖ  َكثَِ��ٖ  بَِ�ِٰكَهةٖ  �ِيَها يَۡدُعونَ  �ِيَها �َ  ُِٔمتَِّ� ﴿  .﴾٥١َوَ�َ
 زنند؛ یم  هیکھا ت بر اورنگ  بھشتدر   هک ی: درحال یعنی» زنند یم  هیکدر آنجا ت«

» یدنیونوش«ھا  وهیاز م  یثرکو مت  ، متنوع گون گونه  : الوان یعنی» اریبس  یھا وهیم«
ابند و نزد ی یم نند،ک  طلب  در آن  : ھر چه یعنی» طلبند یدر آنجا م«را   یاریبس  یھا

 شود. یحاضر م  شانیا

ۡرِف  َ�ِٰصَ�ُٰت  وَِعنَدُهمۡ ﴿ تۡ  ٱلطَّ
َ
 .﴾٥٢َراٌب �

در  ھا آن:  یعنی» است  ھمسال  نگاه فروھشته  زگانیدوش  و نزدشان«
  ، به است  فروھشته  فقط بر شوھرانشان  شانیچشمھا  هکدارند   یھمسران  بھشت

ا برابر در ی،  : ھمسال یعنی:  نند. اترابک ینظر نم  ر آنانیغ  قانعند و به  شان شوھران
  گر دوستیبا ھمد  هکھستند   ی، ھمساالن اتراب«د: یگو ی. مجاھد م ییبایز و  حسن
 و  کخود رش  انیم  دارند و نه  یگر نفرتید کی  به  نسبت  باشند، نه یم  یمیوصم

 ». دارتر استیپا  وساالن سن ھم  انیم  یو دوست  را محبتیز  یا یچشم ھم

 .﴾٥٣ٱۡ�َِساِب  مِ َ�َٰذا َما تُوَعُدوَن ِ�َوۡ ﴿
  شانیا  : به یعنی» شد یم  داده  شما وعده  به  روز حساب  یبرا  آنچه  است  نیا«
  شما وعده  به  عاد روز حسابیم  یا برایدر دن  هک  است  یپاداش  ھمان  نیشود: ا یم  گفته
 بود.  شده  داده

 .﴾٥٤مِن �ََّفادٍ  َ�ُۥ َما ُ�َناإِنَّ َ�َٰذا لَرِزۡ ﴿
  یارزان را بر شما  آن  هک» ماست  رزق  ھمان  نیا  قتیدر حق«د: یفرما یم أ خداوند

  چیھ  نه  رزق  نی: ا یعنی» ستین  یزوال  چیرا ھ  آن»  میا نھاده  بر شما نعمت  و با آن  داشته
 شود. یھرگز فنا م  دارد و نه  یانقطاع

ٰغِ�َ  �نَّ  َ�َٰذ�ۚ ﴿  .﴾٥٦ٱلِۡمَهادُ  فَبِۡئَس  يَۡصلَۡوَ�َها َجَهنَّمَ  ٥٥اٖب  َٔ َ�  لََ�َّ  لِل�َّ
  است  ار چنانک:  یعنی» است  نیا«د: یفرما یم  پرداخته  رانکمن  حال  انیب  به  سپس

  از طاعت ، ردهک  انیطغ  هک  یسانک  ی: برا یعنی» از حدگذشتگان  یو اما برا«ر شد کذ  هک
» است  یا بدفرجامواقع«اند؛  ردهک  بیذکرا ت  امبرانشیو پ  دهیتمرد ورز أ خداوند

  نیوندند ؛ ایپ یم  آن  به  هکدارند   یو بازگشتگاھ  سرانجام  نیبدتر ھا آن  گمان ی: ب یعنی
بد   : چه ینعی» است  یبد آرامگاھ  شوند و چه یم  وارد آن  هک  است  جھنم: « بازگشتگاه
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در   هکرا   آنچه  سبحان  یخدا ، بیترت  نیا  اند. به ردهکخود ھموار   یبرا  هک  است  یفرش
 رد.ک هیتشب  فرش  قرار دارد، به  جھنم  از آتش  شانیر پایز

اقٞ  َ�ِيمٞ  َيُذوقُوهُ َ�َٰذا فَلۡ ﴿  .﴾٥٧وََغسَّ
  یجوش  : آب میحم» بچشند را  د آنی، با است  و زرداب  جوش  آب  عذاب  نیا«
 از  هک  است  یو زرداب  ابک: چر قرار دارد. غساق  و جوشش  انیغل  تینھا در  هک  است

  است  یآب  : غساق یقول شود. به یر میند و سرازک یم  النیس  انیدوزخ  یھا پوست
  ثی. در حد است  شندهک  آن  یداغ  هک  میحم  دارد، در مقابل  یا شندهک  یسرد  هک

  دهیرا گندا یدن  یاھال  شود، تمام  ختهیا ریدر دن  از غساق  یاگر دلو: « است  آمده  فیشر
 ».سازد یم  ومتعفن

زۡ  هِۦٓ َوَءاَخُر ِمن َشۡ�ِ ﴿
َ
 .﴾٥٨َ�ٰجٌ أ

؛  انیدوزخ  ی: برا یعنی» است  و اقسام  انواع  به  گر ھمانند آنید  یھا و عذاب«
  حسن . است  و زرداب  مانند آب  از عذاب  یگرید  گون گونه  و انواع  ، زرداب جوشان آب

،  ر، سمومیزمھر ؛ ھمانند  از عذاب  یو اقسام  انواع  انیزخدو  یبرا: « است  گفته  یبصر
 ». و متضاد است  مختلف  یایاز اشھا  این ریتا غ  زقوم  و خوردن  جوش  آب  دنینوش

ۡقتَِحمٞ  جٞ َ�َٰذا فَوۡ ﴿ َعُ�مۡ  مُّ ْ  إِ�َُّهمۡ  بِِهمۚۡ  َمرَۡحَبۢ� َ�  مَّ  .﴾٥٩ٱ�َّارِ  َصالُوا
  انیدوزخ  : چون یعنی» روند یفرو م  با شما در دوزخ  ھمراه  هک  است  یفوج  نیا«

شما   روانیپ  نیند: ایگو یم  یدوزخ  رؤسا و رھبران  به  آن  وارد شوند، نگھبانان  دوزخ به
  نیا» ستین  یرا خوشامد  آنان«شوند  یوارد م  دوزخ  با شما به  ھمراه  هکھستند   یفوج

.  ستین  یو حرمت  رامتک  چیما ھ  روانیپ  ی: برا ینعی.  و رؤساء است  رھبران  سخن  تیاکح
و   خبر داده  فار در آخرتک  انیم  و محبت  مودت  از انقطاع  سبحان  ی، خدا بیترت نیا  به

  لیتبد  عداوت  به  ، در آخرت است  بوده ھا آن  انیا میدر دن  هک  یسازد؛ مودت یم  روشن
  آتش  داخل«ما   روانی: پ یعنی» را آنانیز« ند:یگو یم  در ادامه  شانیرؤسا  گردد. سپس یم
 . میا دهیگرد  ما سزاوار آن  هک آنند؛ چنان  و مستحق  میا وارد شده  آن  ما به  هک چنان» شوند یم

نُتمۡ  قَالُواْ بَۡل ﴿
َ
نُتمۡ  بُِ�ۡمۖ  َمرَۡحَبۢ� َ�  أ

َ
ۡمُتُموهُ  أ ۖ  قَدَّ  .﴾٦٠ٱلَۡقَرارُ  فَبِۡئَس  َ�َا

و   : شما خود از عزت یعنی» مباد!  بر خود شما خوش  هکبل«رؤسا   به  تابعان» ندیگو یم«
و ما را در » دیما گذاشت  یپا ش یرا پ  راه  آن  هکد یشما بود«  نیرا اید زیباش  بھره یب  رامتک

  عنوان  مضمون  نیما بد  یابر ه ک  د ؛ با آنچهیفراخواند  آن  یسو و به  افگنده  یگمراھ  راه
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  هک  در آنچه  امبرانیو پ  میقرار دار  ما بر آن  هک  است  یزیچ  فقط ھمان  د: حقیردک یم
 شما.  یبرا  ما و ھم  یبرا  ؛ ھم جھنم» است  یبد قرارگاھ  و چه« ستند!یاند، راستگو ن آورده

َم َ�َا َ�َٰذا فَزِدۡ ﴿  .﴾٦١ٱ�َّارِ  ِ�  ِضۡعٗفا َعَذاٗبا هُ قَالُواْ َر�ََّنا َمن قَدَّ
 ، آورده  ما فراھم  یبرا  شیرا از پ  عذاب  نیا  ھرکس پروردگارا!«  روانیپ» ندیگو یم«

 گر در برابرید  یفر او و عذابکدر برابر   یعذاب» نک  دوچندان  دوزخ  او را در آتش  عذاب
 . است  فراخوانده  آن  یسو ما را به  هک نیا

 طلبند. یم را  دوچندان  ی، عذاب شیخو  رھبرانزعما و   یبرا  روانیپ  هک  است  گونه  نیبد

ُهم ُكنَّا َوقَالُواْ َما َ�َا َ� نََرٰى رَِجاٗ� ﴿ ارِ  ّمِنَ  َ�ُعدُّ َ�ۡ
َ
 .﴾٦٢ٱۡ�

 اشرار  را از زمره  ما آنان  هکرا   یمردان  هک  است  شده  : ما را چه دوزخ  و گفتند اھل«
،  بیصھ ، اند؛ مانند عمار، خباب  مؤمنان  یفقرا ھا آنمنظور » ؟ مینیب ی، نم میشمرد یم

  مرا چه«د: یگو یم  در دوزخ  : ابوجھل هکند ک یم  . مجاھد نقلأ  و سلمان  ، سالم بالل
،  تیروا  نیا  البته». ؟ نمیب ینم را  و فالن  و فالن  بیو عمار و صھ  بالل  هک  است  شده

را یز  ستیمحدود ن  ابوجھل  فقط به  سخن  نیا  پس  فار استک  از سخن  یا نمونه  یایگو
وارد   دوزخ  به  مؤمنان  هکباوراند   نیو بر ا  داشته  یحال  نیچن  فار در دوزخک  تمام

  نیابند، در ای یرا نم ھا آننند و ک یم وجو پرس  از آنان  در دوزخ  شوند. اما چون یم
 برند. یسر م به  بھشتاز   یبلند  در درجات ھا آندانند؛  یم  هک  است  ھنگام

َذۡ ﴿ َّ�
َ
مۡ  ِسۡخرِ�ًّا َ�ُٰهمۡ �

َ
بَۡ�ٰرُ  َ�ۡنُهمُ  َزاَغۡت  أ

َ
 .﴾٦٣ٱۡ�

اند  بوده  عزت و  رامتک  اھل  در واقع  و آنان» میگرفت یم  مسخره  به«ا یدر دن» را  ا آنانیآ«
در   آنان  گاهیجا و  محل و بر» است  برگشته ھا آنما از   یھا ا چشمی«؛  میبود  ردهک  و ما اشتباه

  را به  مؤمنان  ھم ھا آنرا یدارد ز  تیامر واقع  نیا  یدو ھر«د: یگو یم  افتد؟ حسن ینم  دوزخ
». اند در بھشت  شانیرا ایافتد ز ینم  بر آنان  شانیھا چشم  شخند و تمسخر گرفتند و ھمیر

  د مؤمنانیند: شایگو یو م  ردهک  یتسل  یمحال امر  خود را به  انیدوزخ«د: یگو یر میثک  ابن
 ». است  فتادهین ھا آنما بر   چشمان  نکیھستند، ل  ز با ما در دوزخین

هۡ  َ�َاُصمُ  إِنَّ َ�ٰلَِك َ�َقّٞ ﴿
َ
 .﴾٦٤ٱ�َّارِ  لِ أ

  روانیپ رؤسا به   هک  : آنچه یعنی» است  ا راستگر قطعیبا ھمد  انیدوزخ  زهیست  نیا«
ر در روز یناگز ه ک  است  ینند ؛ امرک یم  مطرح  آنان  پاسخ در  روانیند و باز پیگو یخود م

 دھد. یم  یرو  امتیق
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ٓ  قُۡل ﴿ َما ۠  إِ�َّ نَا
َ
�  ۖ ُ  إِ�َّ  إَِ�ٰهٍ  مِنۡ  َوَما ُمنِذرٞ ارُ  ٱۡلَ�ِٰحدُ  ٱ�َّ  .﴾٦٥ٱۡلَقهَّ

  مجازات شما را از» ھستم  یا دھنده  میفقط ب  من«  هکفار مک  به ص  محمد  یا» بگو«
  خداوند غالب ، ستین  یکیشر  چیھ  شیبرا  هک» گانهی  یو جز خدا« أ خداوند  عذابو 
  چیھ«؛  است  غالب قاھر و  خلقش  ز مسلط و بر ھمهیچ  بر ھمه  هک  یا یو قو» قھار«

 باشد.  پرستش  ستهیشا  هک» ستین  ییخدا

َ�َٰ�ٰتِ َربُّ ﴿ �ِض وَ  ٱلسَّ
َ
ٰرُ  ٱۡلَعزِ�زُ  َنُهَماَوَما بَيۡ  ٱۡ�  .﴾٦٦ٱۡلَغ�َّ

  قدرت و  ، عظمت ، جالل بتید از ھیشد  یترس  ، موجب»قھار«  وصف  هکو از آنجا 
  رمشکو  و فضل  بر رحمت  هک  وصف  سه  انیرا با ب  آن أ ، خداوند است  یتعال  حق

» است دو  آن  انیم  و آنچه  نیو زم ھا آنپروردگار آسم«ند: ک یم  نند، دنبالک یم  داللت
  بر او غلبه  یزورآور  چیھ  هک  است  یروزمند غالبیپ» زیعز  ھمان«باشد  یم  مخلوقاتاز 
 آمرزد. یند، مک  اطاعت  یاز و  ھرکس بر  هک  است  یا» آمرزنده«رد کتواند  ینم

ْ  ُهوَ  قُۡل ﴿ نُتمۡ  ٦٧َعِظيمٌ  َ�َبٌؤا
َ
 .﴾٦٨ُمۡعرُِضونَ  َ�ۡنهُ  أ

  شما را از آن  هک  ی: عذاب یعنی» است  بزرگ  بس  یخبر  نیا« !ص محمد  یا» بگو«
  بس  یا هیاعالم و  بزرگ  بس  ی، خبر ام ردهک  انید بیوحشما از ت  به  هک  و آنچه  ام داده  میب

  هک«د ینکن  ییاعتنا یب  آن  د و بهینپندار  کد و سبیبشمار  را بزرگ  آن  پس  است  میعظ
  یوفتکو سر  سرزنش  نید. اینک یم  ییاعتنا یب  و بدان» دیتاب یبر م  یرو  شما از آن

  اند تا به ردهکر نکتف  آن و در  مانده  غافل  قیحقا  نیاز ا  را آنانیز  است  آنان  به  سخت
 ببرند. یپ  آن  یو راست  صدق

ٰٓ  بِٱلَۡمَ�ِ  ِعۡل� َما َ�َن ِ�َ ِمنۡ ﴿ َ�ۡ
َ
ٓ  إَِ�َّ  إِن يُوَ�ٰٓ  ٦٩َ�َۡتِصُمونَ  إِذۡ  ٱۡ� ٓ  إِ�َّ َما َّ�

َ
�  ۠ نَا

َ
 نَِذيرٞ  �

بِ�ٌ   .﴾٧٠مُّ
گر ید کیبا   هک  گاه نبود آن  یدانش  چیھ  یمال اعل  حال  مرا به«بگو:   آنان  به امبر!یپ  یا

  در مورد آنچه شود،  یوح  میسو به  هک از آن  شیپ  : من یعنی» ردندک یم  مجادله
گاھ  ردند، علمک یوگو م گفت  باھم  آن  درباره  فرشتگان  هک .  نداشتم  یا یو آ
بود ـ  ÷  آدم  داد، در باره  یرو  فرشتگان  انیم  هک  ی؛ جدال میشو یادآورمی

  یا ھشداردھنده  هک  باب  نیجز در ا  من  به«  است  یمعن  نید ایمف  یبعد  اتیآ  هک چنان
  به  یتعال  حق  آنچه  یورا  یا سلطه  چیھ  و من» شود ینم  فرستاده  ی، وح ھستم ارکآش
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 و  سلطه  اعمال  من  تیو مأمور  ار ندارمیدر اخت  یا فرشته  چیو ھ  است  ردهک  تیعنا  من
 . ستیبا زور و اجبار ن  شینفوذ خو  میکا تحیاستبداد، 

� َ�ٰلِقُۢ  إِّ�ِ  لِۡلَمَ�ٰٓ�َِكةِ  َر�َُّك  قَاَل  إِذۡ ﴿  .﴾٧١ِط�ٖ  ّمِن �ََ�ٗ
  نیا» ھستم  از گل  یبشر  نندهیآفر  : من گفت  فرشتگان  به  پروردگارت  هک  گاه آن«

ال ینجا تفصیو در ا  ) گذشت۶۹(  هیاجماال در آ  هک  است  یا مجادله  ھمان  انیب
را در   آن  خداوند متعال  هک  است  یداستان  نیا  شود. البته یم  پرداخته  بدان
 . است  ردهک  انینجا بیو در ا»  ھفک«، »اسراء«، »حجر«، » رافاع«، » بقره«  یھا سوره

  باره نیا در  فرشتگان  مجادله  اند. البته یو  و نسل ÷  ، آدم مهیرک  هیدر آ» بشر«مراد از 
 شود. یم  ساخته  فهیخل  نیدر زم  یسک چه  هکبود 

﴿ ۡ� وِ�  مِن �ِيهِ  ُت َوَ�َفخۡ  ُتُهۥفَإَِذا َسوَّ ْ  رُّ  .﴾٧٢َ�ِٰجِدينَ  َ�ُۥ َ�َقُعوا
  صورت را به  آدم  : چون یعنی» او را استوار بپرداختم  چون« ! فرشتگان  یا» پس«
خود   از روح  و در آن«؛  دمیرا برابر و استوار گردان  یو  یو اجزا  مصور ساختم  یبشر
 ، بیترت  نیا  و به  ستین  آن  کمال  ر منیو غ  ھستم  آن  کمال  هک  ی: از روح یعنی» دمیدم

  نانک سجده»  دمیگردان  بود، زنده  یجان ینبود و جماد ب  یدر و  یاتیح  هک او را بعد از آن
،  است  آدم  یبرا ھا آن  شادباش و  هیتح  ، سجده فرشتگان  دستور به  نیا» دیاو درافت  یبرا
 . عبادت  سجده  نه

ۡ�َُعونَ  ُ�ُُّهمۡ  ٱلَۡمَ�ٰٓ�َِكةُ فََسَجَد ﴿
َ
 .﴾٧٣أ

  استوارش د ویرا آفر ÷  آدم  : پروردگار متعال یعنی» ردندک  سجده  فرشتگان  پس«
  تمامشان«ردند ک  او سجده  یبرا  فرشتگان  گاه د آنیدم  شیخو  و در او از روح  پرداخت

  هک نینماند، جز ا  یباق  از آنان  یا فرشته  چیردند و ھک  سجده  پارچهکیو » سرهکی  ھمه

  تیعموم  افاده  ی) برالهمك( : د اولیک؛ تأ  د استیک) دو تأامجعون  لهمك. در (ردک  سجده

و   وقت  کیدر   در سجده ھا آن  بودن جاکی و  اجتماع  افاده  ی) براامجعون: ( د دومیکو تأ
 باشد. یم  زمان  کی

﴿ ٓ  .﴾٧٤ٱۡلَ�ٰفِرِ�نَ َوَ�َن مَِن  ٱۡسَتۡكَ�َ  إِبۡلِيَس  إِ�َّ
 بارکاست  هک«بود   شانیو در عداد ا  فرشتگان  اوصاف  به  متصف  هک» سیجز ابل«

  طاعت و  بردن  فرمان  واقع در  سجده  نیا  هک  قتیحق  نیا  به  جھل  ی: از رو یعنی» دیورز
بار کاست» و« رد و سر باز زدک  یشکسر  آدم  یبرا  ردنک  ، از سجده است  یتعال  از حق
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از امر   یچیو سرپ  مخالفت با» شد  افرانکاز : « هکبود   جھت  نیفر بود، بدکبار ک، است یو
 . یو  از طاعت  یشکو سر أ خدا

ن َمَنَعَك  َما إِبۡلِيُس قَاَل َ�ٰٓ ﴿
َ
ۖ  َخلَۡقُت  لَِما �َۡسُجدَ  أ ۡستَۡكَ�ۡ  �َِيَديَّ

َ
مۡ أ

َ
 مِنَ  ُكنَت  َت أ

 .﴾٧٥ٱۡلَعالِ�َ 
  هک  یزیچ  یبرا  هک نیاز ا  باز داشتز تو را یچ  چه ! سیابل  یا« أ خداوند» فرمود«

  یبرا  ردنک  ز تو را از سجدهیچ  : چه یعنی» ؟ ینک  سجده  دمیخود آفر  با دستان
خود   فیکبال  با دستان  هک  بودم  خود من  نیا  هک یدر حال  برگرداند و بازداشت آدم 

  نیا  ار بردنک ؟ به دمش  یو  نشیدار آفر پدر و مادر ـ عھده  ـ چون  یا واسطه  چیھ یب
امر   یدار ومتول عھده أ خداوند  گرنه ، و است  آدم  یبرا  یداشتیو گرام  فیر، تشریتعب
 . است  یھر مخلوق  نشیآفر

 . است ÷  آدم  نشیدر مورد آفر» تطور«  هینظر  بر بطالن  لیدل  هیآ  نیا

﴿ ۠ نَا
َ
 .﴾٧٦مِن ِط�ٖ  وََخلَۡقَتُهۥ نَّارٖ  مِن تَِ� َخلَقۡ  ّمِۡنهُ  َخۡ�ٞ  قَاَل �

ا یآ ! سیابل  ی: ا یعنی» ؟ یبود  مرتبگان بلند  ا از جملهی  یدیبار ورزکا استیآ«
ار ک نیاز ا  هک  یا بوده  یاز گروھ  وستهیا پی،  یدیبار ورزکاست  ردنک  از سجده  نونکا ھم

  دهـ از سج  یباش  سزاوار آن  هک آن یـ ب  نونکا ا ھمی: آ است  نیا  یا معنیورزند؟  یبر مکت
از   ییجو یبرتر  ومستحق  بلندمرتبه  برانکاز مت  یراست  تو به  هک نیا ای،  یدیابا ورز  ردنک

  خید توبیمف  استفھام  نی؟ ا یدیاباورز  ردنک  رو، از سجده نیا و از  یخدا ھست  طاعت
بھتر   از آدم  هکرد کادعا   نیخود چن  درحق  نیلع  سیابل» از او بھترم  : من گفت»  است
و کین  مفضول  یبرا  فاضل  : سجده هک  است یمعن  نیا  متضمن  یو  سخن  نیو ا  است

  از عنصر گل  ، عنصر آتش یپندار و  و به» گل و او را از  یا دهیآفر  مرا از آتش. « ستین
ر یتفس  نی، در ھم جھات  نیا  انیب  هک  مردود است  یاز جھات  پندارش  نیا  برتر بود. البته

 . گذشت  فیشر
  یرامتک  و به  مشرف  یشرف  را به ÷  آدم أ ، خداوند است  مسلم  ، آنچه ھرحال به

  نیرد ؛ اک تواند ینم  یبرابر  با آن  وجه  چیھ  عناصر به  یو برتر  شرف  هک  ساخت  رمکم
از   یو در و دیآفر  شیخو  فیکبال  دست را به ÷  آدم أ خداوند  هک  است  آن  شرف
 رد.ک  تیعنا  متکو ح  او علم  د و بهیبود، دم  دهیآفر  هک  یروح
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 .﴾٧٧رَِجيمٞ  فَإِنََّك  َهاِمنۡ  ٱۡخُرجۡ قَاَل فَ ﴿
  فرشتگان  ا از زمرهی،  : از بھشت یعنی» از آنجا  فرمود: پس«  سیابل  به  خداوند متعال

مطرود   یرحمت ر ویو از ھر خ  ستارگان  لهیوس به» یھست  شده  تو رانده  هکشو،   رونیب«
 . یھست

 .﴾٧٨ٱّ�ِينِ  يَۡومِ  إَِ�ٰ  لَۡعَنِ�ٓ  َك �نَّ َعلَيۡ ﴿
 بر تو مستمر و  من  : لعنت یعنی» بر توست  من  تا روز جزا لعنت  گمان یو ب«

و   عذاب  انواعز با ین  در آخرت  ا برقرار باشد، سپسیدن  هک  گاه ؛ تا آن  است  یشگیھم
  نید ایمف گرید  اتیآ  هک ـ چنان  یشو ی، روبرو م سزاوار توست  هک  من  و خشم  مجازات

 . است  یمعن

نِظرۡ ﴿
َ
 .﴾٧٩ُ�ۡبَعُثونَ  يَۡومِ  إَِ�ٰ  ِ�ٓ قَاَل َرّبِ فَأ

شوند،  یم  ختهیبرانگ  مردمان  هک  یمرا تا روز  پس : پروردگارا! گفت»  سیابل
، روز  تینھا  آن  هک  ده  مھلت  یتینھا  کیتا   من  و به  رانینم  : مرا شتابان یعنی» ده مھلت 

 . است  بعد از مرگشان  یو  و نسل  آدم  شدن خته یبرانگ

 .﴾٨١ٱلَۡمۡعلُومِ  ٱلَۡوۡقِت  مِ إَِ�ٰ يَوۡ  ٨٠ٱلُۡمنَظرِ�نَ قَاَل فَإِنََّك ِمَن ﴿
  من  هک» معلوم  نیتا روز مع  یافتگانی  تو از مھلت«  رفتمیپذ» فرمود:»  خداوند متعال

  . به است  اول  نفخه  دنیدم  وقت  و آن  ام ردهک  نیمقدر و مع  قیخال  یفنا  یرا برا  آن
ابد ی  نجات  مرگ از  هکبود   نی، ا خواست  ز مھلتیتا روز رستاخ  سیابل  هک نیا  لی: دل یقول

داد   او را مھلت  خداوند متعال  مرد پس ینم،  افتی یم  ز مھلتیرا اگر او تا روز رستاخیز
 . است  مخلوقات  ھمه  مرگ روز  هک»  صعق«تا روز   هکز بلیتا روز رستاخ  اما نه

غۡ ﴿
ُ
تَِك َ� ۡ�َعِ�َ  وَِ�نَُّهمۡ قَاَل فَبِعِزَّ

َ
 .﴾٨٢أ

 در  به  جا از راهکی  را ھمه  آنان  البته  هکسوگند   عزتت  به  پس»  سیابل» گفت«
 ÷  آدم  فرزندان  ھمه  هکسوگند خورد  أ خداوند  عزت  ، او به بیترت  نیا  به» برم یم

 سازد. یم  ـ گمراه  در شبھات  شان افگندن و در  شھوات  را ـ با آراستن

 .﴾٨٣ٱلُۡمۡخلَِص�َ  ُهمُ إِ�َّ ِعَباَدَك ِمنۡ ﴿
  طاعت  یرا برا  آنانتو   هک  یسانک:  یعنی» را  تو از آنان  ردهک خالص  جز بندگان«

 قرار  شیخو  عصمت  در پناه  میرج  طانیش  را از من  شانیو ا  دهیگردان  خالص  شیخو
 . ستمیقادر ن  شانیا  یو اغوا  یساز بر گمراه  من  هک  یطور ، به یا داده
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قُوُل  ٱۡ�َقَّ وَ  ٱۡ�َقُّ قَاَل فَ ﴿
َ
مۡ  ٨٤أ

َ
ن ِمنَك  َجَهنَّمَ  َ�َنَّ َ� ۡ�َعِ�َ  ِمۡنُهمۡ  تَبَِعَك  َوِممَّ

َ
 .﴾٨٥أ

پر   : البته هک  میگو یرا م  حق  و من  است  حق  نیا  فرمود: پس«  خداوند متعال
  ساختن پر  . پسھا آنطیتو از ش  را از جنس  دوزخ  نمک ی: پر م یعنی» را از تو  دوزخ  نمک

  قتیوحق  میگو یرا م  حق  سخن  و من  است  حق  من  از جانب  روانشیو پ  سیاز ابل  دوزخ
از   یسانک را از  : دوزخ یعنی» ندک  یرویاز تو پ  هک  یسانکاز   ھرکس و«  است  نیا  هیقض

ـ   یخوان یم  فراشان  و ضاللت  یگمراھ  یسو به  هک  یاز تو ـ ھنگام  هکز ین  آدم  نسل
و   سیابل  هک ندک یاد میسوگند  أ ، خداوند گونه نی. بد نمک ینند، پر مک  اطاعت

 شود.  انباشته پر و  از آنان  دوزخ  هکرد تا بدانجا کوارد خواھد   دوزخ  را به  روانشیپ

ٓ  قُۡل ﴿ ۡ�  َما
َ
ۡجرٖ  ِمنۡ  َعلَۡيهِ  لُُ�مۡ  َٔ أ

َ
ٓ  أ ۠  َوَما نَا

َ
 .﴾٨٦ٱلُۡمتََ�ِّفِ�َ  ِمنَ  �

و   قرآن  یسو به  دعوتبرابر  : در یعنی» آن  یبرا«  انکمشر  گروه  نیا  امبر بهیپ  یا» بگو«
  لفانکازمت  و من  نمک ینم  طلب«  یا یو مقرر  زهیو جا  و پاداش» یاز شما مزد«  یوح

  میبگو  یزیچ تا  ستمین  لفانکاز مت  من  یعنی.  است  یو خودساز  : تصنع لفکت» ستمین
،  یپرداز  دروغ و  یارک و از سر ساخته  حق  ، بدون جهیو در نت  ندارم  علم  آن  به  هک

  دعوت  مرا به أ خداوند هک  یگریز دیچ  یسو ا شما را بهی،  نمک  و رسالت  یوح  یدعوا
 . مینما  ، دعوت است  نداده  فرمان  آن  یسو به

گاه  بھشت  ا شما را از اھلیآ: « است  آمده  فیشر  ثیدر حد گفتند:   ؟ اصحاب نمکن  آ
گاه ھستند.   شیخو  انیدر م  نندگانک رحم  فرمودند: آنان !للها  ا رسولید ینک  چرا، ما را آ
گاه  دوزخ  ا شما را از اھلیباز فرمودند: آ گاه  ؟ اصحاب نمکن  آ د یردانگ  گفتند: چرا، ما را آ

در   نیھمچن». ھستند  لفکمت  یروغگو  مرده دل  دانیناام  فرمودند: آنان !للها ا رسولی

  امت  ستگانیو شا  من« .» اتللكف برآء من   وصاحلوا أميتأنا «:  است  آمده  فیشر  ثیحد

 .» میزاریب  لفکاز ت  من

 .﴾٨٧ّلِۡلَ�ٰلَِم�َ  ذِۡكرٞ  إِ�َّ  ُهوَ  إِنۡ ﴿
  آن  یسو به شما را  هک  ا آنچهی،  قرآن  نی: ا یعنی» ستین  انیعالم  یبرا  یجز پند  نیا«
 . ستین  خلق  ھمه  یبرا  یا ، جز پند و موعظه خوانم یفرام

هُۥ لَُمنَّ َوَ�َعۡ ﴿
َ
 .﴾٨٨ِحي� دَ َ�عۡ  َ�َبأ

ـ از   شده  شما اعالم  به  هکرا   : خبر آنچه یعنی» را  خبر آن« فار!ک  یا» و البته«
از  و ھشدار  میو ب  بھشت  به  قیو تشو  بیو ترغ  یو  یگانگیخداوند و   یسو به  دعوت
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بعد از  ؛ زمان  آن  هک» د دانستیخواھ»  یزمان: بعد از  یعنی» یاز چند  پس«ـ   دوزخ
  یباق  اتیح دیدر ق  هک  یسانک:  است  نیمراد ا  یقول . به است  امتیا در روز قی،  مرگ

  رد و دعوتشانیگ باالص  رمکا ار رسولک  هک  یدانند؛ ھنگام یرا م  قیحقا  نیبمانند، ا
 دانند. یم  بعد از مرگرا   رند، آنیم یم  هک  ھم  یسانکشود. و   غالب





 
 
 
 

 زمر  سوره

 . است  هی) آ۷۵(  یو دارا  است  کیم

ـ  ۷۲«  در آخر آن أ را خداوندیشد ز  دهینام» زمر«  هکمبار  سوره  نیا : هیتسم  وجه
را با   بختکین  مؤمنان  گروهو   و حقارت  یخوار  ار را بهکو ناب  فار گمراهک  ، گروه»۷۱

 گروھھا.  یعنیزمر: ». ۷۳ـ  ۷۵«  است  ردهکاد ی  رامکو ا  اجالل
  ھم سر  پشت ص  خدا   رسول: « است  آمده ل  عائشه  تیروا  به  فیشر  ثیدر حد

  سرھم  و پشت بخورند.  هکخواھند  یگر نمی: د میگفت یم  هکگرفتند تا بدانجا  یم  روزه
در ھر   شانیرند. و ایبگ  روزه  هکخواھند  یگر نمی: د میگفت یم  هکا بدانجا خوردند ت یم

 ».ردندک یم  را تالوت» زمر«و » اسراء»  یھا ، سوره شب

ِ مَِن  ٱۡلِكَ�ٰبِ تَ�ِ�ُل ﴿  .﴾١ٱۡ�َِكيمِ  ٱۡلَعزِ�زِ  ٱ�َّ
 »یزیعز  یخدا  از جانب«  قرآن  نیا  : فروفرستادن یعنی» تابک  نیا  شدن  نازل«
  ھمه و» است  میکح: « و در صنعش  و غالب  یقو  اش ییو فرمانروا  کدر مل  هک  است

 دھد. یقرار م ھا آن  مناسب  گاهیا را در جایاش

﴿ ٓ ا ٓ  إِ�َّ نَزۡ�َا
َ
ِ  ٱلِۡكَ�َٰب  إَِ�َۡك  أ َ  ٱۡ�ُبدِ فَ  ٱۡ�َقِّ ب ُ  لِٗصاُ�ۡ  ٱ�َّ  .﴾٢ٱّ�ِينَ  �َّ

  نازل  تیسو  را به  آن  ی: در حال یعنی» میا ردهک  تو نازل  یسو به  حق را به  تابک  نیما ا«
. مراد  میا ردهکن  نازل  ھودهیو ب  باطل  را به  و ما آن  است  یو راست  حق  مشمول  هک  میا ردهک
  امکاح  تا انواع  معاد گرفته و  د و نبوتیتوح  ـ از اثبات  است  در قرآن  آنچه  ھمه  هک  است  نیا

  یدار یم  و خالص  کاو پا  یرا برا خود  نید  هک یحال را ـ در خدا  پس»  است  ـ حق  فیالکو ت
را مدنظر   سبحان  یخدا  یتنھا رضا  با عملش  بنده  هک  است  : آن اخالص» نک  ـ عبادت

و   است  و طاعت  از عبادت  : عبارت نینباشد. د  ی، مقصود و از آن  یگریز دیچ  چیو ھ  داشته
 باشد. یم  یاز و  کشر  یو نف  د خداوند متعالیتوح به  دهی، عق نید  و اساس  رأس

﴿ ِ َّ�ِ �َ
َ
ِينَ وَ  ٱۡ�َالُِصۚ  ٱّ�ِينُ � ْ  ٱ�َّ َُذوا وۡ  ۦٓ ِمن ُدونِهِ  ٱ�َّ

َ
ٓ  إِ�َّ  َ�ۡعُبُدُهمۡ  َما ِ�َآءَ أ  إَِ�  ِ�َُقّرُِ�ونَا

 ِ َ  إِنَّ  َ�ٰٓ ُزلۡ  ٱ�َّ َ  إِنَّ  َ�َۡتلُِفوَنۗ  �ِيهِ  ُهمۡ  َما ِ�  َنُهمۡ بَيۡ  ُ�مُ َ�ۡ  ٱ�َّ  ُهوَ  َمنۡ  ِديَ� َ�هۡ  ٱ�َّ
ارٞ  َ�ِٰذبٞ   .﴾٣َكفَّ
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گاه«  از  راستهیو پ  خالص  : پرستش یعنی» خداست  از آن  خالص  نیباشبد: د  آ
  یخالص  نید ، انیاز اد  ر آنیاما غ  است  أل  یخدا  ، ھمانا از آن ر آنیو غ  کشر  یھا شائبه

  یبرا  یسروران او  یجا به  هک  یسانکو «ستند ی، ن است  ردهکامر   آن  به أ خداوند  هک
را جز  ھا آنما  و گفتند:«اند  ختهیر  یو دوست  مواالت  طرح ھا آنو با » اند خود گرفته

و ا یاول  نیا» مینک ینم  سازند، عبادت  کینزد  قرب  در مرتبه للها  ما را به  هک نیا  یبرا
دند و یپرست یم  سبحان  یرا بجز خدا ھا آن  انکمشر  هکبودند   ی، بتان نیدروغ  سروران

  را چه  نیو زم ھا آنآسم ؟ ستیکشما   نندهیشد: پروردگار و آفر یم  گفته ھا آن  به  چون
. للهگفتند: ا یم  ؟ در پاسخ است  فرو فرستاده  آب  از آسمان  یسک ؟ و چه دهیآفر  یسک
؟  ستیچ  بتان  یشما برا  عبادت  یمعنا  صورت  نیشد: در ا یم  گفته ھا آن  به  چون  یول
خدا   گمان یب«نند؛ ک  ما شفاعت  یبرا  یو و نزد  ساخته  کینزد للها  گفتند: تا ما را به یم
و   شیخو  نید  یبرا  و وارستگان  مخلصان  انیا می،  انیاد  اھل  انی: م یعنی» انشانیم
  نیاز د» دارند  اختالف  بر سر آن  هک  آنچه  درباره«اند  دهینورز  اخالص  هک  یسانک  انیم
  را ھر گروهیز  است  کد و شریدر توح  شان اختالف . امتیدر روز ق» ندک یم  مکح«

  فرانک  دروغزن  هکرا   یسکخدا   قتیدر حق«باشد  یم  یبا و  حق  هک  است  آن  یمدع
او   هک  باطل  انیدر مورد خدا  شیدر پندار خو  هکرا   یسک  یتعال  : حق یعنی» است  شهیپ

 ھا آن  و قراردادن  ییخدا  به  بتان  و با گرفتن  نند دروغگوستک یم  کینزد أ للها  را به
» ندک ینم  تیھدا«؛  است  شهیپ  فرانکھمتا،  یب  یتاکی  یخدا  یبرا  ییاکشر  عنوان به
 دھد. ینم  حق  یسو به  یابیراھ  قیتوف  یو  وبه  نشید  یسو به

  هک  است  ردهک  تیروا  مهیرک  هیآ  نیا  نزول  سبب  انیدر ب س  عباس بر از ابنیجو
  را پرستش  بتان  هکشد   نازل  سلمه یو بن  نانهکعامر،   لهیقب  سه  درباره  هیآ  نیفرمود: ا

  نیا  یرا جز برا  بتان  نیگفتند: ما ا یو مپنداشتند  یخدا م  را دختران  و فرشتگان  ردهک
 نند.ک  کیخدا نزد  ، به مخصوص  یما را با قرب  هک  میپرست ینم

َرادَ  لَّوۡ ﴿
َ
ُ  أ ن َ�تَِّخَذ َوَ�ٗ  ٱ�َّ

َ
ۡصَطَ�ٰ  اأ ا َ�ۡ  �َّ ۚ  َما لُقُ ِممَّ ۥۖ  �ََشآُء ُ ُهَو  ُسۡبَ�َٰنُه  ٱۡلَ�ِٰحدُ  ٱ�َّ

ارُ   .﴾٤ٱۡلَقهَّ
،  است  دهیآفر  آنچه  انیا از مرد، قطعیبگ  یخود فرزند  یبرا  خواست یاگر خدا م«
ز بود یجا  سبحان  یخدا  فرزند در حق  : اگر برگرفتن یعنی» دیگز یبرم  خواست یم  آنچه

  به  خواست یرا خود م  هکھر  خلقش  انیاز م  صورت  د ـ در آنیپندار یشما م  هک ـ چنان
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ا ید. یا ردهکنامزد   یو  یفرزند  و به  دهیشما برگز  هک  یسانک  ، نه گرفت یرمب  یفرزند
ند یبرگز  خواست یم  هکرا   آنچه  خلقش  انی، از م صورت  : در آن است  نیا  یمعن
  یتعال  حق  یسوا  یموجود  چیگر ھید  ی. از سو فرزند نداشت  به  یازین  د پسیگز یبرم

، فرزند  دهیو آفر  مخلوق  هک  ستین  حیصح  پس  اوست  دهیو آفر  مخلوق  هک نیجز ا  ستین
خود   بنده  عنوان را به  مخلوق  یتعال  حق  هکماند  یم  یباق  نهیگز  نیباشد لذا فقط ا  خالق
فرزند از   د آنیرد، بایبرگ  یفرزند  خواست یم أ گر: اگر خداید  یسخن  ند. بهیبرگز

  نندهیآفر  از جنس  حادث  یا دهیآفر  هکامر   نیا امسلم بود و یم  میپدر خود، قد  جنس
  ی، او خدا است  ھا منزه نسبت  نیاو از ا: « هک نیا  جهینت  پس است   لیباشد، مستح  میقد

سر   تشیقھار  شگاهیدر پ  باشد و ھمه یاز مین یب  شیخو  یاز ماسوا  هک» قھار است  گانهی
 ند.ا فرونھاده و ذلت   رنشک

�َض وَ  َ�َٰ�ٰتِ ٱلسَّ َخلََق ﴿
َ
ِ  ٱۡ� � ب َۡل يَُ�ّوُِر  ٱۡ�َّقِ ِۡل� َ�َ  ٱ�ََّهارَ َوُ�َ�ّوُِر  ٱ�ََّهارِ َ�َ  ٱ�َّ  ٱ�َّ

َر  ۡمَس وََسخَّ ۖ وَ  ٱلشَّ َجلٖ  َ�ۡرِي ُ�ّٞ  ٱۡلَقَمَر
َ
� مُّ  ِ� َ�  َس�ًّ

َ
ٰرُ  ٱۡلَعزِ�زُ  ُهوَ  �  .﴾٥ٱۡلَغ�َّ

  نیا  یدارا  هک  یسک  پس  باطل  به  نه» است  دهیآفر  حق را به  نیو زم ھا آنآسم«
 خود  یبرا  یا فرزندیا ھمسر، ی،  کیشر  هک  است  لیباشد، مستح  یمیعظ  نشیآفر  نیچن
و   پوشاندن بر روز،  شب  چاندنیدرپ» چدیپ یدر م  شب  روز و روز را به  را به  شب«رد یبرگ

روز بر   چاندنیدرپ ببرد و  نیب روز را از  ییروشنا  هک یطور  به  است  نیبر ا  آن  گستراندن
خود   نیببرد. ا  نیرا ازب  آن  یکیتار  هک یطور  به  است  بر شب  آن  و گستراندن  ، پوشاندن شب

را   : عمامهةكور العامم: « اعراب  سخن  نیباشد. و ا یز مین  نیزم  و دوران  تیروک  لیدل
و . « است» ریوکت»  ز از مادهیگر افگند، نید یبعض  یرا بر باال  از آن  یبعض  یعنی» دیچانیبرپ

  در جھت  و غروب  طلوع  به ھا آن  را ـ با واداشتن ھا آن:  یعنی »ساخت  را رام  د و ماهیخورش
تا «خود   یکدر مدار فل» ندک یر میس  دامکھر«د یگردان  شیخو  فرمان ـ منقاد  بندگان  منافع

 عاد؛ روزیم  د و آنیسر آ به  آخر برسد و عمر آن  ا بهیدن  هک  گاه : تا آن یعنی» نیمع  یعادیم
گاه«  است  امتیق   وصف با  هک  است  یغالب أ : خداوند یعنی» ز غفار استیاو عز  هک  باش  آ

 پوشاند. یم  شیخو  و آمرزش  را با مغفرت  خلقش  ، گناھان اش یائیبرکو   و عظمت  عزت

ٖ  ٖس �َّفۡ َخلََقُ�م ّمِن ﴿ نَزَل  َزوَۡجَها ِمۡنَها َجَعَل  ُ�مَّ  َ�ِٰحَدة
َ
نَۡ�ٰمِ  ّمِنَ  لَُ�م َوأ

َ
ثََ�ٰنَِيَة  ٱۡ�

زۡ 
َ
َ�ٰتُِ�مۡ  ُ�ُطونِ  ِ�  َ�ۡلُُقُ�مۡ  َ�ٰٖج� أ مَّ

ُ
ُ  َ�ٰلُِ�مُ  ثََ�ٰٖث�  ُظلَُ�ٰٖت  ِ�  قٖ لۡ خَ  َ�ۡعدِ  ّمِنۢ  َخۡلٗقا أ  ٱ�َّ

ٰ  ُهَوۖ  إِ�َّ  إَِ�ٰهَ  َ�ٓ  ٱلُۡملُۡكۖ  َ�ُ  َر�ُُّ�مۡ  َّ�
َ
فُونَ  فَ�  .﴾٦تُۡ�َ
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 قرار را از او  ھمسرش  سپس«  است ÷  آدم  هک» دیآفر  یواحد  شما را از نفس«
،  جز آدم  یتعال  حق  هک  است  ید آورد. گفتنیپد  آدم  حوا را از ضلع  : سپس یعنی» داد

  طور مفصل به  هیآ  نیر اینظ ریفست  . البته است  دهیافرین  یمرد  را از ضلع  یگرید  زن  چیھ
  سه أ خداوند  قدرت و  یگانگیبر وجود،   در آن  هک  گذشت»  اعراف«  در اواخر سوره

 : است  نھفته  داللت
 وجود پدر و مادر.  بدون ÷  آدم  نشیآفر  نخست -۱
 . آدم  حوا از تن  نشیآفر  سپس -۲
 دو.  ر بشر از آنیسا  نشیآفر  سپس -۳
 فرو« از شتر و گاو و گوسفند و بز  نر و ماده» قسم  ھشت  انیچھارپاشما از   یو برا«

بِلِ َومَِن ﴿ : یتعال  حق  فرموده  نیدر ا  هک» فرستاد �  ٱۡ�ََقرِ َومَِن  ٱثۡنَۡ�ِ  ٱۡ�ِ و  ]۱۴۴[األنعام:  ﴾ٱثۡنَۡ�ِ

نِ ّمَِن ﴿ : یو  فرموده در
ۡ
أ �  ٱلَۡمۡعزِ َومَِن  ٱثۡنَۡ�ِ  ٱلضَّ شما را « .١است  شده  انیب ]۱۴۳[األنعام:  ﴾ٱثۡنَۡ�ِ

  ، سپس نطفه  لکش را به  اوال آن »گرید  ینشیاز آفر  پس  ینشیند؛ آفریآفر یم  مادرانتان  یھا مکش در
ند و یآفر یم  استخوان در او  سازد، سپس یمتطور م  یا گوشتپاره  به  گاه آن  بسته  خون  به
در «شما:   نشیآفر  نیا  مراحل  نمودن  یپوشاند و ط یم  گوشت ھا آنبر استخو  گاه آن
  دان) است (بچه  مهیمش  یکیو تار  رحم  یکی، تار مکش  یکی: در تار یعنی» گانه سه  یھا یکیتار

دھد.  یم  ، سامان پرده  سه  انیم  یتودرتو  یھا یکیتار شما را در  نشیآفر  یتعال  لذا حق
  یو غشا  ، خربون یمنبار  یاز: غشا  است  ند ـ عبارتیگو یاطبا م  هک ـ چنان  گانه سه  یھا پرده
  بازنداشت  شما، ما را از آن  نشیآفر  گاهیجا  ساختن  کیتار  هکد یبدان !ھا آنانس  یا  . پس یلفائف

» ییالله پروردگار شما، فرمانروا  است  نیا»  میدھ  انجام  ییبایو ز  ییوکین را به  نشتانیآفر ه ک
  ستین  ییفرمانروا  نیدر ا  یتکمشار  چیرا ھ  گرانیو د» اوست  از آن«  رتا و آخیدر دن  یقیحق

  یسو به  یو  از عبادت  : چگونه یعنی »د؟یشو یم  دهیبرگردان  چگونه  پس  ستیجز او ن  ییخدا«
 د؟.یشو یم  دهیگردان  منصرف  گرانید  پرستش

ْ إِن تَ�ۡ ﴿ َ  فَإِنَّ  ُفُروا ِ  يَۡرَ�ٰ  َوَ�  َغِ�ٌّ َعنُ�ۡمۖ  ٱ�َّ ۖ  لِعَِبادِه ْ �ن �َشۡ  ٱلُۡ�ۡفَر  يَۡرَضهُ  ُكُروا
ٞ  تَزِرُ  َوَ�  لَُ�ۡمۗ  ۡخَرىٰۚ  وِۡزرَ  َوازَِرة

ُ
رِۡجُعُ�مۡ  َرّ�ُِ�م إَِ�ٰ  ُ�مَّ  أ  ُكنُتمۡ  بَِما َ�ُينَّبُِئُ�م مَّ

ۢ  إِنَُّهۥ َ�ۡعَملُونَۚ  ُدورِ بَِذاِت  َعلِيُم  .﴾٧ٱلصُّ

                                                           
 .»۱۴۳ /انعام«  سوره ؛ نگاه -١
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 و  مانیاز ا  یتعال  : حق یعنی» از استین یخدا از شما ب  هکد ید، بدانیفر ورزکاگر «
 از  هکد یرا شما ھستید زیازمندیاو ن  به  هکد یشما ھست  نیو ا  از استین یشما ب  عمل

  آمده  مسلم  حیصح  تیروا  به  یقدس  فیشر  ثید. در حدیبر یم  نفع  مانیو از ا  انیفر، زک

ما  ، من�م  رجل  فجر قلبأ  اكنوا يلع  وجن�م  �س�م�و  وآخر�م  أول�م  نألو «:  است
  شما و جن  شما و آخر شما و انس  فرمود: اگر اول أ خداوند« .»شيئاً   مليك  من  ذلك  نقص

  مک  یزیچ  من  کمل امر، از  نیبودند، ا یاز شما م  یمرد  قلب  نیو فاجرتر  نیبر بدتر  شما ھمه

  فر امر ھمک  لذا به» پسندد ینم فر راک  بندگانش  یبرا»  یتعال  حق» یول«. »ردک ینم
و   را بخواھد، گمراه  هکھر  هک یطور  به  اوست  اراده  ز بهیچ  ھمه  هکند، ھرچند ک ینم
 أ خدا  هک یمگر در صورت  ستیشما نافذ ن  ند و خواستهک یم  تیرا بخواھد، ھدا  هکھر

ز یچ  یو امر و  و پسند و محبت  است  یزیچ أ داوندخ  تیمش  خود بخواھد پس
شما   یرا برا  آن«  صالح  و عمل  عبادت ، مانیبا ا» دیدار  و اگر سپاس«  یگرید
  نیپسندد، ا یم  شیخو  بندگان  یرا برا  ر وسپاسکش  یتعال  حق  هک نیا  لیدل» پسندد یم

  چیو ھ«  است  ا و آخرتیدر دن ھا آن  یخوشبخت و  سعادت  ر سببک: ش هک  است
  شخص  ، گناه است  گناھان  حامل  هک  کس ھیچ : یعنی» دارد یبرنم را  یگریبار د  یا بردارنده

شما   بازگشت  گاه آن«  است  شیخو  عمل  مسئول  ھرکس  هکدارد بل یبرنم را  یگرید
ر و شر یاز خ» دیردک یم  آنچه  و شما را به»  امتیدر روز ق» است  پروردگارتان  یسو به
گاه«  دارند یم  دهیو پوش  دلھا نھان  هک  آنچه  : به یعنی» ھا نهیراز س  او به  نهیگرداند، ھرآ یم  آ
 ؟! ستیسازند، دانا ن یار مکو آش  انینما  مردم  هک  آنچه  به  چگونه  پس» داناست«

�َ�ٰنَ  َمسَّ  �َذا﴿ َ�ُۥ إِذَا ُ�مَّ  هِ ُمنِيًبا إَِ�ۡ  َر�َُّهۥ َد�َ  ُ�ّٞ  ٱۡ�ِ  َ�نَ  َما �َِ�َ  ّمِۡنهُ  َمةٗ نِعۡ  َخوَّ
 ْ ِ  وََجَعَل  َ�ۡبُل  ِمن إَِ�ۡهِ  يَۡدُعٓوا نَداٗدا ِ�َّ

َ
ُِضلَّ  أ  إِنََّك  قَلِيً�  بُِ�ۡفرِكَ  َ�َمتَّعۡ  قُۡل  َسبِيلِهۦِۚ  َعن ّ�ِ

ۡصَ�ٰبِ  ِمنۡ 
َ
 .﴾٨ٱ�َّارِ  أ
ا فقر، ی ، یماریباشد ؛ از ب  هک  یانیو ز  رنجھر » برسد  یرنج«افر ک» انسان  به  و چون«

او را در  : یعنی» خواند یاو ـ م  یسو به  نانک را ـ انابت  پروردگارش«  یو ھراس  میا بی
 ر او رایغ  شیایو ن  ردهک  و استغاثه  او رجوع  یسو فقط به  هکخواند  یم  یحال

بر   هکرا   یا یو سخت  و رنج  دهیرس  ادشیفر  خواھد تا به یگذارد و از او م یفروم
و او » ندکعطا   یاو نعمت  به  شیخو  یاز سو  چون  سپس«ند ک ، دفع است  فرود آمده  یو
ز یچ آن  کاو را مال  یعنی، »ء یالش  خوله«ند: یگو یم  گرداند. اعراب  نعمت  آن  کمال را
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: در  یعنی» او داشت  درگاه  به  ییدعا  شتر چهیپ  هکند ک یم  فراموش«د یگردان
  آن  ، در رفع نعمت  آن  شدن  کاز مال  شیپ  هکند ک یم  را فراموش  ی، رنج نعمت  وقت

 : او است  نیا  یگر معنید  یقول  رد. بهک یم  و التماس  یزار  سبحان  یخدا  بارگاه به
  یول ردک یم  و تضرع  یزار  شیسو خواند و به یم  و رنج  یسخت  را در وقت  پروردگارش

  یترکخطرنا  مرحله  به  ھم  یفراموش  نیاز ا  و سپس  ردهک  فراموشش  نعمت  در وقت
:  یو  فرموده  یمعن  است  نی. و ا است  سبحان  ذات  آن  به  آوردن  کشر  هکند ک یگذر م

  پرستش  را به ھا آن ریا غی  از بتان  ییاک: شر یعنی» دھد یقرار م  یانیخدا ھمتا  یو برا«
  هک أ خدا  از راه را  : تا مردم یعنی» سازد  او گمراه  از راه  را ھم  گرانیتا د«رد یگ یم

  : به یعنی» برخوردار شو  فرتک  به  یکبگو: اند«سازد   ، گمراه د استیو توح  ھمانا اسالم
  است  کا اندیدن  بھرهرا یز برخوردار شو  از آن  یزمان کا اندی،  کاند  یا یمند بھره

 انجامد. یم  دوزخ  ، به یزمان  کینزد در  ارتک  انی: پا یعنی» یانیتو از دوزخ  گمان یب  هک«

نۡ ﴿ مَّ
َ
ۡلِ  َءانَآءَ  َ�ٰنٌِت  ُهوَ  أ ْ َو�َرۡ  ٱ�ِخَرةَ  َ�َۡذرُ  َوقَآ�ِٗما اَساِجدٗ  ٱ�َّ  َهۡل  قُۡل  َرّ�ِهِۦۗ  رَۡ�َةَ  ُجوا

ِينَ  �َۡسَتوِي ِينَ  لَُمونَ َ�عۡ  ٱ�َّ َما لَُموَنۗ َ� َ�عۡ  َوٱ�َّ رُ  إِ�َّ ْ  َ�تََذكَّ ْولُوا
ُ
ۡلَ�ٰبِ  أ

َ
 .﴾٩ٱۡ�

 »است  قانت  شب  یھا ساعت  در طول  هک  یسک  ا آنی: « بھتر است  یسک  نیا چنیآ
ا ی ، وتر استکیار خود، بھتر و نک  و مال  در حال  ناسپاس  غافل  کمشر  نیا ای: آ یعنی
اوسط  ، ـ در اول  از شب  ییھا ھا و پاس و در ساعت  بوده  مؤمن أ خداوند  به  هک  یسک

ار استمرار ک نیو بر ا  از گزاردهیو نماز و ن  است  ستادهیا  شیخو  یخدا  یـ برا  و آخر آن
بر خود   انیو ز  رنج  آمدن فرود  در ھنگام  سبحان  یخدا  خواندن  ورزد لذا او فقط به یم
  یگانگی  به  یحال ھر و او را در  ردهکاد ی  وستهیرا پ  أل  یخدا  هکند بلک یتفا نمکا
  از آخرت«(تھجد)   نماز شب  امیو ق  : در سجده یعنی» امیو ق  در سجده«خواند  یم
  و رجاء جمع  خوف  انیم ، گونه  نیو بد» د دارد؟یپروردگار خود را ام  ترسد و رحمت یم
را   شخص  آن  هک نیشوند جز ا ینم  جمع  یسک  چیھ  در قلب  هک  یو رجائ  ند، خوفک یم

 رسانند؟. یم  یرستگار  ساحل  به
  ر سخنیتقد  پس  است  محذوف  یا جمله  هکمبار  هیآ  : در عبارت یقول  به

  را انجامھا  این از  یزیچ  هک  است  یسک، ھمانند  مؤمن  انسان  نیا ایشود: آ یم  نیچن
  حال د دریبا«اند:  و رجاء گفته  خوف  . علما در باب ستین  نیچندھد؟ ھرگز  ینم

 س  انس  تیروا  به  فیشر  ثیدر حد  هک چنان». باشد  د غالبیرجاء و ام  احتضار، بر انسان
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بود حاضر شدند   موت  راتکدر س  هک  یمرد  نیبر بال ص  خدا  : رسول گفت  هک  است  آمده

ال «فرمودند: ».  مید و بیام  انیدر م: « گفت» ؟ یابی یم  را چگونهخود «او فرمودند:   به  پس
. » �افه  اذلي  منهأيرجو و  اذلي أل  اهللا  عطاهأال إ،  ملوطنا هذا  مثل  عبد يف  قلب  يف  �تمعان

را   او آنچه  به أل  یخدا  هک نیشوند، جز ا ینم  جمع  یا در بنده  ید در مانند ھمچو موقفیو ام  میب«

 .»گرداند یم  منشیدارد، ا یم  میب  هک  ند و از آنچهک یم دارد، عطا ید میام  هک
 مراد: علما و» دانند، برابرند؟ ینم  هک  یسانکدانند با  یم  هک  یسانکا یبگو: آ«

 و  عابدان  نیستند ھمچنیبرابر ن  و جاھالن  عالمان  هک  گونه  ھمان  اند. پس جھال
  امیق  لتیبر فض  است  یداللت  هکمبار  هیدر آ«د: یگو یم  انیابوحستند. یبرابر ن  انیعاص
  داللت  مهیرک  هیآ«د: یگو یھمو م».  روز برتر است  امیاز ق  شب  امیق  هک نیو ا  شب

:  قانت».  عمل و  : علم دو مقصود محصور است  نیدر ا  انسان  مالک  هک نیند بر اک یم
:  یعنی» رندیگ یم پند  هکفقط خردمندانند «ورزد   مداومت  بر طاعت  هک  است  یسک

 . دانند و بس یم  را فقط عاقالن  علما و جھال  انیم  فرق
  است  ردهک  تیروا س عمر  از ابن  مهیرک  هیآ  نزول  سبب  انیدر ب  حاتم یاب  ابن

 د:یگو یر میثک شد. ابن  نازل س عفان  بن  عثمان  در شأن  هیآ  نیفرمود: ا  هک
ار نماز یرا او بسیباشد ز  شده  نازل س  عثمان  در شأن  مهیرک  هیآ  هک  ستین  بیعج«

شد  یبسا م  هکخواند تا بدانجا  یم  ار قرآنیبس  گزارد و در شب ی(تھجد) م  شب

حا يتسب  ليالل  قطعي: « است  شاعر گفته  هک خواند. چنان یم  عتکر  کیرا در   قرآن  تمام

اما  ».ردک یم  یسپر  قرآن  و قرائت  حیتسب  ـ را به  شب  ـ تمام  شب س  : عثمانوقرآنا

  ـ برده  اسر و سالمی  بن مسعود، عمار  ابن  درباره  مهیرک  هیآ: « است  گفته س  عباس ابن
 ».شد  نازل بـ   فهیابوحذ  شده آزاد

ِينَ  َ�ٰعَِبادِ  قُۡل ﴿ ْ  ٱ�َّ ْ َءاَمُنوا ِينَ  َر�َُّ�مۚۡ  ٱ�َُّقوا ْ  لِ�َّ ۡحَسُنوا
َ
ِ  ِ�  أ ۡ�َيا َ�ِٰذه ۗ  ٱ�ُّ �ُض  َحَسنَةٞ

َ
 َوأ

 ِ ۗ  ٱ�َّ َما َ�ِٰسَعٌة ونَ  يَُو�َّ  إِ�َّ ُ�ِٰ جۡ  ٱل�َّ
َ
 .﴾١٠ِحَسابٖ  بَِغۡ�ِ  َرُهمأ

د، یا آورده  مانیا  هک  من  بندگان  یا: « بندگانم  را به  سخنم  نیا ص  محمد  یا» بگو«
  یسانک  یبرا«  یو  یاز نواھ  اوامر و اجتناب  جا آوردن با به» دیبدارپروا   از پروردگارتان

  ا پاداشی.  بھشت ؛ با در آخرت» وستکین  اند، پاداش ردهک  یارکوکیا نیدن  نیدر ا  هک
» است  خدا فراخ  نیو زم«  متیو غن  یروزی، پ تی، عاف یا؛ با سالمتیدر دن  وستکین
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  به  و عمل أ خداوند  طاعت  در آن  هکند ک  ھجرت  ییجا  آن  به  یسک  نید چنی: با یعنی
  تیمعص  یسو به  چون«د: یگو یم باشد. مجاھد  نکمم  شیبرا  یو  اتیمنھ  کاوامر و تر

، مزد خود را  صابران  هک  ستین  نیجز ا« ».دیزیبگر  د، از آنیشد  فراخوانده أ خداوند
  صبرشان  را در مقابل  مزدشان أ خداوند : ینعی» شوند یم  داده  حساب یب  یتمام  به
  یا شمارنده  چیھ  هک  یمقدار  به  یعنی:  حساب دھد. بدون یم  حساب  و بدون  یتمام به
تواند  ینم  را در حساب  آن  یحسابگر  چیرد و ھک تواند یمحدود نم  یمرز و را به حد  آن

  نخواھد ـ نازل  بخواھد چه  ـ چه  صبر ھم یبا و بیکناش  بر انسان  یالھ  یقضا  آورد. البته
  نتوانسته  ردهک  نییتع  آن  یبرا  یحدومرز  سک  چیھ  هکرا   یمزد و  شود اما او پاداش یم

، بر  نگونبخت  انسان  نی، ا واقع در  پس  است  داده  شناسد، از دست ینم را  و مقدار آن
 ، و فزع  و جزع  یقرار ی، جز ب حال  نیع و در  ز افزودهیرا ن  یگرید  بتیخود مص  بتیمص

 . است  نداشته  ھم  یگریدستاورد د  چیھ
 ص  خدا   رسول  فرمود: از جدم  هک  است  آمده س  نیحس  تیروا  به  فیشر  ثیدر حد

  من  ت�ن  بالقنوع  ، وعليك عبد انلاسأ  من  ت�ن  د الفرائضأ«فرمودند:   هک  دمیشن
ابلالء فال   هلأب  ، يؤ� ابللوي  ةهلا: شجر  يقال  ةشجر  ةاجلن  يف  نإ  ،، يا ب� انلاس  أغ�

را   ضیفرا ! زمیعز فرزند« .»جر صبااأل  عليهم  ، يصب ديوان  وال ينرش هلم  م�ان  هلم  ينصب
. فرزند  یباش  مردم  نیتا از توانگرتر  نک  شهیپ  و قناعت  یباش  مردم  نیتا از عابدتر  نکادا 
در روز [بال   ند: اھلیگو یم  یبلو  را درخت  آن  هک  است  یدرخت  ! ھمانا در بھشت زمیعز

  وانیدفتر و د  شود و نه یبرپا م  شانیبرا) ییترازو( زانیم  نه  شوند پس یاحضار م ]امتیق
 )حساب یب(  یختنیر  به  بر آنان  مزد و پاداش  هکگردد. بل یم  نشر و پخش  شانیبرا) یحساب(

َما يَُو�َّ ﴿ :ردندکرا تالوت   مهیرک  هیآ  نیا ص   حضرت  آن  شود. سپس یم  ختهیر إِ�َّ
ونَ ٱ ُ�ِٰ ۡجَرُهم بَِغۡ�ِ ِحَساٖب  ل�َّ

َ
 ».]۱۰[الزمر:  ﴾أ

ٓ  قُۡل ﴿ مِۡرُت  إِّ�ِ
ُ
نۡ  أ

َ
ۡ�ُبدَ  أ

َ
َ  أ ُ  لِٗصاُ�ۡ  ٱ�َّ  .﴾١١ٱّ�ِينَ  �َّ

او   یرا برا  نمید  هک یرا ـ درحال خدا  هک  ام افتهی  فرمان  ھمانا من« ص محمد  یا» بگو«
از   راستهیپ و  کپا  یعبادت  او را به  هک  ام افتهی  : فرمان یعنی» ـ بپرستم  ام ساخته  خالص

 . نمک  ھا، عبادت از شائبه  نیا ریا و غیو ر  کشر
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ِمرۡ ﴿
ُ
نۡ  ُت َوأ

َ
ُ�ونَ  ِ�

َ
َل  أ وَّ

َ
 .﴾١٢ٱلُۡمۡسلِِم�َ  أ

بود   ھم  نیو چن» باشم«  امت  نیاز ا» مسلمانان  نینخست  هک نیا  به  ام افتهی  و فرمان«
  یسو به و  ردهک  مخالفت  شان قوم  نیبا د  هکبودند   یسک  نیاول ص   حضرت  را آنیز

 ردند.ک  دعوت  یپرست تاکید و یتوح

ٓ  قُۡل ﴿ َخاُف  إِّ�ِ
َ
 .﴾١٣َعِظي�ٖ  يَۡو�ٍ  َعَذاَب  َرّ�ِ  َعَصۡيُت  إِنۡ  أ

  یاگر پروردگار خود را نافرمان  من«  پرست بت  انکمشر  نیا  به ص محمد  یا» بگو«
  هک  یدعوت  کو تر  یپرست تاکی  کو با تر  در عبادتش  اخالص  گذاشتن با فرو» نمک

  یروز  از عذاب«  صورت  باشد، در آن یز میدر ست  یو گمراھساز  یو گمراھ  کباشر
 . است  امتیروز ق  عذاب  هک» ترسم یم«  نیو سھمگ» میعظ

َ قُِل ﴿ �ۡ  ٱ�َّ
َ
ُۥ ُ�ۡلِٗصا بُدُ أ  .﴾١٤دِيِ�  �َّ

  به  استقالال و نه  را ـ نه  یر ویغ  نه» پرستم یرا م خدا« ص محمد  یا» بگو«
  من  : پرستش یعنی» گردانم یم  او خالص  یرا برا  نمید  هک یدرحال»  تکمشار

 و از  ستین  ھا آلوده گر شائبهیا و دیو ر  کشر  شائبه  و ھرگز به  بوده أ خدا  یبرا  خالص
 . است  راستهیو پ  کامال پاکھا  شیآال  نیا

ْ فَ ﴿ ِينَ  ٱلَۡ�ِٰ�ِ�نَ  إِنَّ  قُۡل  ُدونِهِۦۗ  ّمِن ُتمَما ِشئۡ  ٱۡ�بُُدوا وٓ  ٱ�َّ ْ َخِ�ُ نُفَسُهمۡ  ا
َ
ۡهلِيِهمۡ  أ

َ
 َوأ

َ� َ�ٰلَِك ُهَو  ٱلۡقَِ�َٰمةِ�  يَۡومَ 
َ
انُ �  .﴾١٥ٱلُۡمبِ�ُ  ٱۡ�ُۡ�َ

  نیا» دیبپرست«د یبپرست  هک» دیخواھ یر از او میرا غ  ھر چه  شما ھم  پس«
برابر  در  یزود به  هکد ی: بدان یعنی.  ستھا آن  دنیوبکو   خید، توبیتھد  یبرا دستور،

  امتیروز ق  یارکانیز  فرجام را از  آنان  د. سپسیریگ یقرار م  مورد مجازات  اعمالتان
خود و   به  هکاند  یسانک  قتیدر حق  ارانکانیبگو: ز«د: یفرما یو م  داده ھشدار

  نیا  یو واقع  املک  ارانکانی: ز یعنی» اند رسانده  انیز  امتیروز ق در  شان خانواده
  و ھم  افگنده  انیرا در ز  خودش  درآمد، ھم  دوزخ  به  هک  یسکرا یاند ز گروه

  بھشت  از اھل  یو  اگر خانواده  ، چه است  افگنده  انیز و در  را باخته  اش خانواده
  دوزخ  و اگر از اھل  است  داده  را از دست  با آنان  یھمدم و  انس  باشند، او نعمت

  نیا ! یآر«  است  و روز بد درافگنده  حال  نیا  را به ھا آن  هک  او بوده  نیباشند، ا
  دهیگرد  بالغ  یحد و حجم  چنان  خود به  یرا در بزرگیز» ار استکآش  خسران  ھمان
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  یبرا  یمجال  چی، ھ خسارت  نیرا ایز  ستیمتصور ن  یانیحد و پا گرید  آن  فوق  هک
 ندارد.  ضیتعو

ۚ  تِِهمۡ َوِمن َ�ۡ  ٱ�َّارِ  ّمِنَ  ُظلَلٞ  قِِهمۡ لَُهم ّمِن فَوۡ ﴿ ُ  ُ�َوُِّف  َ�ٰلَِك  ُظلَٞل َ�ٰعَِبادِ  ۥۚ ِعَباَدهُ  ۦبِهِ  ٱ�َّ
 .﴾١٦ٱ�َُّقونِ فَ 

  است  آتش  یو چترھا  : طبقات ظلل» است  از آتش  یظلل  سرشان  یاز باال  شانیبرا«
:  یعنی »است  یز ظللین  شانیر پایو از ز«شد ک یم  شعله  برآنان  از فراز سرشان  هک

را ید زینام » بانی: سا ظلل«ز یرا ن  نشانیریز  طبقات.  است  از آتش  ییو چترھا  طبقات
  دوزخ  طبقات از  یا در ھر طبقه  افگند، چه یم  هیسا  انیبر دوزخ  ھم  نیریز  طبقات

  . البته ستین  یخال  از وجودشان  یا طبقه  چیفار قرار دارند و ھک  یاز گروھھا  یگروھ
  است  آن  ی، برا است  یآمدن  انیبر دوزخ  ناخواه خواه  هک  یسخت  عذاب  نیاز ا  دادن خبر

  دوزخ  چندگانه  یھا هیو ال  طبقات »نیا«ستند یبازا  یتعال  حق  یاز نافرمان  بندگان  هک
  مانیاو ا  تا به» دھد یم  میب  آن را به  شیخو  خداوند بندگان  هک  است  یفریک  ھمان«

و   : از عذاب یعنی» دیپروا بدار  از من  پس ! من  بندگان  یا«و از او پروا بدارند:   آورده
  رحمت  ضیاز ف  برآمده  هک  است  بزرگ  ی، نعمت هیھشدار و تنب  نید. ایبترس  من  شمخ

اند:  را گفتهیر نشوند زیغافلگ  یو  عذاب به  باشد تا مردم یم  یو  و فضل أ خداوند
 ».ردک  را تمام  اند و حجتیعذر را نما ھشدار داد،  ھرکس نذر:أ  عذر منأولقد «

ِينَ وَ ﴿ ْ  ٱ�َّ ُٰغوَت  ٱۡجَتنَُبوا ن َ�عۡ  ٱل�َّ
َ
ْ  ُبُدوَهاأ نَابُٓوا

َ
ِ  إَِ�  َو� ىٰۚ لَُهُم  ٱ�َّ ۡ  ٱۡلبُۡ�َ  ١٧ِعَبادِ  فَبَّ�ِ

ِينَ  حۡ  ٱلَۡقۡوَل  َتِمُعونَ �َسۡ  ٱ�َّ
َ
ۥٓۚ َ�َيتَّبُِعوَن أ ْوَ�ٰٓ  َسَنُه

ُ
ِينَ  �َِك أ ۖ  َهَدٮُٰهمُ  ٱ�َّ ُ ْوَ�ٰٓ  ٱ�َّ

ُ
ْ  ُهمۡ  �َِك َوأ ْولُوا

ُ
 أ

ۡلَ�ٰبِ 
َ
 .﴾١٨ٱۡ�

: از  یعنی» را بپرستند  آن  هک نیردند از اکز یپرھ  از طاغوت  هک  یسانکو «
  مخصوص  أل  یخدا  یرا برا  شیخو  و عبادت  ردهکز یپرھ  طانیو ش  بتان  پرستش

 را دربر ھا آنطیو ش  بتان  و پرستش  شده  اطالق  : بر واحد و جمع ساختند. طاغوت
  یرو  یو  پرستش  به  یر ویاز غ  نانک و اعراض» بازگشتند للها  یسو و به«رد. یگ یم

  زبان ا بری،  بشارت  نی. ا بھشت  میعظ  و پاداش  ثواب  به» باد  را مژده  شانیا«آوردند 
ز یرستاخ  ھنگام ا دری،  مرگ  دنیفرارس  ا در ھنگامیشود،  یم  داده  آنان  به †  امبرانیپ

 . مجددشان  ختنیو برانگ
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فرمود:   هک  است  ردهک  تیروا س  اسلم  دبنیاز ز  هیآ  نیا  نزول  سبب  انیدر ب  حاتم یاب ابن

د یتوح  گفتند وبه ی) ماالاهللا  الالهز (ین  تیدر جاھل  هکشد   نازل  یتن  سه  درباره  هیآ  نیا

و   یابوذر غفار ، لینف  بودند از: عمروبن  عبارت ھا آنو مقر بودند،   معترف أ خداوند
شنوند و از  یرا م  سخن  هک  من  بندگان  آن  به  بده  مژده  پس«  ب  یفارس  سلمان

  و سنت أ خدا  تابک ـ از  حق  سخن  هک  آنان  : به یعنی» نندک یم  یرویپ  آن  نیوترکین
نند و ک یم  یرویاند، پ افتهی  فرمان  بدان  هک  آنچه  نیوترکیشنوند و از ن یـ را م  یو  رسول

  سخنان  هکاند  یسانک:  از آنان : مراد یقول  ند. بهینما یم  ، عمل است  در آن  هک  آنچه  به
نند و ک یم  لمکت  آن  و به  ردهک  را نقل  کین  سخن  گاه شنوند آن یـ را مھردو  و بد ـ  کین

خود   یھا دهی: با شن یعنینند. ک ینم  لمکت  آن  و به  داشتهباز  زشت  خود را از سخن
  نانند ھمانیو ا  ردهک  تیھدا را  آنان للها  هکنانند یا«نند ک یبرخورد م  نقادانه

  حق  به  ا و آخرتیدن را در ھا آن أ خداوند  هک  یسانکنانند ی: ا یعنی» خردمندان
 . و سالم  ناب  یخردھا  نانند صاحبانیا  و ھم  دهیرسان

 هیآ  فرمود: چون  هک  است  شده  تیروا  هیآ  نزول  سبب  انیدر ب للهعبدا  از جابربن

بَۡ�ٰبٖ  َعةُ لََها َسبۡ ﴿
َ
آمد  ص  خدا   رسول از انصار نزد  یشد، مرد  نازل  بھشت  در وصف ﴾�

،  بھشت  یدرھااز   یھر در  یبرا  کنیو ا  دارم  برده  تن  ھفت  من !للها  ارسولی:  و گفت

ۡ ِعَبادِ ﴿ : هیآ  . پس ردمکرا آزاد   یا برده ِينَ ٱ ١٧فَبَّ�ِ  .]۱۷[الزمر:  ﴾لَۡقۡوَل ٱ�َۡسَتِمُعوَن  �َّ
  اعتبار به : میا ردهکر کذ  ر شربفیتفس  نیبارھا در ا  هک شد. اما چنان  نازل  یو  درباره

  نیواجد ا  مؤمنان  تمام  شامل  مهیرک  هیلذا آ  سبب  بودن  خاص  به  نه  لفظ است  بودن  عام
 شود. یم  یانکو م  در ھر زمان  اوصاف

َ�َمنۡ ﴿
َ
نَت تُنقُِذ َمن ِ�  ٱلَۡعَذاِب  َ�َِمةُ  َعلَۡيهِ  َحقَّ  أ

َ
فَأ

َ
  .]۱۹[الزمر:  ﴾١٩ٱ�َّارِ أ

  یتوان  را خالص  یدوزخ  ا تو آنیشد، آ  ثابت  یبر و  عذاب  لمهک  هک  یسکا یآ  پس«

مۡ ﴿ : است  سیابل  به أ خداوند  فرموده  نینجا، ایدر ا  عذاب  لمهک» رد؟ک
َ
 َجَهنَّمَ  َ�َنَّ َ�

ن ِمنَك  ۡ�َعِ�َ  ِمۡنُهمۡ  تَبَِعَك  َوِممَّ
َ
 . گذشت  ر آنیتفس  هک ]۸۵[ص: ﴾٨٥أ

  به ص   حضرت  را آنیز  است ص  خدا   از رسول  ییو دلجو  گفتن  تی: تسل هیمراد آ
فھماند   شانیا به  هیآ  نیبا ا  أل  یخدا  بودند پس  مشتاق  خود سخت  قوم  آوردن  مانیا

شود،   و الزم  ثابت  یبر و  عذاب  و وعده  گرفته  سبقت  یبر و  یالھ  یقضا  ھرکس : هک
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ا ی،  دهیگردان  ا مؤمنیدن را در  یو  هک نیا  برھانند ؛ به  را از عذاب  یتوانند و ینم  شانیا
  یا زهیو انگ  علت  چیھ  پس !ص امبریپ  ی: ا یعنیآورند.   رونشیب  از دوزخ  امتیروز قدر 
 . یگردان  کھال  اوردنشانین  مانیا  تو خود را از اندوه  هکامر وجود ندارد   نیا  یبرا

ِينَ َ�ِٰ�ِن ﴿ ْ  ٱ�َّ َقۡوا ۡبنِيَّةٞ  ُغَرٞف  فَۡوقَِها ّمِن ُغَرٞف  لَُهمۡ  َر�َُّهمۡ  ٱ�َّ ۖ  َ�ۡتَِها ِمن َ�ۡرِي مَّ نَۡ�ُٰر
َ
 ٱۡ�

ِ  دَ وَعۡ  ُ  لُِف َ� ُ�ۡ  ٱ�َّ  .]۲۰[الزمر:  ﴾٢٠ٱلِۡميَعادَ  ٱ�َّ
 بر  هک  است  ییھا غرفه  شانیا  یاند، برا پروا داشته  از پروردگارشان  هک  یسانک  نکیل«

 ھا آناز   یبعض  هکدارد   یدرجات  را بھشتیز» است  بنا شده  یگرید  یھا غرفه ھا آنفراز 
مانند  و ساز،  ساخت  یرومندیربنا و نیز  یساز مکگر قرار دارند و در محید  یبر فراز بعض

  به  یزیچ ھا آن  به  ا نسبتیدن  منازل  هکاند، ھرچند  دهیاعمار گرد  منازل  ساختمان
ر یدر ز ھا نآاز  یبعض  هک  نیفرود  است  یاتکدر  یز داراین  دوزخ  هک د. چنانیآ ینم  حساب

  روان«ھا  غرفه  آن  : از فرودست یعنی» ھا آنر یاز ز  بارانیجو«گر قرار دارند ید  یبعض
  صفا و رونق  یفزون و  یو خرم  بھجت  مالک  بارھا، نشانهیجو  نیا  بودن  یجار  هک» است

  ناخواه خواهاو   وعده  پس» ندک ینم  وعده  ، خدا خالف خداست  وعده  نیا«  ستھا آن
 . است  یآمدن

لَمۡ ﴿ 
َ
نَّ  تَرَ  �

َ
َ  أ نَزَل مَِن  ٱ�َّ

َ
َمآءِ أ ٓ  ٱلسَّ �ِض يََ�ٰبِيَع ِ�  فََسلََكُهۥ ءٗ َما

َ
 ٗ� َزرۡ  بِهِۦ رِجُ ُ�مَّ ُ�ۡ  ٱۡ�

َۡتلًِفا ۡلَ�ٰنُُهۥ �ُّ
َ
ٮُٰه ُمۡص  � �ُ�مَّ يَِهيُج َ�َ�َ ۚ  َ�َۡعلُُهۥ ُ�مَّ  َفّرٗ ْوِ�  َ�ِۡ�َرىٰ  َ�ٰلَِك  ِ�  إِنَّ  ُحَ�ًٰما

ُ
�ِ 

ۡلَ�ٰبِ 
َ
 .]۲۱[الزمر:  ﴾٢١ٱۡ�

 رد.ک  را نازل  ی: از ابر باران یعنی» فروفرستاد  یآب  خدا از آسمان  هک  یا دهیمگر ند«
از   آن  ، اصل است  نیدر زم  هک  یھرآب«ند: یگو یر میجب  دبنیو سع  یشعب

  : پس یعنی» داد  راه  است  نیزم  در دل  هک  ییھا چشمه  را به  آن  پس». «باشد یم  آسمان
.  بدن  در عروق  خون  افتنی  انیداد؛ ھمانند جر  انکدرآورد و اس  نیزم  را در دل  آب آن

جوشد  یبرم تراود و یم  آب ھا آناز   هک  است  ییھا آنکگر میو د  آب  : چشمه نبوعی
» آورد یم  رونی، ب است  گوناگون  آن  یرنگھا  هکرا   یشتزارک،  آن  لهیوس  به  گاه آن«
  و انواع  اقسام  هکآورد  یم  رونیب  نیرا از زم  یو محصول  شتک،  آب  آن  لهیوس  : به یعنی

ا اگر مراد از یـ   رهیغ و  یو نارنج  و بنفش  د و سرخیدارد ـ از زرد و سبز و سف  یگوناگون
  رونیب  آب  آن  لهیوس  را به  رهیو جو وغ  گندم  انواع:  است  نیا  یباشد، معن  ، اصناف الوان

و   یبعد از سبز» ینیب یرا زرد م آن  گاه آن»  شتک  آن» دکخش یم  سپس«آورد  یم
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  است  رفته  انیاز م  ھمه  آن  طراوت و  یسبز  هک  یطور ، به آن  ییبایو ز  و رونق  یخرم
ند ک یم  و پاشان  ستهکش  خورد و درھم را  : آن یعنی» گرداند یم  زهیر  زهیرا ر  آن  سپس«
؛ از فرود  گذشت  : در آنچه یعنی» است  یخرد پند  صاحبان  یامر برا  نیا در اقطع«

  از آن  سالم  یخردھا  صاحبان  هک  است  یو اندرز  ، موعظه شتک  و برآوردن  آب  آوردن
و انقضا   یکی، نزد انقطاع  ا ـ در سرعتیدن  یزندگان  حال  هکدانند  یرا میرند زیگ یم  بھره

  صاحبان  ی، برا نیو بنابرا  است  شتک  نیا  ز مانند حالیخود ـ ن  یگ و تازه  طراوت  یفنا
و حشر و نشر قادر و   بر بعث أ خداوند  هکماند  ینم  یباق  یکامر ش  نیخرد در ا

 . تواناست
  صاحب  ھر شخص  هک،  استیدن  حال  یبرا  یمثل  مهیرک  هی: آ هک نیا  خالصه

،  یاریھوش و  یداریاز سر ب  هک  یشمندیو اند  نی، ژرفب شینگر، دوراند ندهی، آ میسل  عقل
 رد.یگ یم و پند  درس  اندازد، از آن یم  ژرف  یخود نگاھ  یحتم  ندهیآ  به

َح ﴿ َ�َمن َ�َ
َ
ُ أ ٰ  َ�ُهوَ  ۡسَ�ٰمِ لِۡ�ِ  َرهُۥَصدۡ  ٱ�َّ ّ�ِهۦِۚ  ّمِن نُورٖ  َ�َ  ّمِن قُلُوُ�ُهم ّلِۡلَ�ِٰسَيةِ  لٞ فََو�ۡ  رَّ

ِۚ  ذِۡكرِ  ْوَ�ٰٓ  ٱ�َّ
ُ
بِ�ٍ  َضَ�ٰلٖ  ِ�  �َِك أ  .]۲۲[الزمر:  ﴾٢٢مُّ

را   : قلبش یعنی» ردهک  گشاده  اسالم  یرا برا  اش نهیخدا س  هک  یسکا یآ  پس«
  منبع  و قلب  است  قلب  محل  نهیس  هک نیا  ثیـ از ح  دهیگردان  فراخ  اسالم  یبرا

 . است  افتهی  راه  آن  تیھدا  و به  رفتهیرا پذ  اسالم  البته  یسک  نیباشد ـ چن یم  روح
 ص  خدا  رسول از  : ما اصحاب است  آمده س مسعود ابن  تیروا  به  فیشر  ثیدر حد

َح ﴿ : است  فرموده أ خداوند  هک  میدیپرس َ�َمن َ�َ
َ
ُ أ   یا  س، پ﴾ۡسَ�ٰمِ لِۡ�ِ  َرهُۥَصدۡ  ٱ�َّ

گردد؟  یم  ابد و گشادهی یم  انشراح  چگونه  مؤمن  انسان  نهیس !ص  خدا  رسول
  شود و انشراح یباز م  وارد شد، قلب  قلب  نور به  چون«فرمودند:  ص  خدا  رسول

داراخللود   يلإ  ةناباإل«فرمودند:  ؟ ستیچ  انشراح  نیا  الله! نشانه ارسولی  میگفت». ابدی یم
  و انابت  : رجوع انشراح  نیا  نشانه« .» نزوهل  قبل  ستعداد للموتدارالغرور واإل  عن  واتلجايف

  یبرا  یو غرور و آمادگ  بیفر  یاز سرا  ردنک  یو جاتھ  افتنی  ، آرامش یجاودانگ  یسرا  یسو به

صدر   و انشراح  یگشادگ  نیا  سبب  به» او  جهیو در نت«. » است  آن  آمدن از فرود  قبل  مرگ
و   از نور معرفت  نور، عبارت  آن  هک» باشد؟ یم  پروردگارش  جانب از  یبرخوردار از نور«

  هک  یانسان  نیا ایآ ! یند. آرک یم  ضانیف  یبر وجود و  هک  است  حق  یسو به  یابیراھ
  است  یسک، مانند  گشته  باز و گشاده  حق  یبرا  و قلبش  شده  معرفت  ینایس  اش نهیس
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  یگمراھ  یھا یکیو در تار  دهیگرد  ـ سخت  یبد و  و انتخاب  نشیگز  سبب به ـ  دلش  هک
  ، صنعت هیآ  نیدر ا  پس ! زند؟ ھرگز نه یوپا م دست  و در آن  فرورفته  جھالت  اتیبل و
  محذوف  بر جمله  هیآ  اقیرا سیز  است  محذوف  جمله  کی  و در آن  ار رفتهک جاز بهیا

 . است  ز ھمانند آنی) ن۲۴(  هیند. آک یم  داللت
اند  یسانک  ھمه ھا آن» است  سخت للها  ردنکاد یاز   شانیدلھا  هک  یسانکبر   یوا  پس«

؛  است  افتهی  و قساوت  دهیرا برنتاب أ للهر اکذ  رشیو پذ  شده  و خشن  سخت  قلبشان  هک
 ابند.ی  باز گردند و انشراح  آن  یھا برا نهیتا س  است  ستهیشا  هک  یرکذ

ال « فرمودند: ص  خدا  رسول  هک  است  آمده س عمر ابن  تیروا  به  فیشر  ثیدر حد
  انلاس بعدأ  ن�و  للقلب ةقسو  اهللا بغ� ذكر  الالكم ةكرث  ، فان بغ� ذكر اهللا  ت�رثوا الالكم

ار یبس  گفتن  را سخنید زیینگو  ار سخنیبس أ للهر اکر ذیغ  به« .» القايس  القلب  اهللا  من
 أ از الله  مردم  نیا دورترو قطع  است  قلب  یبرا  یا یو سخت  ، قسوتأ للهر اکر ذیدر غ

  تیروا  به  یقدس  فیشر  ثیدر حد  نی. ھمچن»باشد  داشته  سخت  یقلب  هک  است  یسک

اطلبوا  : تعايل  اهللا  قال«فرمودند:  ص  خدا  رسول  هک  است  آمده س  ید خدریسع یاب
  �إف  قلو�هم  ةالقاسي  وال تطلبوها من  رمحيت  فيهم  جعلت  �إالسمحاء ف  من  احلوائج
  خود را از اشخاص  یھایازمندیو ن  جیفرمود: حوا  خداوند متعال« .» سخطي  فيهم  جعلت
را از افراد   و آن  ام قرار داده  شانیا را در  شیخو  رحمت  را منید زینک  طلب  ندهیو بخشا  نرمدل

  یدر گمراھ  هکنانند یا. «» ام قرار داده  شانیا را در  شیخو  خشم  را منید زینخواھ  سنگدل
 ».ار ھستندکآش

  میگفت  حضرت  آن  فرمود: به  هک  است  آمده س  رهیابوھر  تیروا  به  فیشر  ثیدر حد
  میگرد یم آخرت   شود و از اھل یم  نرم  مانیھا دل  مینیب یشما را م  ما چون ! الله رسولا ی

.  مییبو یرا م  وفرزندانمان  د و زنانیآ یم  ا ما را خوشی، دن میشو یاز شما جدا م  یاما وقت
  هکد یباش  قرار داشته  یحال  بر ھمان  احوال  اگر شما در ھمه«فرمودند:  ص  خدا  رسول

نند و در ک یم  با شما مصاحفه  شانیبا دستھا  ا فرشتگاند، قطعیقراردار  بر آن  نزد من
را   یمردم  أل  ید، قطعا خداینکن  ند و اگر شما گناهیآ یم  دارتانید  به  تانیھا خانه

 دییگوب  ما از بھشت  الله! به ا رسولی:  میگفت». امرزدیب  نند تا بر آنانک  گناه  هکآورد  یم
  ، سنگفرش است  از نقره  یطال و خشت از  یخشت«؟ فرمودند:  ستیچ  آن  ساختمان  هک

  آن  به  ھرکس ، است  زعفران  آن  کو خا  اقوتید ویمروار  آن  زهی، سنگر یزبویت  کمش  آن
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  یو  جامه  رد، نهیم یشود و نم یم  افتد، جاودانه ینم  شود و در رنج یم  د متنعمیدرآ
شود:  یرد نم ھا آن  یدعا  هکاند   سک  رود. سه یم  نیاز ب  یو  یجوان  شود و نه یم  ھنهک

 ...». مظلوم  یند و دعاکافطار   هک  گاه دار تا آن روزه ، (زمامدار) عادل  امام

﴿ ُ حۡ  ٱ�َّ
َ
َل أ تََ�ٰبِٗها اكَِ�ٰبٗ  ٱۡ�َِديثِ  َسنَ نَزَّ َثاِ�َ  مُّ ِ  ُجلُودُ  ِمۡنهُ  َ�ۡقَشعِرُّ  مَّ  َشۡونَ َ�ۡ  ينَ ٱ�َّ

ِۚ  ذِۡكرِ  إَِ�ٰ  َوقُلُو�ُُهمۡ  ُجلُوُدُهمۡ  تَلِ�ُ  ُ�مَّ  َر�َُّهمۡ  ِ َ�ٰلَِك ُهَدى  ٱ�َّ ٓ  بِهِۦ ِديَ�هۡ  ٱ�َّ ۚ َمن �ََشا  َوَمن ُء
ُ  يُۡضلِلِ    ﴾٢٣َهادٍ  مِنۡ  ۥَ�َما َ�ُ  ٱ�َّ
  قرآن  هیآ  نیدر ا  یتعال  . حق است  قرآن  هک» است  ردهک  نازل را  ثیحد  نیخدا بھتر«

گفتند و  یم  سخن  با قرآن  شیخو  قوم  به  خطاب ص  یو  را رسولید زینام»  ثیحد«را 
  نیبھتر  قرآن ! یآر دادند. یخبر م  آنان  شد، به یم  نازل  حضرت  بر آن  از قرآن  هکرا   آنچه

» متشابه  ستا  یتابک«وجود دارد   تینھا یب  یراتیو خ  اتکبر  را در آنیز  است  سخنان
  یمبان  ، قوت یمعان  ، صحت یمکمح ، ییبایـ در ز  گر آنید  با بعض  از قرآن  ی: بعض یعنی

» ررکم»  است  یتابک» و«دارد   یو ھمگون  ـ شباھت  بالغت  درجات  نیتا برتر  دنیو رس
  ز در تالوتین  آن  اتیآ  هک شود چنان یرار مکت  آن در  امک، اندرزھا و احھا آن: داست یعنی
  یسانک«ند ک ینم  را دلتنگ  اش و خواننده  را ملول  اش شنونده  قرآن  شود پس یرار مکت
  اعراب» افتد یم  لرزه به  از آن  بدنشان  دارند، پوست  تیخش  از پروردگارشان  هک
 ھوا  یا از سردی،  از ترس  شخص  بدن  پوست  هک  گاه ؛ آن» اقشعرجلده«ند: یگو یم

شود،   خوانده  عذاب  اتیآ  چون«د: یگو یم  ز شود. زجاجیخ  یمو گردد و  منقبض
  راست  آنان  بر اندام  یو مو  درآمده  لرزه ، بهأ از خدا  ترسندگان  تن  یھا پوست

  آوردن ادی  : با به یعنی» اد خدای  به  شانیھا و دل  شانیھا پوست  سپس« ».شود یم
 أ خدا  یایاول  وصف  نیا«د: یگو یم  قتاده» شود یم  نرم«  یو  و بھشت و ثواب  رحمت

 د،یآ یدرم  لرزه به  شانیھا : در آغاز پوست هک  وصف  نیا  را به  شانیا أ .خداوند است
  وصف  نیا  به  رد. نهک  فیرد، توصیگ یم  آرام أ اد خدای به  شانیھا دل  سپس

  نیا  امر به  نی، از ا پس دھد! یم  دست  بر آنان  یھوشیو ب  رفته  نیب از  شانیھا عقل  هک
 ، انداختن  یھوشیو ب  غش  به أ ر خداکذ  خود را در ھنگام  هک  میرس یم  قتیحق

ر کابوب اسماء دختر». باشد یم  طانیاز ش  و غش  یھوشیو ب  است  بدعت  اھل  صهیخص
  هک شد ـ چنان یم  خوانده  قرآن ص  امبریپ  ارانیبر   چون«د: یگو یمل   قیصد

  شانیھا پوست و  بار گشتهکاش  شانیھا ـ چشم  است  ردهک  شان فیتوص أ خداوند
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  قرآن  بر آنان  چون  هکھستند   یشد: اما امروز مردمان  گفته  یو  آمد. به یدرم  لرزه به

باهللا  اعوذ : گفت !)شدک یم  ونعره(افتد،  یم  نیبر زم  ھوشیب  از آنان  یکیشود،   خوانده

 !». شده  رانده طان یخدا از ش  به  برم یم  : پناه ميالرج طان يالش  من
 را خدا  هکد و ھرینما یم  راه  آن  را بخواھد به  هک، ھر است للها  تیھدا«  قرآن» نیا«

  سبب  انیدر ب س  عباس  . ابن حق  یسو به» ستین  یراھبر  چیند، او را ھک  گمراه
ما با   به !للها ارسولیگفتند:  شاز اصحاب  یگروھ«د: یگو یم  هیآ  نیا  نزول

ُ ﴿ شد:  نازل  د پسییبگو  ثیحد  و از اخبار روزگارانکیو ن  نیریش سخنان  ۡحَسَن  ٱ�َّ
َ
َل أ نَزَّ

  .]۲۳[الزمر:  ﴾ٱۡ�َِديِث 

َ�َمن َ�تَِّ� بِوَجۡ ﴿
َ
ْ َما ُكنُتمۡ  ٱلۡقَِ�َٰمةِ�  مَ يَوۡ  ٱۡلَعَذاِب  ءَ ُسوٓ  ِههِۦأ ٰلِِمَ� ذُوقُوا  َو�ِيَل لِل�َّ

  ﴾٢٤تَۡ�ِسُبونَ 
را   امتیرز ق  عذاب  یخود سخت  با چھره«ھا  دست  یجا  به» هک  سک  ا آنیآ  پس«
 در روز  هک  یسکا ی: آ یعنی؟  است  منیا  از عذاب  هک  است  یسکمانند » ندک یم  دفع

ند، ک یم  جان  یسخت به  و در عذاب  سپر قرار داده  را در برابر عذاب  شیخو  چھره  امتیق
د و یآ ینم بر او فرود  عذاب  نیاز ا  یزیو چ  است  امان در  از آن  هک  است  یسکمانند 

در   یاز ھر آفت  هکدھد بل سپر قرار  برابر عذاب را در  شیخو  چھره  هکندارد   نیا  به  یازین
 برد؟ یسر م به  و مطمئن  امآر أ خداوند  و در بھشت  بوده  امان

  یگرید رک، از ذ از دو نوع  یکیر کذ  و به  ار رفتهک به» جازیا«  ز صنعتین  هیآ  نیدر ا
» دیبچش د،یردک یم  هکرا   آنچه  شود: وبال یم  گفته  ستمگران  و به»  است  تفا شدهکا
 ردار خود را.کار و ک  ید جزای: بچش یعنی

َب ﴿  ِينَ َكذَّ تَٮُٰهمُ  لِِهمۡ ِمن َ�بۡ  ٱ�َّ
َ
  ﴾٢٥�َۡشُعُرونَ  َ�  َحۡيُث  ِمنۡ  ٱۡلَعَذاُب  فَ�

 از  شیپ  هک  یسانک:  یعنی» ردندک  شهیپ  بیذکبودند، ت  از آنان  شیپ  هک  ھم  یسانک«
 و از«ردند ک  بیذکرا ت  امبرانشانیز پیاست بودند، ن ص محمد  فار معاصر با حضرتک

  آمدن  هکآمد   بر آنان  یاز جھت  : عذاب یعنی» آمد  بر آنان  زدند عذاب ینم  حدس  هکآنجا 
  : نزول یعنی بودند.  ردهکن  را محاسبه  ردند و آنک یتصور نم  چیھ  جھت  را از آن  عذاب
 بود.  و غفلتشان  یمنیا  احساس  در ھنگام  عذاب

َذاَ�ُهُم ﴿ 
َ
ُ فَأ ۖ ٱ�ُّ  ٱۡ�ََيٰوةِ ِ�  ٱۡ�ِۡزيَ  ٱ�َّ �ۡ  ٱ�ِخَرةِ َولََعَذاُب  ۡ�َيا

َ
ۚ أ ْ  لَوۡ  َ�ُ   ﴾٢٦َ�ۡعلَُمونَ  َ�نُوا
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 با» دیچشان  آنان  ا بهیدن  یرا در زندگان«  یو پست  و ذلت» یو خوار  خدا خفت  پس«
از ھا  این ریو غ  درآوردن  اسارت  و به  شتنکو با   نیزم  به  (فروبردن) آنان  و خسف  مسخ
  یدانستند و م یم  هکبودند   یسانکاز  ھا آن: اگر  یعنی» دانستند یاگر مو »  عذاب  انواع

» بزرگتر است  آخرت ا عذاب قطع«ردند؛ ک یم  عمل  شیخو  علم  یمقتضا دند و بهیشیاند
دوامدار و   هک نیا  اضافه  به قرار دارد،  یسخت  تیدر نھا  خرتآ  را عذابیا زیدن  از عذاب
 . ز ھستیمستمر ن

ۡ�َنا َولََقدۡ ﴿  ِ َمَثلٖ  ٱۡلُقۡرَءانِ  َ�َٰذا ِ�  لِلنَّاِس  َ�َ
ُرونَ  لََّعلَُّهمۡ  ِمن ُ�ّ   ﴾٢٧َ�تََذكَّ

 در  هک  یمثل  : از ھرگونه یعنی» میآورد  یمثل  از ھرگونه  قرآن  نیدر ا  مردم  یو برا«
 ، را مثلیاندوزند ز  و عبرت» رندیپند گ  آنان  هکباشد «از دارند ین  آن  به  نشانیار دک

 ند.ک یم  کینزد  ذھن  را به  یمعن

  ﴾٢٨َ�تَُّقونَ  لََّعلَُّهمۡ  ِعَوٖج  ذِي َ�ۡ�َ  َعَر�ِيًّا َءانًاقُرۡ ﴿
در   نه» یا یاستکو   یژک  چیھ  یب«  روشن  یعرب  زبان  : به یعنی» یعرب  است  یقرآن«

و   التباس و  کش  وجود دارد و نه  یو تضاد  و تناقض  ـ اختالف  از وجوه  یوجھ ـ به  آن
و دستور   اعراب لفظ و  ثیاز ح  ییخطا  چیھ  : در آن است  نیا  یمعن  یقول . به یابھام
و   گرفته  یرا جد  قرآن  یھشدارھا  پس» ندیپو  یتقو  راه  آنان  هکباشد «  ستین  زبان

 نند.کرا باور   آن  یھا وعده

ُ َ�ََب ﴿ َ�ٓءُ  �ِيهِ  رَُّجٗ�  َمَثٗ�  ٱ�َّ  �َۡسَتوَِ�انِ  َهۡل  ّلِرَُجلٍ  َسلَٗما َورَُجٗ�  ُمتََ�ِٰكُسونَ  ُ�َ
ِۚ  ٱۡ�َۡمدُ  َمَثً�ۚ  ۡ�َ�ُُهمۡ  بَۡل  ِ�َّ

َ
  ﴾٢٩َ�ۡعلَُمونَ  َ�  أ

  مانند آن  یگرید  حال  به  بیغر  یحال  هی: تشب مثل  زدن» است  زده  یخدا مثل«
  زده  پرستد، مثل یخدا را م  کیشتر از یب  هک  یکمشر  یبرا أ خداوند ! ی. آر است
ناسازگار در او   کچند مال  هک«را   یکمملو  یا : برده یعنی» را  یمرد«؛  است

  یریگ و بھره  خود بر سر تصاحب  انیآنند و م  کمال  کطور مشتر و به» دارند  تکشر
  یمدع یب  هکرا   یو مرد«برند  یسر م به  شکشمکو   یز و ناسازگاری، در ست از آن شتریب
  است  زده  را مثل  یا ، برده تاپرستکیموحد و   شخص  ی: و برا یعنی» مرد است  کی  ژهیو
  یکیشر  چیھ باشد و یم  یو  کخالصا مل  برده  و آن  بوده  آن  یاختصاص  کنفر مال  کی  هک

  هک  یا برده  نیا ایآ : یعنی» برابرند؟  باھم  دو در مثل  نیا ایآ«ندارد   آن  تیکبا خود در مل
  ھمگون  باھم ھا آن  اخالق  هکند ک یم  خدمت  یانکیاز شر  مختلف  گروه  کی  یبرا
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  خدمت  او را به  آنان از  یکی و ھر  در تضاد است  باھم زین ھا آنو مقاصد   اتی، ن ستین
و   ، خسته چارهیب  برده  ، آن جهیدواند و در نت یسو م سو و آن نیا  و به  شاندهک  شیخو

 ، چرا ستین  یراض  ھم  یو  خدمت  به  از آنان  کی  چیوجود باز ھ  نیشود، با ا یرنجور م
  انیم  کمشتر  برده  نیا ایآ ! ؛ خوب  است  او نشده  صرف  یو  و توان  تالش  تمام  هک

  بر سر خدمت  گرانیدارد و دقرار  شخص   کی  در خدمت  هک  یا برده  ، با آن کمال  نیچند
  اطاعت  شیخو  گانهی  یاز موال  چون  هک  یا ؟ برده ندارند، برابر است  یشکشمک  چیھ  یو
  انیم  هک  ستین  یکگذرد؟ ش یند، از او درمک  ینافرمان  و اگر ھم  است  یراض  یند از وک
را   تواند آن ینم  یعاقل  چیھ  هکوجود دارد   یارکوآش  فاحش  تفاوت  ، چنان دو برده  نیا
 ند.کار کان

  هک  یسک  و وصف  پرستد و مثل یرا م  گانهی  یخدا  هک  یسک  و وصف  مثل  است  نیا  پس
 رد.یگ یم  پرستش  را به  یمتعدد  انیخدا

و بر   آنان بر  حجت  در برابر اقامه  است أ للها  یبرا  شیستا» الحمدلله«
  نیا» دانند ینم  شترشانیب  هکبل ! نه»  اسالم  یسو به  یابیراھ در  مؤمنان  دنیبخش  قیتوف

 آورند. یم  کیشر  أل  یخدا  به  هک  است  جھت  نیبد  را پس  ار و روشنکآش  فرق

ّيُِتونَ � إِنََّك َمّيِتٞ ﴿  ﴾٣٠�َُّهم مَّ
و  ص  خدا  رسول  به  هیآ  نیدر ا» رندیم یز مین  و آنان  یریم یقطعا تو م محمد!  یا«

 أ  صحابه  به  است  یاعالم  مهیرک  هیآ  . پس است  شده  داده  خبر مرگشان  گرانید  به
  هکبودند   دهیعق  نیا  به  از آنان  یرا برخیز  درخواھند گذشت ص امبر خدایپ  هک

  شیفار قرک  به  است  یزشیانگ  هیآ  نیدر ا  گونه  نیرند. ھمیم ینم ص  خدا  رسول
  رھنمودھا و ارشادات  سبکو   مانیا  یسو شمارند و به  را مغتنم  د فرصتیبا : هک

و   است  کاند  انشانیدر م ص   حضرت  آن  را اقامتیورزند ز  شتاب ص  رمکا رسول
  شان انیم در  ، جاودانه مانیو ا  یوح  و منبع  و روان  روح  و راحت  و جان  انس  رسول  آن
 باشد. ینم

  ﴾٣١َ�َۡتِصُمونَ  ِعنَد َرّ�ُِ�مۡ  ٱلۡقَِ�َٰمةِ  يَۡومَ  إِنَُّ�مۡ ُ�مَّ ﴿
 ی: ا یعنی» ردکد یخواھ  مجادله  پروردگارتان  شیپ  امتیشما روز ق  سپس«

  حق  امیپ  هک  یآور یم  حجت  و بر آنان  ینک یم  و مرافعه  مجادله  تو با آنان !ص  محمد 
،  یمعن یب  یعذرھا  ز با آوردنین  و آنان  یا داده  ھشدارشانو   میو ب  ردهک  ابالغ  آنان  را به
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، ندک یم و مرافعه   افر مجادلهکبا   : مؤمن است  نیا  یا معنینند. ک یم  ا تو مجادلهب
  گفته ریثک ابن  هک بر چنانکبا مت  فیو ضع  با گمراه  شده تی، ھدا با مظلوم  ظالم
  افرانکو  مؤمنان  درباره  هیآ  نیا  اقیچند س ھر«د: یگو یر میثک ابن  نی. ھمچن است
و   نزاع  صورت  را در آخرتیشود ز یم  ز شاملیا را نیھا در دن نزاع  اما اطراف  است

در  ند وینما  مرافعه  باھم شود تا یم  دهیبازگردان ھا آناز نو بر  ھا آن  ییایدن  مرافعه
  نازل  هیآ  نیا  چون  هک  است  آمده  فیشر  ثیدر حد».  است  نیمکالحا مکآنجا داور اح

رار کبر ما ت  یو دعو  خصومت  ا در آخرتیآ !للها ا رسولی:  گفت س ریشد، زب
  یو  به  یحق ھر صاحب  حق  هک نیخاطر ا به ! یآر«فرمودند:  ص   حضرت  شود؟ آن یم

دشوار  اریار بسک،  صورت  نیدر ا  : پس گفت س ریزب  ھنگام  نیدر ا». شود  داده
، دو  دو خصم ن ینخست  امتیدر روز ق«:  است  آمده  فیشر  ثیدر حد  نی! ھمچن است

 ».ھستند  هیھمسا

ۡظلَمُ  َ�َمنۡ ﴿
َ
ن أ ِ  َ�َ  َكَذَب  مِمَّ ِ  ٱ�َّ َب ب ۡدقِ َوَ�ذَّ ۥٓۚ  إِذۡ  ٱلّصِ لَيۡ  َجآَءهُ

َ
 َمۡثٗوى َجَهنَّمَ  ِ�  َس �

  ﴾٣٢ّلِۡلَ�ٰفِرِ�نَ 
ارتر از کستم  سک  چی: ھ یعنی» بست  بر خدا دروغ  هک  سک  ستمگرتر از آن  ستیک  پس«
ا ی  کیشر ایاو، فرزند   هکبپندارد   نیو چن  بربسته  دروغ أ بر خدا  هک  ستین  یسک

بر   را ـ چون  و درست  راست  نید«  هک  سک  ستمگرتر از آن  ستیک» و«دارد   یھمسر
  حضرت  هک  است  یحق  نید  از ھمان  ، عبارت نید  نیو ا» رد؟ک  بیذکشد ـ ت  او عرضه

د یتوح  یسو به را  مردم  هک  ینیاند ؛ د آورده أ خدا  را از بارگاه  آن ص  امبریپ
  شان ینھ  محرمات دھد، از یم  فرمان  یشرع  ضیفرا  انجام  را به  خواند، آنان یفرام

از   سک  چیھ«د: یگو یم ریثک دھد. ابن یخبر م  آنان بهو حشر و نشر   ند و از بعثک یم
شد ـ   بر او عرضه  را ـ چون  و درست  راست  نیبندد و د  بر خدا دروغ  هک  یانسان  نیچن

:  است  ردهک  جمع  باطل  یدوسو  انیم  یسک  نیرا چنیز  ستیارتر نکند، ستمک  بیذکت
  نیبد». ص  یو  بر رسول  بستن  دروغ  یگریو د أ بر خداوند  بستن  دروغ  یکی

  ا در دوزخقطع» ؟ ستین  در دوزخ  افرانک یا مثوایآ«د: یفرما یم  ذوالجالل  ، ذات جھت
 . است ونت کو س  اقامت  : محل ی. مثو است
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ِيوَ ﴿ ٓ  ٱ�َّ ۡدقِ  ءَ َجا َق بِهِ  بِٱلّصِ ْوَ�ٰٓ  ۦٓ َوَصدَّ
ُ
  ﴾٣٣ٱلُۡمتَُّقونَ  ُهمُ  �َِك أ

  سک و آن»  است ص  مقبول  او رسول  هک» را آورد  و درست  راست  نید  هک  سک  و آن«
آنانند «ھستند  ص  مقبول  رسول  روانیاز پ  عبارت  شانیا  هک» ردک  قیتصد  هک
 را آورد،  و درست  راست  سخن  هک  یسک: مراد از  یقول . به رشانیغ  نه» انندیمتق  هک

ر کابوب رد،ک  قیو تصد  را باور داشت ص  خدا  رسول  هک  یسکو مراد از  ص  خدا  رسول
، »را آورد  و درست  راست  سخن  هک  یسک«گر: مراد از ید  یقول  . به است س  قیصد
  عتیشر  یسو به را  و مردم  ردهک  دعوت أ خداوند  یگانگی  یسو به  هک  است  یسکھر

 . است  ردهک  انیرا ب  یمعن  نیز ھمیر نیثک ند. ابنکارشاد   أل  یخدا

﴿ ٓ ا �ََشا   ﴾٣٤ٱلُۡمۡحِسنِ�َ  َجَزآءُ  َ�ٰلَِك  نَد َرّ�ِِهمۚۡ عِ  ُءونَ لَُهم مَّ
،  درجات  بردن از باال» است  بخواھند نزد پروردگارشان  ھر چه  شانیبرا«
 : یعنی» محسنان  پاداش  است  نیا«  ئاتیو س  گناھان  نمودن  فارهکو   مضرات  دفع

  نأ  حساناإل«:  است  آمده  فیشر  ثیاند. در حد و ساختهکیرا ن  شیخو  اعمال  هک  یسانک
را   أل  یخدا  هک  است  آن  احسان« .» يراك  نهإف  تراه  ت�ن  لم  نإ، ف تراه  نكأك هللا تعبد
تو را  او  گمان ی، ب ینیب یرا اگر تو او را نمیز  ینیب یاو را م  ییگو  هک  ینک  پرستش  چنان

 .»ندیب یم

ُ ِ�َُ�ّفَِر ﴿   ُهمۡ َ�نۡ  ٱ�َّ
َ
ۡسَوأ

َ
ِي أ ْ َو�َجۡ  ٱ�َّ ۡجرَُهم زَِ�ُهمۡ َعِملُوا

َ
ۡحَسنِ  أ

َ
ِي بِأ َ�نُواْ  ٱ�َّ

  ﴾٣٥َملُونَ َ�عۡ 
 : یعنی» دیاند بزدا ردهک  هکرا   آنچه  نیبدتر«  انی: از متق یعنی» تا خدا از آنان«

  یدر بد  هکرا   یا اعمالامرزد، قطعیب  شانیرا بر ا  شان اعمال  نیبدتر  ھرگاه  امرزد. پسیب
  را بر حسب  شان و تا پاداش«آمرزد  یم  بر آنان  یاول  قیطر  ، به ستھا آنتر از  نییپا
  پاداش  شان اعمال ن یوترکین  را برحسب  : آنان یعنی» ردند بپردازدک یم  آنچه  نیوترکین

 ند.کن  مجازات  بدشان  برابر اعمال در ـ  شیخو  و فضل  رمک  یرا ـ از رو  شانیدھد و ا

لَيۡ ﴿
َ
ُ  َس � ۥۖ بَِ�اٍف َ�بۡ  ٱ�َّ ِ  َدهُ ِينَ َوُ�َخّوِفُونََك ب ُ  لِلِ َوَمن يُۡض  ۦۚ مِن ُدونِهِ  ٱ�َّ  ۥَ�َما َ�ُ  ٱ�َّ

  ﴾٣٦َهادٖ  ِمنۡ 
 ص محمد  نجا، حضرتیدر ا  مراد از بنده» ؟ ستین  را بسنده  اش ا خدا بندهیآ«

 پرستد و بر او یاو را م  هک  یسک  یبرا أ خداوند  یعنی«د: یگو یر میثک ابن  ی. ولتاس
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  نیدر ا مراد از (عبده)«د: یگو یم» ریالمن«ر یتفس  صاحب».  است  ند، بسندهک یم  لکتو
:  عباده  قرائت  لیدل ھستند، به أ خداوند  لکمتو  بندگان  و تمام ص  رمکا ، رسول هیآ

تو را از «  انکمشر !ص  محمد  یا» و». « است  هیآ  نیگر در اید  یقرائت  هکرا ـ   بندگانش
 ھا آنتو را از   هک  یا یوھم  یرھاکلش و  انیاز خدا  پس» ترسانند یند میراویغ  هک  یسانک
دارد  یم  ، نگاه آور است انیتو ز  به  هک  آنچه تو را از  را خداوند متعالیز  ترسانند، نترس یم

را ھرکه  و«برسانند   یانیسود و ز  یسک  به  هک ستندین  نیا  کمال  شان باطل  انیو خدا
بر   یالھ  یقضا  هک  یسک : ھر یعنی » ستین  یراھبر  چیھ  شیگرداند، برا  خدا گمراه

  ردهک  اش ییراھنما للها  یسو به  هک  ستین  یتگریھدا  چیباشد، او را ھ  رفته  یو  یگمراھ
 آورد.  رونشیب  یو از گمراھ

 : گفت  هک  است  ردهک  تیروا  مهیرک  هیآ  نزول  سبب  انیاز معمر در ب  عبدالرزاق
ما   انیخدا  دادن  و دشنام  ییجو  بیا از عیگفتند:  ص  خدا  رسول  به  انکمشر

  هیآ  نیا  پس نند!ک  وانهیسر و د تو را آشفته  هک  میخواھ یم  ا از آنانیبردار،   دست
  ستنکش  یرا برا س دیول  بن خالد ص  خدا  رسول  چون  هک  است  شد. نقل نازل 

  بیبر تو از آس  من خالد!  ی: ا گفت  یو  به  بت  آن  یفرستادند، متول»  یعز«  بت
تواند. اما خالد  ینم  افگنده  پنجه  یز بر ویچ چ یھ  هکدارد   ییرویرا او نیز  مکمنایب  یو
 د وخر  هکد یوبک  چنان  بت  آن  را بر چھره  و آن  ، تبر را گرفت سخن  نیا  اعتنا به یب
 . بازگشت  گاه رد. آنک  رانشیو

ُ  دِ َوَمن َ�هۡ ﴿ ۗ  ۥَ�َما َ�ُ  ٱ�َّ ِضّلٍ لَۡيَس  ِمن مُّ
َ
�  ُ   ﴾٣٧ٱنتَِقا�ٖ  ذِي بَِعزِ�زٖ  ٱ�َّ

  تیھدا  او را از راه  هک» ندارد  یا نندهک گمراه  چیند، ھک  تیھدا للهرا ا  هکو ھر«
  ا حق: قطع یعنی» ؟ ستین  منتقم  مگر خدا غالب«درافگند   یگمراھ  و به  برده  رونیب

،  شیخو  مجازات  انهیو تاز  عذاب  بیھبا ل  هک  یی، او و مسلط است  ز غالبیبر ھر چ  یتعال
 رد.یگ یم  انتقام  نافرمانان از

﴿ َ�ۡ
َ
نۡ  ُهمَولَ�ِن َس� َ�َٰ�ٰتِ  َخلَقَ  مَّ �َض وَ  ٱلسَّ

َ
ۚ َ�َُقولُنَّ  ٱۡ� ُ فََرَءۡ�ُتم قُۡل  ٱ�َّ

َ
ا أ  ِمن تَۡدُعونَ  مَّ

ِ  ُدونِ  َراَدِ�َ  إِنۡ  ٱ�َّ
َ
ُ  أ ٍ َهۡل  ٱ�َّ ِهِۦٓ  َ�ِٰشَ�ُٰت  ُهنَّ  بُِ�ّ وۡ  ُ�ّ

َ
َراَدِ�  أ

َ
 ُهنَّ  َهۡل  بِرَۡ�َةٍ  أ

ۖ  َحۡسِ�َ  قُۡل  رَۡ�َتِهۦِۚ  ُمۡمِسَ�ُٰت  ُ ُ  هِ َعلَيۡ  ٱ�َّ ُونَ  َ�َتَو�َّ   ﴾٣٨ٱلُۡمَتَوّ�ِ
از   چون : هکشود  یادآور میرا   قتیحق  نیا  به  انکمشر  اعتراف  سبحان  یخدا  سپس

 ھا آنواگر از : « است أ للهند: او ایگو یرند، میقرار گ  مورد پرسش  ائناتک  نندهیآفر
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ا ؟ قطع دهیآفر را  نیو زم ھا آنآسم  یسک  چه  هک«  است  قسم  الم»  لئن«در   الم» یبپرس
  چگونه  شانیھا عقل  پرستند پس یرا م  ، بتان اعتراف  نیا  رغم  به  یول» ند: خدایگو یم

و   دهی، پسند پرستش را با او در  یمخلوق  دنیگردان  کیو شر  لک  نندهیرآفریغ  پرستش
باشد،   خواسته  ییبال  من حقد ؛ اگر خدا در ینک یتصور م  بگو: چه«داند؟  یم  هیتوج  قابل

  بتان  ا آنی: آ یعنی» نند؟ک  او را دفع  یتوانند بال ید میپرست یخدا م  یجا را به  ا آنچهیآ
  باشد، از من  خواسته  بر من أ خداوند  هکرا   ییو بال  یسخت  آن  هکقادر ھستند   جان یب

» را بازدارند؟  توانند رحمتش یم ھا آنا یند، آک اراده  یریخ  من  ا اگر در حقی«دور گردانند؟ 
 . است  و رفاه  ی، برخوردار : نعمت رحمت نرسد؟  من  به  رحمت  آن  هک  یطور به

از  ص  خدا  رسول  هکند ک یم  تیروا  مهیرک  هیآ  نزول  سبب  انیدر ب  مقاتل
 شد.  نازل  مهیرک  هیآ  نمودند. پس  وتکس  ردند اما آنانک  سؤال  باره نیدرا  انکمشر
  مشقت و  انیز  و دفع  منفعت  از جلب  ؛ اعم امورم  در تمام» است  بگو: خدا مرا بس«

 . یر ویبر غ  نه» نندک یم  لکتنھا بر او تو  لکتو  اھل«

  ، تعرف جتاهك  جتده  ، احفظ اهللا �فظك  احفظ اهللا«:  است  آمده  فیشر  ثیدر حد
ند ک یرا نگھدار؛ او تو را حفظم أ للها  و حرمت  حق« .» ةالشد  يف  الرخاء يعرفك  يف  اهللا  يلإ

را در  أ ، خدا یابی یم برابر خود دار؛ او را در را نگاه أ للها  و حرمت  دارد، حق یم  و نگاھت
  بال را دفع  و از تو آن(شناسد  یوبال م  ی، او تو را در سخت)نک  ادشیو (  بشناس  و نعمت  رفاه

  انلاس  قويأ  ي�ون  نأ  حبأ  من«:  است آمده  فیشر  ثیدر حد  نیھمچن». )ندک یم
  أل  يد اهللا  بما يف  ، فلي�ن انلاس  غ�أ ي�ون  ان  حبأ  ، ومن تعايل  اهللا  يلع  فليتو�

  دوست  سکھر « .»أل  اهللا  فليتق  انلاس  �رمأ  ي�ون  نأ  حبأ  ، ومن يديه  ما يف  منه  وثقأ
  نیدارد توانگرتر  دوست  ھرکس ند وک  لکتو أ خداوند د بریباشد، با  مردم  نیتر یقو  هکدارد 
در   هکباشد   یزیچ  شتر از آنیب  است  أل  یخدا  در دست  آنچه  او به د اعتمادیباشد، با  مردم
 أل  یخدا د ازیباشد، با  مردم  نیتر یگرام  هکدارد   دوست  ھرکس قرار دارد و  خودش  دست

 .»پروا دارد

ْ  َ�َٰقۡومِ  قُۡل ﴿ ٰ َمَ�نَتُِ�مۡ  ٱۡ�َملُوا ۖ  إِّ�ِ  َ�َ �ِيهِ َعَذاٞب  ٣٩َ�ۡعلَُمونَ  فََسوَۡف  َ�ِٰمٞل
ۡ
َمن يَأ

قِيمٌ    ﴾٤٠ُ�ۡزِ�هِ َوَ�ِحلُّ َعلَۡيهِ َعَذاٞب مُّ
 د؛یقرار دار  بر آن  هک  یو حالت  : بر روش یعنی» خود  انتکشما بر م ! من  قوم  یبگو ا«

و   وهی: بر ش یعنی» نمک یم  ز عملین  د، منینک  عمل«  من  و دعوت  نیبا د  یاز دشمن



 ٣٧٥  سوره زمر

 

  یعذاب  یسک  بر چه  دانستد یخواھ  یزود به  پس«  قرار دارم  بر آن  هک  یحالت
 فرود»  آن  بار بهکگرداند، بعد از افتخار و است  ا خوارشیو در دن» ندک  شیرسوا  هک
در  و مستمر  : دائم یعنی» میمق  یعذاب  یبر و«  هک  د دانستیخواھ  یزود  به» د؟ ویآ یم

بر   قتیحق  نیا  هک  است  ھنگام  نی؛ در ا است  دوزخ  عذاب  هک» دیآ یفرود م«  آخرت  یسرا
  أل  یخدا  هک . چنان است  بوده  بر حق  و خصمش  بر باطل  خودش  هکشود  یار مکآش  یو

 د.یگردان  شان یدر بدر خوار و رسوا

﴿ ٓ ا نَزۡ�َا إِ�َّ
َ
ِ  ٱلِۡكَ�َٰب  َعلَۡيَك  أ � لِلنَّاِس ب َوَمن َضلَّ فَإِ�ََّما  ِسهِۦۖ فَلَِنفۡ  ٱۡهَتَدىٰ َ�َمِن  ٱۡ�َّقِ
ۖ يَِضلُّ َعلَيۡ  ٓ  َها نَت  َوَما

َ
  ﴾٤١بَِو�ِيلٍ  َعلَۡيِهم أ

  بدان  هک  آنچه  انیب  یو برا  خاطر آنان : به یعنی» مردم  یرا برا  تابک  نیما ا  نهیھرآ«
تو  بر  حق به»  شانیو اخرو  یویدن  مصالح  ساختن  محقق  یاند و برا دهیگرد  لفکم

  رھرو آن و  را شناخت  حق  راه  ھرکس : یعنی» شد  تیھدا  ھرکس  پس  میفروفرستاد
  ھرکس و«  است  یخود و  نفع به  یو  یابیو راھ» است  شده  تیسود خود ھدا به«  گشت

  انیز  به  یگمراھ  نی: ا یعنی» شود یم  گمراه  شیخو  انیز  به«  حق  از راه» گشت  راهگم
  : تو نه یعنی» یستین  لیکو  و تو بر آنان«شود  ینم  یمتعد  گرانید  و به  خود اوست

و تو   و بس  است  فقط بالغ بر تو  هکار بلک  نیا  مخاطب  و نه  یھست  آنان  تیھدا  به  لفکم
 . یا داده  انجام  یدرست  را به  تیمأمور  نیا

  رسول  ا بهبعد أ را خداوندیز  است  منسوخ»  فیس«ر یشمش  هیآ  به  هیآ  نیا

  امکاح ند و به ی) بگواالاهللا  الاله: ( هکبجنگد   گاه تا آن  با اعراب  هکداد   فرمان  شیخو
 نند.ک  عمل  اسالم

﴿ ُ نُفَس َ�َتَو�َّ  ٱ�َّ
َ
ۖ  ِ�  َ�ُمۡت  لَمۡ  َوٱلَِّ�  تَِهاِحَ� َموۡ  ٱۡ� قََ�ٰ  ٱلَِّ�  َ�ُيۡمِسُك  َمنَاِمَها

ۡخَرىٰٓ  ِسُل َوُ�رۡ  ٱلَۡمۡوَت  َهاَعلَيۡ 
ُ
َجلٖ  إَِ�ٰٓ  ٱۡ�

َ
�  أ َس�ًّ ُرونَ  لَِّقۡو�ٖ  �َ�ٰٖت  َ�ٰلَِك  ِ�  إِنَّ  مُّ  ﴾٤٢َ�َتَفكَّ

  شانیھا را از بدن ھا آنو » ندک یم  قبض  یتمام  به را  مردم  خداوند ارواح«
ز یو ن« ھا آن  اجل  دنیرس فرا  ھنگام  : به یعنی» ھا آن  مرگ  ھنگام به«آورد  یم  رونیب

اند  نمرده  هکرا   ی: ارواح یعنی» ندک یم  قبض  خوابش  ، در موقع است  نمرده  هک را  یروح
  پس«رد یگ یم ھا آن  ـ در خواب  است  دهیسر نرس ھنوز به ھا آن  اجل  هک  یمعن  نیـ بد

  آن در  روح  هک  یجسد  یسو را به  و آن» دارد یم  ، نگاه ردهکرا   مرگش  مکح  هکرا   ینفس  آن
  : روح یعنی »فرستد یم  باز پس  نیمع  یگر را تا ھنگامید  و آن«گرداند  ی، باز نم قرار داشته
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  یو  را به  یداریو ب فرستد یم  ، باز پس دهیسر نرس به  ھنوز اجلش  هکرا   یا دهیخواب  شخص
 بماند.  زنده ، است  مقدر شده  شیبرا  یزندگ  هک  یگرداند تا در مدت یباز م

ا یھستند  زیچ  کیدو،   نیا ای: آ هکنظر دارند   اختالف»  روح«و »  نفس«  علما درباره
  لیدل ، به است تر یز ھستند، قویچ  کیدو،   نیا  هک  یرأ  نیا  ی؟ ول ز مختلفیدو چ
  لفظ روح  به»  روح« از  یگاھ  ثیاحاد  نیرا در ایند زک یم  امر داللت  نیبر ا  هک  یثیاحاد

،  یانسان  نفس«د: یگو یم  یراز  نیفخرالد  . امام است  ر شدهیتعب»  نفس«لفظ   به  یو گاھ
  آن  یرد، پرتو و روشنیگ  تعلق  بدن به  چون  هک  است  یا یروحان  از جوھر رخشان  عبارت

  ، تعلق مرگ  ـ و در ھنگام  است  اتیح  دهیپد  ھمان  نیا  هکند ـ ک یم  یاعضا تجل  در تمام
  در ھنگام  یـ ول  است  مرگ  ھمان  نیا  هکشود ـ  یم  قطع  بدن  از ظاھر و باطن  روح

و   مرگ  هکشد   ثابت  . پس آن  باطن از  شود نه یم  قطع  بدن از ظاھر  ، پرتو روح خواب
و   تام  یروح  ، انقطاع مرگ  هک  است  نیا در ھا آن  اند مگر فرق جنس  کیاز ھردو   خواب

 ». آن  لکاز   نه  وجوه  یاز برخ  است  یناقص  انقطاع  خواب  هک یدرحال  است  یاملک
 ھا آن  فرستادن  ا پسی  داشتن  و نگاه  ارواح  : در گرفتن یعنی» امر  نیا در اقطع«

بر   آن  لهیوس  و به» نندک یم»  و تدبر و تأمل» شهیاند«امر   نیدر ا» هک  یمردم  یبرا«
 زیچ  و بر ھمه  از مرگ  پس  ردنک  بر زنده  یو  قدرت  مالکو  أ خداوند  یگانگی

  میعظ  قدرت و  یگانگیبر   هک  عیو بد  بیعج» است  ییھا نشانه«ند ینما یم  استدالل
، ھا آن  فرستادن  پس ای  و نگاھداشتن  ارواح  را گرفتنیند زک یم  ، داللت پروردگار متعال

 . است  یادآور خوبی ، وران  شهیو اند  رانکمتذ  ی، پندآموز و برا رانیپندپذ  یبرا
و   است  مرگ  ھمان  هک  یبرک  رد؛ وفاتکاد ی  وفاتھردو  از  أل  ی، خدا گونه نیبد

كما   تلموتن« : است  آمده  فیشر  ثیدر حد  هک باشد. چنان یم  خواب  هک  یصغر  وفات
  هک د و قطعا چنانیریم ید، میرو یم  خواب  به  هک ا چنانقطع« .» كما تصحون  وتلبعنث  تنامون

  یبخار  تیروا  به  فیشر  ثیحد در  نی. ھمچن»دیشو یم  ختهید، برانگیشو یدار میب  خواب از
از شما بر   یکی  چون«فرمودند:  ص  خدا   رسول  هک  است  آمده س  رهیھر  یاز اب  مسلم و

  ز بر آنیچ  چه  هکداند  یرا او نمیفشاند زیرا ب  د آنیبا رد،یگ یم  یخود جا  خواب  نیبال

  باسمك«د: ید بگویبا  . سپس)از حشرات  یعنی(  است  شده  یو  نی، جانش نیو بال  مالفه
رسلتها فاحفظها بما أ  ن�فارمحها و  نفيس  مسكتأ  نإ،  رفعهأ  و�اسمك  جنيب  وضعت  ر�

را   تو آن  نام  و به  را نھادم  میتو پھلو  نام  به پروردگارا!« .» الصاحل�  عبادك  حتفظ به
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  ، آن یفرستاد  باز پس  تنم  را به  و اگر آن  نک  رحم  ، بر آن یداشت  را نگاه  روحم ، اگر دارم یبرم

  ثیحد در  نی. ھمچن»، حفظ بفرما ینک یحفظ م را  ات ستهیشا  بندگان  بدان  هک  آنچه  رابه
  چون ص  خدا   رسول فرمود:  هک  است  آمده س  فهیاز حذ  یبخار  تیروا  به  فیشر

رخسار خود ر یخود را در ز  کمبار  گرفتند، دست یقرار م  شیخو  در خوابگاه  شبانگاه

  و زنده  رمیم یتو م  نام به بارالھا!« .»حياأو   موتأ  باسمك  ا�«گفتند:  یم  گاه و آن  نھاده

  يله�ماتنا وأعد ما أحيانا ب  اذلي  احلمد هللا«گفتند:  یشدند، م یدار میب  . و چون» شوم یم
 حشر  اوست  یسو د و بهیگردان  راند، زندهیم  هک آن ما را بعد از  هکرا   ییخدا  سپاس« .»النشور

 .»نشر ما و
 و  زندگان  ارواح«ند: یگو یم  هیآ  یدر معن  از مفسران  یر ویو غ س  عباس  ابن

گر را یھمد بخواھد، أ خدا  هک  یارواح  نند و آنک یم  مالقات  باھم  در خواب  مردگان
اجساد   یسو به  هکبخواھند  ھا آن  تمام  چون  نند پسک یم  حاصل  و تعارف  شناخته

را   زندگان  دارد و ارواح یم  را نزد خود نگاه  مردگان  ارواح أ بازگردند، خداوند  شیخو
 ».فرستد یم  باز پس ھا آناجساد   یسو به

ِم ﴿
َ
ْ أ َُذوا ِ ِمن ُدوِن  ٱ�َّ ٓ  ٱ�َّ ۚ ُشَفَعا َولَوۡ  قُۡل  َء

َ
ْ  أ   ﴾٤٣قِلُونَ َ�عۡ  َوَ�  ا ٔٗ َشۡ�  َ�ۡملُِكونَ  َ�  َ�نُوا

 جز  انکا مشری: آ یعنی» اند؟ برگرفته  یگران خود شفاعت  یبرا للهر از ایا غیآ«
 نزد او  شانیاند تا برا خود برگرفته  یبرا  عیشف  عنوان را به  یانیخدا أ خداوند
را   یزیار چیاخت ھا آنھرچند  ایبگو: آ»  ار استکان  یبرا  نند؟ استفھامک  شفاعت
  : چگونه یعنید؟ یخوان یم  شفاعت  را به ھا آن  باز ھم» نند؟کن  باشند و تعقل  نداشته

  کمال  نه  آنان  هک ید در حالیریگ یبرم  شیخو  عیشف أ نزد خداوند را ھا آن
  کرا در  آن ریا غی  از شفاعت  یزیچ  ی؟ حت یگریز دیچ  کمال  و نه ھستند  یشفاعت
 ستند.ین  شیو شعور ب  عقل یب  یجمادات  آنانرا ینند زک ینم زین  و فھم

﴿ ِ َّ َ�َٰعةُ قُل ّ�ِ ۖ َ�ِيعٗ  ٱلشَّ ُۥ ا َ�َٰ�ٰتِ  ُك ُملۡ  �َّ �ِض� وَ  ٱلسَّ
َ
  ﴾٤٤تُرَۡجُعونَ  هِ ُ�مَّ إَِ�ۡ  ٱۡ�

 از  یزیچ  پس» خداست  از آن  سرهکی،  شفاعت«  آنان  به ص  امبریپ  یا» بگو«
 شفاعتگر از  هک نیندارد مگر ا  یراھ  در آن  یسکو   ستین  گرانید  یبرا  شفاعت

 ز ازین  له  باشد و مشفوع  دهیپسند  شفاعت  یاو را برا أ خداوند  هکباشد   یسانک
و  ھا آنآسم  ییفرمانروا«دھد   اذن  یو  یبرا  شفاعت  به  أل  یخدا  هکباشد   یسانک
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 و  اذن  ار او بدونکدر   هک  ستین  نیا  کمال  سک  چیو ھ» اوست  مخصوص  نیزم
 ؛ پس امتیدر روز ق» دیشو یم  دهیاو بازگردان  یسو به  سپس«د یبگو  سخن  شیرضا

 دھد. یجزا م  برابر عملش را در  ھرکس ند وک یم  مکح  شیخو  عدل  شما به  انیم 

ُ �َذا ذُكَِر ﴿ زَّۡت  َدهُ وَحۡ  ٱ�َّ
َ
ِينَ قُلُوُب  ٱۡشَمأ ِينَ �ذَا ُذكَِر  ِخَرةِ� بِٱ� ِمُنونَ َ� يُؤۡ  ٱ�َّ مِن  ٱ�َّ

ونَ  إَِذا ُهمۡ  ۦٓ ُدونِهِ    ﴾٤٥�َۡسَتۡبِ�ُ
  یسانک  یدلھا«اد نشوند ی  یو با  ھمراه  انشانیو خدا» اد شودی  ییتنھا  خدا به  و چون«
و  ورزند یر او تنفر مک، از ذ جهیو در نت» گردد یم  ندارند، تنگ  مانیا  آخرت  به  هک
و   انقباض ، پر شود و بر اثر آن  و نفرت  از اندوه  شخص  هک  است  رمند. اشمئزاز: آن یم

 گردد.  انینما  اش بر چھره  اثر آن  هکشود   واقع  یو  در دل  یا یتنگ
  ردنکاد ی  را در ھنگام ھا آن  یو شادمان  یخوشحال  خداوند متعال  سپس

  گرفته  پرستش  ر از او بهیغ  هک  یسانک  و چون«د: یفرما یو م  ر نمودهکذ  بتانشان
  آنان  بناگاه«ھستند   یو عز  مانند الت  یا یپندار  انیخدا ھا آن» شوند ادیاند،  شده

قرار   یو خرم  و در بھجت  شده  شادمان  یادآوری  نی: از ا یعنی» نندک یم  یشادمان
باز و   از آن  چھره  پوست  هکتا بدانجا   است  یاز شاد  دل  شدن استبشار: پر رند.یگ یم

 گردد.  بشاش
عصر  در  امروزه  هک  است  ی، درد و آفت است  پرداخته  بدان  مهیرک  هیآ  هک  یتیواقع  نیا
را بر  و اشمئزاز  ، آثار نفرت یمانیا  قیحقا  انیبسا ب  را چهی؛ ز ردهکدا یپ  وعیز شیما ن

  فیکبال  دست  شفا فقط به  هک  قتیحق  نیمثال اگر از ا دارد؛  دنبال  به  یاریبس  چھره
د یانگر توحیب  هک  یاز سخنان  نیر ایو غ  اوست  دست  فقط به  یروزی، پ است أ خدا

،  ر علومیاگر از تأث شوند اما یم  منقبض  مانانیا  د، سستیآ  انیم  به  ، سخن است  محض
  فتهکباز و ش  یاریبس  چھره  هکد یینما یم  مالحظهد، ینکاد ی  یار بشرکو ابزار   أسباب

 . کذل من  نعوذباهللاشود ـ  یدا میھو  و آثار انبساط بر آنان  شده

َ�َٰ�ٰتِ فَاِطَر  ٱللَُّهمَّ قُِل ﴿ �ِض وَ  ٱلسَّ
َ
ِ وَ  ٱۡلَغۡيبِ َ�ٰلَِم  ٱۡ� َ�َٰدة نَت َ�ۡ  ٱلشَّ

َ
 ِعَبادِكَ  َ�ۡ�َ  ُ�مُ أ

ْ  َما ِ�    ﴾٤٦َتلُِفونَ َ�ۡ  �ِيهِ  َ�نُوا
ار، تو خود کو آش  نھان  یدانا  ی، ا نیو زم ھا آنآسم  آورنده دیپد  یا بگو: بارالھا!«

ار را در کوکین  پس» ینک یم  یردند، داورک یم  اختالف  بر سر آنچه  بندگانت ان یم
 و  پاداش  نیرا با ایز  یدھ یجزا م  اش یارکبد  الردار را در قبکو بد  اش یارکوکین قبال 



 ٣٧٩  سوره زمر

 

ار کآش ، است  بر باطل  یسک  و چه  بر حق  یسک  : چه هک  قتیحق  نیا  هک  توست  مجازات
  وجدال  نندگانک اختالف  بساط اختالف  هک  توست  شگاهیشود و فقط در پ یم

 شود. یم  دهیبرچ  نندگانک جدل
فرمود:   هک  است  آمدهل  و ابوداوود از عائشه  مسلم  تیروا به  فیشر  ثیدر حد

را با   شینماز خو خاستند، یم بر  شیاینماز و ن  یبرا  شب  از طرف  چون ص  خدا   رسول

  فاطر السموات ، رسافيل�و  ومياكئيل  جرب�ل  رب  ا�«ردند: ک یم  دعا افتتاح  نیا
 ملا  هد�، ا �تلفون  فيما اكنوا فيه  عبادك  ب�  حت�م  ، أنت ةوالشهاد  الغيب  ، اعلم رضواأل

  یا بارالھا!« .» رصاط مستقيم  يلإ�شاء   من  تهدي  نكإ  ذنكإب  احلق  من  فيه  اختلف
و   نھان  یدانا  ی، ا نیآسمانھا وزم  دآورندهیپد  ی، ا لیو اسراف  لیائکیو م  لیپروردگار جبرئ

مرا بر   پس  ینک یم  یردند، داورک یم  اختالف  در مورد آن  هک  در آنچه  بندگانت  انیار! تو مکآش
را ھرکه  تو  گمان ی، ب نک  تیھدا  شیخو  اذن ، به است  شده  اختالف  در آن  هک  از حق  آنچه

  چون  هک  است  آمده  فیشر  ثیدر حد  نی. ھمچن» ینک یم  تیھدا  راست  راه  یسو ، به یبخواھ
بخواند؟   چه  شامو   در صبح  هکرد ک  سؤال ص  خدا   از رسول س قیر صدکابوب

  شبانگاه  هک  ید و ھنگامیآ یبر تو م  و شام  صبح  فرمودند: چون  یو  به ص  خدا   رسول

،  ةوالشهاد  الغيب  اعلم  رضواأل  فاطر السموات  ا�«، بگو:  یریگ یم قرار  در خوابگاھت
  نأ،  ورش�ه  شيطانورش ال  رش نفيس  من  عوذ بكأ،  ء ومليكه يش  لك  رب ، نتأال إ  �ال 

  ی، ا نیآسمانھا و زم  نندهیآفر  یا بارالھا!« .» مسلم  يلإ  جرهأ وأ�سوء،   نفيس  يلع  قرتفأ
  شر نفس و ازت  ، به ییز تویچ ھمه   ک، پروردگار و مال ستیجز تو ن  یار! معبودکو آش  نھان  یدانا

  ا آنی،  شوم  یا یبد  بکمرت  خودم  انیبر ز  هک نی؛ از ا  برم یم  پناه  آن  کو شر  طانیخود و شر ش

 .» شانمکب  یمسلمان  یسو را به  یبد

نَّ  َولَوۡ ﴿   
َ
ِينَ  أ ْ  لِ�َّ �ِض  ِ�  َما َظلَُموا

َ
ْ َ�  ۥَمَعهُ  َوِمۡثلَُهۥ اَ�ِيعٗ  ٱۡ�  ءِ مِن ُسوٓ  ۦبِهِ  ۡ�َتَدۡوا

ِ َو�ََدا لَُهم ّمَِن  ٱلۡقَِ�َٰمةِ�  مَ يَوۡ  ٱۡلَعَذاِب  ْ  َما لَمۡ  ٱ�َّ   ﴾٤٧َ�ۡتَِسُبونَ  يَُ�ونُوا
 : اگر یعنی» اند باشد ردهک  ستم  هک  یسانک  از آن  سرهکی  است  نیدر زم  و اگر آنچه«
ھمانند  : یعنی» باشد  ز با آنین  رشیو نظ«باشد   ستمگران  ا از آنیر دنیو ذخا  اموال  تمام

  یسخت از خودشان   ییرھا  یرا برا  ا آنقطع«باشد   مهیضم  ز با آنیر نیو ذخا  از اموال  آن
ـ   آنان بر أ خداوند  روز، عذاب  نیدر ا  هک  از بس» خواھند داد  امتیروز ق  عذاب

ردند، ک ینم را  حسابش  هک  و آنچه«  است  نیو سھمگ  ـ سخت  ظلمشان  یجزا  عنوان به
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  شدت و  و خشم  یالھ  یھا : از مجازات یعنی» گردد یار مکآش  شانیخدا برا  یاز سو
  نداشته قرار  شان و حساب  در گمان  هکشود  یار مکآش  بر آنان  ییزھای، چ یو  عذاب
  هکبودند   داده  را انجام  یا اعمالیدر دن  نانیا«د: یگو یم  ر آنی. مجاھد در تفس است
  گناه  ھمه  اعمال  آن  هکدند ید  اما بناگاه  است  یکین  ، اعمال اعمال  ردند آنک یم  گمان
 ». است  بوده

ْ  َما اُت  َٔ َسّ�ِ  َوَ�َدا لَُهمۡ ﴿ ا بِِهم وََحاَق  َكَسُبوا ْ  مَّ   ﴾٤٨َتۡهزُِءونَ �َسۡ  بِهِۦ َ�نُوا
  ظلم و  ک؛ مانند شر  ارشانکبد و ناب  اعمال  ی: جزا یعنی» بودند  ردهک  فر آنچهیکو «
را  ھا آن ردند،ک یاستھزا م  بدان  هکرا   شود و آنچه یار مکآش  بر آنان« أ خدا  یایبر اول
دادند،  یم  میب  را بدان ھا آن ص  خدا  رسول  هک  یفریک  : ھمان یعنی» ردیگ یفرو م

 شود. یمسلط م ھا آنو بر   شده  رشانیبانگیگر

�َ�ٰنَ فَإِذَا َمسَّ ﴿  ۡلَ�ٰهُ  إِذَا ُ�مَّ  َدَ�نَا ُ�ّٞ  ٱۡ�ِ ٓ  قَاَل  ّمِنَّا نِۡعَمةٗ  َخوَّ َما وتِيُتُهۥ إِ�َّ
ُ
ٰ ِعلۡ  أ  بَۡل  �ۚ�َ�َ

ۡ�َ�َُهمۡ  َوَ�ِٰ�نَّ  فِۡتَنةٞ  ِ�َ 
َ
  ﴾٤٩َ�ۡعلَُمونَ  َ�  أ

  نیا  انسان  و حال  : شأن یعنی» خواند یبرسد، مارا فرام  یا یسخت  انسان  به  و چون«
  أل  یخدا ـ برسد،  ر آنیا غیا فقر ی  یماریـ مانند ب  ییو بال  یبر او سخت  چون  هک  است
  سپس«ند ک یم  تضرع و  ی، زار یبال و سخت  آن  و دفع  او در رفع  یسو خواند و به یرا م

  مییاو بگشا  یرو به را  یریو در خ» میدار  یاو ارزان  خود به  از جانب  ینعمت  چون
  داده  من  ، به است  در من  هک  یبنا بر دانش  نعمت  نیا  هک  ستین  نید: جز ایگو یم«

و   یخوب  ا براساسی ، ام ھا داشته و حرفه  مشاغل  به  خودم  هک  ی: بنا بر علم یعنی» شده
  نی، ا من  یو برتر  فضل به أ خداوند  علم  اساس ا بری،  است  بوده  در من  هک  یریخ

را   ی: نعمت یعنی» است  یآزمون  آن  هکبل  است  چنان  نه»  است  شده  یارزان  من  به  نعمت
،  یو  به  نعمت  نیا  دادن  هکبل  ستین او  یپندار  و عوامل  ، بنا بر علل میا داده  یو  به  هک

  یو ناسپاس  فرانک  هک نیا ایگزارد  یم  ر و سپاسکا شیآ  هک  است  یو امتحان  شیآزما
  از جانب  ی، استدراج نعمت  دنیبخش  نیا  هک» دانند ینم  شترشانیب  یول«ند؟ ک یم

  ر و سپاسک، ش است  نزدشان  بدانچه ایآ  هک  است  آنان  یبرا  یو امتحان أ خداوند
ھای  نعمت در  غافالنه  ، آنان جھت  نیبد  نند؟ ھمک یم  یو ناسپاس  فرانکا یگزارند،  یم

 را حاضر و ناظر بدانند.  یقیحق  منعم  هک آن یروند، ب یفرو م أ خدا

ِينَ  قَالََها قَدۡ ﴿ ٓ  لِِهمۡ ِمن َ�بۡ  ٱ�َّ ۡ�َ�ٰ  َ�َما
َ
ا َ�ۡنُهم أ ْ  مَّ   ﴾٥٠يَۡ�ِسُبونَ  َ�نُوا
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» را  سخن  نیز این«  گرانیو د  مانند قارون» بودند  از آنان  شیپ  هک  یسانک  نهیآ ھر«
  دست به  آنچه  گفتند پس«  میا شده  داده  میدار  هک  یعلم  اساس را بر  نعمت  نیما ا  هک

  عذاب  هکبل» ردکن  دفع  بال را از آنان«ا یدن  و بھره  از متاع» بودند  آورده
 شد.  رشانیدامنگ  یالھ

َصاَ�ُهمۡ ﴿
َ
ْۚ  َما اُت  َٔ َسّ�ِ  فَأ ِينَ  َكَسُبوا ْ مِنۡ  َوٱ�َّ ُؤَ�ٓءِ  َظلَُموا  َما اُت  َٔ َسّ�ِ  َسُيِصيُبُهمۡ  َ�ٰٓ
 ْ   ﴾٥١بُِمۡعِجزِ�نَ  ُهم َوَما َكَسُبوا

  نیاز ا  یسانکد و یرس  آنان  به«ھا  یاز بد» بودند  شده  بکمرت  هک  فر آنچهیکتا «
  آنچه سوء  جینتا  یزود  به«فر کو   کبا شر» اند ردهک  ستم  هک»  امت  نی: از ا یعنی» گروه

مانند  د؛یرس  شان انینیشیپ  به  هک چنان» دیخواھد رس  شانیاند، بد شده  بکمرت  هکرا 
 أ خدا  : از عذاب یعنی» ستندین  نندهک عاجز  و آنان«و قھر   و اسارت  و قتل  یقحط
فر و یکبخواھد ـ از   و ھر چه  اوست  یسو به  شان و بازگشت  مرجع  هکز ندارند بلیگر  توان

 ند.ک یم ھا آنـ با   مجازات

َو لَمۡ ﴿
َ
ْ  أ نَّ  َ�ۡعلَُموٓا

َ
َ  أ ٓ  ٱلّرِۡزَق  ُسُط يَبۡ  ٱ�َّ ۚ  ءُ لَِمن �ََشا  ّلَِقۡو�ٖ  �َ�ٰٖت  َ�ٰلَِك  ِ�  إِنَّ  َو�َۡقِدُر

  ﴾٥٢يُۡؤِمُنونَ 
  ھرکس  یرا برا  یروز  هک  خداست  هک«  شان مشاھدات  قیاز طر» اند ا ندانستهیآ«

را   یروز» بخواھد  هک  ھرکس  یگرداند و برا یم  گشاده«سازد   گشاده» بخواھد  هک
  یو عالمات  بزرگ» است  ییھا امر نشانه  نیا در اگرداند؟ قطع یم  تنگ«گرداند   تنگ

از   ـ اعم  دادھا ھمهیرو  هک نیا  به» دارند  مانیا  هک  یمردم  یراب«  سترگ است 
 . اما است أ خدا  از امور ـ از جانب  ر آنیو غ  یروز  دنیگردان ا تنگی  ردنک  گشاده

 ورند.کھا  نشانه  نیا  دنیاز د  افرانک

ِينَ  َ�ٰعَِبادِيَ  قُۡل ﴿ ۡ�َ  ٱ�َّ
َ
ْ أ ٰٓ  فُوا نُفِسِهمۡ  َ�َ

َ
ْ  َ�  أ ِۚ  رَّۡ�َةِ  ِمن َ�ۡقَنُطوا َ إِنَّ  ٱ�َّ  فِرُ َ�غۡ  ٱ�َّ

نُوَب  ۚ  ٱ�ُّ   ﴾٥٣ٱلرَِّحيمُ  ٱلَۡغُفورُ ُهَو  إِنَُّهۥ َ�ِيًعا
  نبندگا  ی: ا یعنی» من  بندگان  یا: « بندگانم  به  من  از جانب ص  محمد  یا» بگو«
  بندگان  ی! ا ی. آر است  مؤمنان  به  مخصوص  اضافت  نی، ا قرآن  را در عرفیز ! من  مؤمن
  در گناھان  یرو ادهی: افراط و ز مراد از اسراف» دیا  روا داشته  بر خود اسراف  هک: « من  مؤمن

 ».دید نشوینوم»  یو  مغفرت از : یعنی» خدا  از رحمت. « ستھا آنار یبس  ابکو ارت



 تفسیر انوار القرآن    ٣٨٢

  بشارت  نیبر بزرگتر  را مشتملیز  است أ خدا  تابکدر   هیآ  نیتر دبخشیام  هیآ  نیا
در   یتعال  حق ؛ مینک یم  مالحظه  هک  گونه ھمان  باشد، چه یم  بندگانش  یبرا  یتعال  حق

  را به  شانیـ ا  بندگان  به  بشارت  ساختن  و فزون  داشتیگرام  ، اوال ـ با ھدف هیآ  نیا
ار یبس  ابکارت ھا و یدر نافرمان  یرو ادهیز  را به  شانیا  رد، سپسک  منسوب  خودش
را از   یدر معاص افراطگر  روان ادهیز  نی، ا آن  دنبال  به  گاه آن  ساخت  موصوف  گناھان

از   ینھ  هکامر   نیا بر ندک یم  خود داللت  نیرد. و اک  ینھ  شیخو  از رحمت  یدینوم
  نند، از بابک ینم  یرو ادهیز  عرصه  نیدر ا  هک  یر مسرفیغ  ارانکگنھ  ی، برا یدینوم
 باشد. یم  یتعال  مورد نظر حق  یاول

  گونه چیھ  یجا  قتیحق  نیدر ا  بعد از آن  هکدارد  یم  انیب  یعبارت  یتعال  حق  سپس
: اگر  یعنی »آمرزد یرا م  گناھان  خدا ھمه  قتیدر حق«ماند:  ینم  یباق  یدیو ترد  کش

  هک  یکآمرزد؛ جز شر یم  ارانک توبه  یباشد، برا  هک  یرا از ھر نوع  یگناھ  بخواھد، ھرگونه

َ إِنَّ ﴿ : یتعال  حق  فرموده  نیا  لیدل باشد، به  ردهکن  توبه  از آن  صاحبش ن فِرُ َ� َ�غۡ  ٱ�َّ
َ
 أ

آمرزد  یخداوند نم قتیدر حق« .]۴۸[نساء: ﴾�ََشآءُ  لَِمن َ�ٰلَِك  ُدونَ  َما فِرُ َو�َغۡ  ۦَك بِهِ �ُۡ�َ 

  .»آمرزد یبخواھد م  هک  سکھر   یرا برا  آن  مادون  یشود ول  آورده  کیاو شر  به  هک نیا
آمرزد  یم گرداند: ید مکمؤ  عبارت  نیرا با ا  گناھان  یبرا  شیخو  آمرزش  نیا  سپس

  مؤمنانھای  دل  هک  ی، بشارت بشارت  نیا  است  میعظ  چه ! وه» جاکی  ھمه«را   گناھان
او آمرزگار   گمان یب« شود یز میلبر  و فرحت  رد و از بھجتیگ یم  آرام  آن  ار بهکوکین

  وصفھردو  و در  است  ار مھربانیو بس  ار آمرزندهیبس  یتعال  : حق یعنی» است  مھربان
د یپندارد نوم یم  هک  یسک  پس باشد یم  عیوس  تینھا یب  یو  تی، عنا یو مھربان  یآمرزندگ

  یزیچ  بھتر از آن  شانی، برا یو  از رحمت  شان ردنک و دلسرد أ خدا  بندگان  ردنک
  بکد مرتیترد یب  یسک نی، چن است  داده  بشارت  را بدان  خود آنان أ خداوند  هک  است

 . است  سر زده  یو از  نادرست  بس  یو اشتباھ  شده  ستم  نیبزرگتر
 :أ خدا  تابکدر   هیآ  نیبزرگتر«فرمود:   هک  است  شده  تیروا س مسعود از ابن

﴿ ُ   و در سوره» ۲۵۵/ بقره«  در سوره .]۲[آل عمران:  ﴾٢ٱلَۡقيُّومُ  ٱۡلَ�ُّ  ُهوَ  إِ�َّ  إَِ�ٰهَ  َ�ٓ  ٱ�َّ
  ر و شر، در سورهیخ  در باره أ خدا  تابکدر   هیآ  نیتر جامع ، است» ۲ عمران/  آل«

َ إِنَّ ﴿ : هیآ  یعنی» ۹۰ نحل/«   ٱ�َّ
ۡ
  شیو گشا  نیبارتر دی، ام است ﴾ٱۡ�ِۡحَ�ٰنِ وَ  بِٱۡلَعۡدلِ  ُمرُ يَأ

در   هیآ  نیو استوارتر  است  هیآ  نیھم  یعنی» زمر«  ، در سوره میرک  قرآن در  هیآ  نیآورتر
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 : است  هیآ  نیا  یعنی، »۲ـ  ۳/ طالق«  ، در سوره لکو تو  ضیدر مورد تفو أ خدا  تابک

َ َوَمن َ�تَِّق ﴿ ُۥ َعلَ�ۡ  ٱ�َّ از   حاتم  یاب  ابن».  ﴾َ�ۡتَِسُب  َ�  َحۡيُث  مِنۡ  َوَ�ۡرُزۡقهُ  ٢رَٗجاَ�ۡ  �َّ
  در حال  هک  گذشت  یا یبر قاض س مسعود  ند: عبدالله بنک یم  تینود رواکال یاب

واعظ!   ی: ا گفت  یو  به  خطاب  گاه رد و آنک  یدرنگ  بود پس  مردم  یبرا گفتن  موعظه 

 قُۡل ﴿ رد:ک  را تالوت  هیآ  نیا  ؟ سپس ینک ید مینوم أ خدا  را از رحمت  ردمچرا م
ِينَ  َ�ٰعَِبادِيَ  ۡ�َ  ٱ�َّ

َ
ْ أ ٰٓ  فُوا نُفِسِهمۡ  َ�َ

َ
ْ َ�قۡ  َ�  أ ِۚ  ةِ رَّۡ�َ  مِن َنُطوا  .]۵۳[الزمر:  ﴾ٱ�َّ

 قرار  وفات  در آستانه س  یانصار  وبیابوا  چون  هک  است  آمده  فیشر  ثیحددر 
از  را  آن  هک  ردمک یم  شما پنھان ازرا   یزیچ  نونکا فرمود: تا ھم  انشیاطراف  ، به گرفت
 ص   حضرت  : آن نمک یم  شما اعالم  را به  آن  نونک؛ ا ام دهیشن ص  خدا  رسول

: اگر شما  فیغفر لهم  یذنبون اقوم  أل  اهللا  ، لخلق تذنبون  نکمألو ال «فرمودند: 

  بکمرت  هکد یآفر یرا م  یگروھ  أل  یا خداعد، قطیشد یم  گناه  بکمرت  هکد ینبود  یسانک
  آمده س  عباس  ابن ت یروا  به  فیشر  ثیدر حد  نیھمچن». امرزدیب  شوند تا بر آنان  گناه

  فیشر  ثیدر حد  نی. ھمچن» است  یمانی، پش گناه  فارهک« .» انلدامة  اذلنب  كفارة«:  است
 ص   حضرت  آن  هک  است  ـ آمده ص  خدا   رسول  آزاد شده  ـ برده  ثوبان  تیروا  به

قُۡل َ�ٰعَِبادَِي ﴿ : هیآ  نیبرابر ا در را  است  در آن  ا و آنچهیدن  هک  ندارم  دوست«فرمودند: 
ِينَ ٱ َّ�  ْ فُوا َ�ۡ

َ
  کشر  هک  یسک  پس !للها  رسول ای:  گفت  یبدھند. مرد  من  به ]۵۳[الزمر:  ﴾أ

  ال و منأ«فرمودند:   گاه و آن  ردهک  وتکس  یا لحظه ص  خدا   رسول؟  چه  است  دهیورز
گاه« .» مرات  ، ثالث رشكأ و .  است  دهیورز  کشر  هک  یسکشود بر  یم  دهیآمرز  ید، حتیباش  آ

  شیخو  کاز شر  و سپس  دهیورز  کشر  هک  یسک:  یعنی. »ردندک رارکرا ت  جمله  نیبار ا  سه
 رد.یگ یقرار م  ز مورد آمرزشین ، است  ردهک  توبه

اند  ردهک  تیروا  مهیرک  هیآ  نزول  سبب  انیدر ب س عباس  از ابن  و مسلم  یبخار
  ار شدهیبس  ییو زنا و فحشا  قتال و  قتل  بکمر ت  انکاز مشر  یفرمود: جمع  هک

تو   هک  آنچه  یراست و گفتند: به  است آمده ص محمد  نزد حضرت  سپس بودند،
ما   به  یتوان یا میاما آ  وستکیبا و نیار زی، بس یخوان یفرام  آن  یسو به و  ییگو یم

ا ی؟ آ است  یا توبهما   ی، برا میا دهیگرد  بکمرت  هک  یگناھ  ھمه نیبا ا  هک  یخبر دھ
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  ) سوره۶۸ـ  ۷۰(  اتیآ  وجود دارد؟ پس  یا فارهک،  میا ردهکما   هک  آنچه  یبرا
 شد.  نازل  هیآ  نیو ا»  فرقان«

نِيُبوٓ ﴿
َ
ْ َوأ ْ  َرّ�ُِ�مۡ  إَِ�ٰ  ا ۡسلُِموا

َ
ن لِ ِمن َ�بۡ  َ�ُۥ َوأ

َ
�ِيَُ�مُ  أ

ۡ
ونَ  ٱۡلَعَذاُب  يَأ   ﴾٥٤ُ�مَّ َ� تُنَ�ُ

 را  گناھان  او ھمه  هکداد   امر مژده  نیا  را به  بندگانش  سبحان  یخدا  هک  گاه آن
  یسو به و«دھد:  یخود دستور م  یسو به  و انابت  بازگشت  را بهھا آن  کنیآمرزد، ا یم

،  یمعاص ز ازی، پرھ طاعات  دادن  با انجام» دید و منقاد او شویبازگرد  شیپروردگار خو
ا یدن» عذاب بر شما  هک از آن  شیپ«  مشکح  به  نھادن  و گردن  فرمان  به  شدن  میتسل

 د.ینکن  توبه  عذاب  از فرود آمدن  اگر قبل» دینشو  یاریگر ید و دیایب«
  هک  است  نیا  ی، برا ر مغفرتکبعد از ذ  یتعال  حق  حضرت  یسو به  و رجوع  ر انابتکذ

  الزم  یشرط ، توبه  هکو بداند   نبسته  ، طمع توبه  بدون  مغفرت  سبکدر   یارک طمع  چیھ
  یالھ  عام  نیقوان از  یکی  نیشود. و ا ینم  حاصل  آن  بدون  و مغفرت  است  مغفرت  یبرا

 . است  گفته  یزمخشر  هک ـ چنان  است

ْ وَ ﴿ حۡ  ٱتَّبُِعٓوا
َ
ٓ  َسنَ أ نزَِل  َما

ُ
ّ�ُِ�م ّمِن إَِ�ُۡ�م أ ن َ�ۡبلِ  ّمِن رَّ

َ
�َِيُ�مُ  أ

ۡ
 َتةٗ َ�غۡ  ٱۡلَعَذاُب  يَأ

نُتمۡ 
َ
  ﴾٥٥�َۡشُعُرونَ  َ�  َوأ

 بر شما فرود  د عذابیزن ینم  حدس  هک  یو در حال  یطور ناگھان  به  هک از آن  شیو پ«
گاھ  آن  دنیاز رس  هک یر سازد در حالی، شما را غافلگ عذاب  هک از آن  شی: پ یعنی» دیآ   یآ

  عذاب د و دریریبم  بناگاه  هک از آن  شی: پ است  نیا  یمعن  یقول د. بهیباش  نداشته
،  است  شده  شما نازل  یسو به  پروردگارتان  از جانب  هکرا   یزیچ  نیوترکین«د؛ یدرافت

را   آن  وحرام  را حالل  آن  حالل  ؛ پس  است  ز، قرآنیچ  نیوترکین  نیا  هک» دینک  یرویپ
.  وستکین  قرآن  ھمه  د. البتهیزیبپرھ  آن  اتیبند و از منھیپا  اوامر آن  بهد و یبدان  حرام

گر: مراد ید یقول . به آن  متشابه  اتیآ  نه  است  آن  مکمح  اتی، آ قرآن  نیوترکی: مراد از ن یقول به
  انتقام  هک  ی. ھرچند در مورد انتقام  نه  عفو است  گرفتن  شیپ ز... دریچ  نیوترکین  یرویاز پ

زد و یانگ یبر عفو بر م  هکمبار  هیاما آ  ز استیجاھردو  و عفو  ، انتقام است  انسان  حق  گرفتن
از   باشد ـ اعم  یو افضل  فاضل  در آن  هک  در قرآن  یھر امر ، گونه نیند. ھمک یم  قیتشو  آن بر

 . است  فاضل  یرویوتر از پکیبھتر و ن  افضل  یرویپ ـ  آن ریو غ  عبادات

ن َ�ُقوَل َ�فۡ ﴿
َ
َ�ٰ  ٞس أ ٰ  َ�َٰحۡ�َ ِ  بِ ا فَرَّطُت ِ� َج�مَ  َ�َ �ن ُكنُت لَِمَن  ٱ�َّ

ِٰخرِ�نَ    ﴾٥٦ٱل�َّ
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 : از یعنی» ردمکار خدا فروگذار کدر   غا بر آنچهید: دریبگو  یسکتا مبادا «
و درد   غیدر ! ید: وایبگوافر ک  انسان  هک از آن  میز و بیپرھ  ید، براینک  یرویپ ھا نیوترکین

  آن  ی. فراء درمعن ردمکفروگذار   آن  به  و عمل  و قرآن أ خدا  به  مانیاز ا  هک  بر من
  د منیترد یب». « ردمک فروگذار أ و جوار خداوند  در قرب  بر آنچه واحسرتا!«د: یگو یم

  هک  ردمکن  سندهحد ب نیا  به  ا پسیدر دن أ خدا  نید  به» بودم  نندگانک از تمسخر
 . شخند و تمسخر گرفتمیر  به  را ھم  نید  اھل  یحت  هکبل  را فرو گذارم  أل  یخدا  طاعت

وۡ ﴿
َ
نَّ  لَوۡ  َ�ُقوَل  أ

َ
َ  أ   ﴾٥٧ٱلُۡمتَّقِ�َ َهَدٮِٰ� لَُكنُت ِمَن  ٱ�َّ

:  یعنی »بودم  انیرد، مسلما از متقک یم  تمیاگر خدا ھدا«  امتیافر در روز قک» دیا بگوی«
رد، ک یم  تیھدا ارشاد و  نشید  یسو مرا به أ : اگر خدا هکد ینگو  امتیافر در روز قکتا 

 اند. ردهکز یپرھ  یو معاص  کاز شر  هک  بودم  یسانکا از قطع

وۡ ﴿
َ
نَّ  لَوۡ  ٱۡلَعَذاَب  تََرى ِح�َ  َ�ُقوَل  أ

َ
ةٗ  ِ�  أ ُ�ونَ  َكرَّ

َ
  ﴾٥٨ٱلُۡمۡحِسنِ�َ  ِمنَ  فَأ

 تا از«ا یدن  یسو به» بود  یمرا برگشت  اشکد: یند، بگویرا بب  عذاب  ا چونی«
  ارانکوکین و از  یو  تاپرستانکی، از أ خدا  به  : تا از مؤمنان یعنی» شدم یم  ارانکوکین

 . شدم یم  شیخو  در اعمال

بَۡت  َءاَ�ِٰ�  َجآَءتَۡك  بََ�ٰ قَدۡ ﴿   ﴾٥٩ٱۡلَ�ٰفِرِ�نَ َوُ�نَت مَِن  َوٱۡسَتۡكَ�َۡت  بَِها فََكذَّ
 ایدن  یدر سرا  شیخو  از گذشته  مانیپش  بنده  یا  ییگو یتو م  هک» است  چنان  نه«

 و  یدیبر ورزکو ت  یردک  بیذکرا ت ھا آنبر تو آمد و تو   من  اتیآ: « هک  است  نیا  حق  هکبل
باشد.  یم  میرک  قرآن  هک  پروردگار است  یلیتنز  اتی: آ اتیمراد از آ» یشد  افرانکاز 

گر چرا حاال ید ، یا را داشته  از حق  یرویو پ  قیتصد  انکا امیتو در دن  هک ی: درحال یعنی
 ؟. یشو یا میدن  یسو به  خواستار بازگشت

ِينَ تََرى  ٱلۡقَِ�َٰمةِ  مَ َوَ�وۡ ﴿ ْ َ�َ  ٱ�َّ ِ َكَذبُوا سۡ  ٱ�َّ ۚ وُُجوُهُهم مُّ ةٌ لَيَۡس  َودَّ
َ
 َمۡثٗوى َجَهنَّمَ  ِ�  �

ِ�نَ    ﴾٦٠ّلِۡلُمَتَكّ�ِ
  یخدا شدند:  یمدع  هک  یھنگام» اند بسته  بر خدا دروغ  هکرا   یسانک  امتیو روز ق«

  احاطه  آنان بر  هک  یعذاب  سبب به» ینیب یم  اهیروس«و فرزند دارد   و زن  کیشر  سبحان
  سبب  ا بهیاند،  ردهک  مشاھده أ خدا  و نقمت  از غضب  هک  آنچه  سبب و به  است  ردهک
» ؟ ستین  در جھنم  برانکمت ا منزلگاهیآ«اند  آبرو شده یو ب  اهی، روس شانیو افترا  ذبک
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.  است أ خداوند  ازطاعت  شان کو گردن  برانکمت  و مقام  نکمس  ا جھنم: قطع یعنی
و خرد و خوار   ر حقبراب در  یشکگردن: « است  آمده  فیشر  ثیدر حد  هک بر ـ چنانک

 ». است  مردم  شمردن

ُ َوُ�َنّ�ِ ﴿ ِينَ  ٱ�َّ ْ  ٱ�َّ َقۡوا ُهمُ  َ�  بَِمَفاَزتِِهمۡ  ٱ�َّ وٓءُ  َ�َمسُّ   ﴾٦١َ�َۡزنُونَ  َوَ� ُهمۡ  ٱلسُّ
ز یپرھ أ خداوند  یھا یو نافرمان  کاز شر  هکرا   یسانک:  یعنی» را  انیو خدا متق«

را از   شانیا دھد یم  : نجات یعنی» شده  شیخو  یرستگار  نیدھد، قر یم  نجات«اند  ردهک
د: یفرما یم  یرستگار  نیر ایدر تفس  . سپس بھشت  سازد به یم  و رستگارشان  دوزخ

را از   و اندوه  یوسخت  : رنج یعنی» شوند یم  نیاندوھگ  رسد و نه ینم  یا یسخت  شانیبد«
 ص  خدا  رسول  هک  است  آمده س  رهیابوھر  تیروا  به  فیشر  ثیدارد. در حد یدور م  آنان

را حشر   یو  ، عمل ھر شخص  ھمراه  به أ خداوند«ردند: کر یتفس  نیرا چن  هیآ  نیا
  نیو معطرتر  نیتر زهیکو پا  صورت  نیوترکیدر ن  مؤمن  عمل  آورد پس یند و گرد مک یم

  شیبرا  عملش  باشد، آن  شیدر پ  یھراس ای  رعب  موقف  گاه و ھر  است  یو  ، ھمراه یبو
  نظر ندارند. پس مد  آن  و تو را به  یستین  موقف  نیا  را تو در معرضیز  د: نترسیگو یم

  شخص  دھد، آن یم  ار انجامیبس  یو  ھا به یبخش  نانیاطم  نیاز ا  مجسم  عمل  آن  چون
ا مرا ید: آیگو یم  ؟ عملش یستیکتو   هک! آخر بگو  یھست  یسکوکین  چه ! د: وهیگو یم

و سوگند   یبرداشت  ام یو گرانبار  ینی؛ مرا با سنگ تو ھستم  صالح  عمل ؟! من یشناس ینم
  هک  است  سک  نیھم  پس ! نمک یم  و از تو دفاع  دارم یتو را برم  نونکا  هک  أل  یخدا به

ُ َوُ�َنّ�ِ ﴿ د:یفرما یم  یو  درباره  أل  یخدا ِينَ  ٱ�َّ ْ ٱ�ََّقوۡ  ٱ�َّ ُهمُ  َ�  بَِمَفاَزتِِهمۡ  ا وٓ  َ�َمسُّ  ءُ ٱلسُّ
 ».]۶۱[الزمر:  ﴾٦١َزنُونَ َ�ۡ  َوَ� ُهمۡ 

﴿ ُ ِ َ�ۡ  ٱ�َّ
ٰ  َوُهوَ  ءٖ� َ�ٰلُِق ُ�ّ ءٖ  ُ�ِّ  َ�َ   ﴾٦٢َو�ِيلٞ  َ�ۡ

  ی؛ ب ا و آخرتیموجود در دن  یایاش  از ھمه» است  یزیدگار ھرچیآفر للها«
و » است  ز نگھبانیچ بر ھر  هک  و اوست»  یگریز دیز با چیچ  کی  انیم  یفرق  چیھ

 . یکیشر  چیھ  تکمشار  یب ، مراقب

﴿ ُ َ�َٰ�ٰتِ َمَقاِ�ُد  ۥ�َّ �ِض� وَ  ٱلسَّ
َ
ِينَ وَ  ٱۡ� ْ � ٱ�َّ ِ  َ�ِٰت َ�َفُروا ْوَ�ٰٓ  ٱ�َّ

ُ
 ُهمُ  �َِك أ

ونَ    ﴾٦٣ٱۡلَ�ِٰ�ُ



 ٣٨٧  سوره زمر

 

ر یتدب و  اداره  یدھایلکا ی،  و رحمت  رزق  یدھایلک:  یعنی» نیو زم ھا آنآسم  یدھایلک«
و   د نشدهیناپد  یو بر  نیو زم ھا آندر آسم  سک  چیھ» اوست  آن از»  نیو زم ھا آنامور آسم

حجتھا و   : به یعنی »للها  اتیآ  به  هک  یسانکو «ندارد   یزیگر  یر ویو تدب  اداره  طهیاز ح
  انیخود ز  به  و آخرت ایدر دن  هک» ارانکانیآنانند ز  گروه  آناند،  افر شدهک«  یو  یھا آنبرھ

ر یتفس ص  خدا   از رسول س  عفان  بن  عثمان  هک  است  آمده  فیشر  ثیاند. در حد رسانده
  سؤال  از من  آن  به  از تو راجع  قبل  یسک ! عثمان  یا«فرمودند:   شانید، ایرا پرس  هیآ  نیا

  وبحمده  اهللا أكرب وسبحان   و اهللا  إال اهللا  ال إله: « است لمات ک  نیا  گفتن  آن ری. تفس است  ردهکن

  حييي اخلري  بيده  خر والظاهر والباطنواآل  ولاألهو   ال بااهللاإ  قوة وال  ال حولو  أستغفر اهللا

ھا  این  ندهیگو  یبرا  نیو زم ھا آنآسم  یھا نهی: گنجیعنی». قديرء  يش  كل  عيل وهو  ويميت
 رسد. یم  بزرگ  یار و پاداشیبس  یریاو خ  به شود و یم  باز ساخته

َ�َغۡ�َ  قُۡل ﴿
َ
ِ  أ   ٱ�َّ

ۡ
ٓ تَأ ۡ�ُبدُ  ُمُرٓوّ�ِ

َ
َها أ ُّ�

َ
  ﴾٦٤ٱلَۡ�ِٰهلُونَ  �

،  نید  نیو گفتند: ا  فراخوانده  بتان  پرستش  را به ص  خدا  رسول  انکمشر  هک  گاه آن
  ا بهی! آ نادانان  یبگو: ا: « هکداد   فرمان  امبرشیپ  به  سبحان  یخدا باشد! یم  پدرانت  نید

 ! یو حماقت  جھالت  چه» ؟ جز خدا را بپرستم  هکد ینک یامر م  من
  انکمشر : گفت  هکند ک یم  تیروا  یبصر  از حسن  مهیرک  هیآ  نزول  سبب  انیدر ب  یھقیب

  ؟! پس یشناس یم را گمراه   ا آبا و اجدادتیآ !ص  محمد  یگفتند: ا ص  خدا  رسول  به
 ص  خدا  رسول  شیخو  از جھل  انکند: مشرک یم  تیروا س  عباس شد. ابن  نازل  هیآ  نیا

 ! میپرست یرا م  تیبا تو خدا  ما ھم  صورت ند: در آنو گفت  ردهک  دعوت  بتان  پرستش  را به
 شد.  نازل  هیآ  نیا  پس

وِ�َ  َولََقدۡ ﴿
ُ
ِينَ  �َ�  إَِ�َۡك  أ ۡ�َت  لَ�ِنۡ  لَِك ِمن َ�بۡ  ٱ�َّ َ�ۡ

َ
 َوَ�َُكوَ�نَّ  َ�َملَُك  َ�َۡحَبَطنَّ  أ

  .]٦٥[الزمر:  ﴾٦٥ٱلَۡ�ِٰ�ِ�نَ  ِمنَ 
» است  شده  یوح« †  امبرانیپاز » از تو بودند  شیپ  هک  یسانک  تو و به  ا بهو قطع«

سلما از و م  تباه ، حتما عملت  یورز  کاگر شر: « هک  شده  داده  امیپ  از آنان  کیھر  : به یعنی
 ایانب  عمل  شدن نابود  ر ـ موجبیو تقد  فرض ـ بر  کاگر شر  پس» شد  یخواھ  ارانکانیز

  در حق  سخن  نیا ! ی. آر ھست زین  شانیامتھا  عمل  نندهک نابود  یاول  قیطر  باشد، به †
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 بر †  امبرانیپ  جیی: تھ ومراد از آن  ر استیو تقد  بر فرض  یمبتن  ی، سخن† ایانب
 . است  امت  به  یباش داریھشدار و ب و  افرانک  ردنکد ی، نوم شان در دعوت  یداریپا

َ بَِل ﴿ ِٰكرِ�نَ َوُ�ن ّمَِن  ٱۡ�بُدۡ فَ  ٱ�َّ   ﴾٦٦ٱل�َّ
  کیشر  در عبادترا با او   یو احد» بپرست«  یگانگیو   ییتنھا به» فقط خدا را  هکبل«
 ».باش«بر خود   یتعال  حقھای  نعمت »و از سپاسگزاران»  نکن

﴿ ْ َ َوَما قََدُروا �ُض وَ  رِهِۦَحقَّ قَدۡ  ٱ�َّ
َ
َ�َٰ�ُٰت وَ  ٱۡلقَِ�َٰمةِ  مَ يَوۡ  َ�ۡبَضُتُهۥ اَ�ِيعٗ  ٱۡ�  ٱلسَّ

ُٰتۢ َمطۡ  ا �ُۡ�ِ  َ�َٰنُهۥُسبۡ  �َِيِمينِهۦِۚ  وِ�َّ  ﴾٦٧ُ�ونَ َوتََ�َٰ�ٰ َ�مَّ
 و سزاوار  حق  هک : او را چنان یعنی» نشناختند  یبزرگ  د، بهیبا  هک  و خدا را آنچنان«
و « گرفتند  پرستش  به  یو  را ھمراه  یر ویغ  هک  گاه ردند؛ آنکن  می، تعظ اوست  میتعظ

و   اوست  در قبضه«  گانه ھفت  یھا نی: زم یعنی» جاکی  ھمه  نیزم  امتیروز ق  هک آن  حال
  یبا و  از آنچه  و برتر است  ؛ او منزه اوست  دست  به  دهیچیدر پ ھا آنآسم
 : است  آمده س  رهیاز ابوھر  و مسلم  یبخار  تیروا  به  فیشر  ثیدر حد» گردانند یم  کیشر

خود در   راست  را با دست ھا آنند و آسمک یم  را قبضه  نیزم  امتیدر روز ق أ خداوند«

ند یجاک  پس فرمانروا  منم: ؟ االرض  ملوك  ينأ  انا امللكد: یگو یم  چد، سپسیپ یم  ھم

 س مسعود  بن للهعبدا از  یبخار  تیروا  به  فیشر  ثیدر حد  نیھمچن». ؟ نیزم  انیفرمانروا
  ی: ا آمد و گفت ص  خدا  رسول ھود نزدی  از دانشمندان  یفرمود: دانشمند  هک  است  آمده

خود   انگشت  کیرا بر سر  ھا آنآسم  أل  یخدا  هک  میابی یم  اتما در تور !ص  محمد
خود و   انگشت  کیرا بر سر   خود و درختان  انگشت  کیھا را بر سر نیدھد و زم یقرار م

خود   انگشت  کیرا بر سر   ر خلقیخود و سا  انگشت  کیبر سر  را  مرطوب  کو خا  آب
دانشمند ـ   آن  سخن  قیـ از سر تصد ص  خدا  رسول فرمانروا!  منم د:یگو یم  گاه آن

». ردندک  را تالوت  هیآ  نیا  شد، سپس  انینما  شان ابیآس  یھا آندند  هک دندیخند  چنان
 ص  خدا   فرمود: رسول  هک  است  آمده س عمر ابن  تیروا  به  فیشر  ثیحد در  نیھمچن

ْ ﴿ : هیآ  نیا  یروز َ ٱَوَما قََدُروا َّ�  ِ   یرا بر منبر خواندند و در حال ]۶۷[الزمر:  ﴾ۦَحقَّ قَۡدرِه
ردند، ک یورو م پشت را  و آن  داده  تکحر  یسخنران  در ھنگام را  شیخو  دست  هک

،  نا الكر�مأنا العز�ز أ،  نا امللكأنا املتكرب، أاجلبار،  ناأ،  نفسه  الرب يمجد«فرمودند: 
 و  ردهکد یخود را تمج  ألپروردگار « .»به  قلنا يلخرن  حيتاملنرب،  ص  اهللا برسول  فرجف
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منبر در   ھنگام  نی. در ا میرک  ، منم غالب  فرمانروا، منم  بر، منمکمت  جبار، منم  د: منمیگو یم
 ص  خدا  قطعا منبر با رسول : میباخود گفت  هکدرآمد تا بدانجا   لرزه به ص  خدا  رسول  یر پایز

 .»افتد یفروم
د: یگو یم  آن  دنبال  و به  ردهک  نقل  رشیرا در تفس  ثیاحاد  نیر ایثک  ابن

  : روش د گفتیو با  است  متعلق  مهیرک  هیآ  نیا  به  هک  شده  تیروا  یاریبس  ثیاحاد«
  و اعتقاد به ھا آن  انیب  یعنی،  سلف  از مذھب  یرویھمانا پ ھا آن  و امثال ھا آندر   صواب

  بردن  ا دستی،  تیفیک  به  شدن قائل  ، بدون است  آمده  هک  است  یصورت  ھمان  به ھا آن
و   ییو فرمانروا  بر قدرت  شود، ھم یم  اطالق  بر دست  : ھم نیمی». ھا آن  فیتحر  به

 . یرومندیو ن  بر قوت  ھم

ورِ َونُفَِخ ِ� ﴿ َ�َٰ�ٰتِ فََصعَِق َمن ِ�  ٱلصُّ �ِض َوَمن ِ�  ٱلسَّ
َ
ٓ  ٱۡ� ۖ  ءَ إِ�َّ َمن َشا ُ ُ�مَّ نُفَِخ  ٱ�َّ

خۡ 
ُ
  ﴾٦٨يَنُظُرونَ  �َِيامٞ  ُهمۡ  فَإِذَا َرىٰ �ِيهِ أ
  ھوش یب  است  نیدر زم  هکو ھر ھا آندر آسم  هکھر  شود پس یم  دهیو در صور دم«
.  است  یفور  از مرگ  : عبارت . صعق است»  صعق«  ا نفخهی  دوم  نفخه  ھمان  نیا» افتد یدرم

  دارد، تمام  کھولنا  ییصدا  بس دمد و از یم  در آن  لیاسراف  هک  است  یا شاخی  صور: بوق
  نیدر زم  هکو ھر ھا آندر آسم  هکھر ! یرند. آریم یم  آن  از ھول  نیو زم ھا آنآسم  یاھال

  از واقعه  هک  یسک:  یقول  به» است  خدا خواسته  هک  یسکجز «افتد؛  یدر م  ھوش ی، ب ستا
:  یقول رد. بهیم یم  بعد از آن  هک  است ÷  لیاسراف ، خود است  استثنا شده  یھمگان  مرگ

  ثیحد  لیدل  اند، به  السالم ھمیعل  لیو عزرائ  لی، اسراف لیائکیم ، لی؛ جبرئ شدگان استثنا
ردند، ک  را تالوت  هیآ  نیا ص  خدا  رسول  هک س  انس  از حضرت  باب  نیدر ا  وارده  فیشر

  ، چه ردهکرا استثنا  ھا آن أ خداوند  یسانک !للها ا رسولیدند: یپرس اصحاب  سپس
  شده  نقل ».اند الموت کو مل  لی، اسراف لیائکی، م لیجبرئ  آنان«ھستند؟ فرمودند:   یسانک

مأمور   الموت کمل و  لیائکیو م  لیاسراف  نفس  راندنیم  به  لیجبرئ  : بعد از آن هک  است
  است  یا ندهیپا  تنھا زنده  خودش ستاند و یرا م  لیجبرئ  خود جان  أل  یخدا  گاه شود آن یم

  نیا». ؟ ستیک  از آن  یی؟: امروز فرمانروا وميال  کاملل  ملند: یگو یم  ماند، سپس یم  یباق  هک

 الواحد  هللادھد:  یم  پاسخ  نیچن  شتنیخو  به  خودش  گاه ند آنک یرار مکبار ت را سه  جمله

ند، ک یم  او را زنده  یتعال  حق  هک  یسک  نیا اولبعد».  قھار است  گانهیخداوند   : از آنالقهار
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ا ی  سوم  نفخه  نیدر صور بدمد و ا گریبار د  هکدھد  یاو دستور م  به  پس است  ÷  لیاسراف
 .١» است  بعث  نفخه
  است  آمده  فیشر  ثی، شھدا ھستند و در حد شدگان گر: مراد از استثناید  یقول  به 

 نند.ک یم  شانیھا گردن  لیحما  رامون عرشیرا پ  شانیرھایشمش  شانی: ا هک
و «  است»  بعث«  ا نفخهی،  سوم  نفخه  نیا  هک» شود یم  دهیدم  گر در آنیبار د  سپس«

و   شده  ستادهیا پا به  ھمه  ، خلق ھنگام  نی: در ا یعنی» نگرند یم  ستادهیبرپا ا  آنان  بناگاه
  چه ھا آنبا   هکو منتظر آنند   راه  به  ا چشمیشود.  یم  گفته  چه ھا آن  به  هکنگرند  یم

 شود. یم  انجام  یعمل
بار  کی دمد؛ یدر صور دو بار م ÷  لی: اسراف هک نیند بر اک یم  داللت  مهیرک  هیآ

  در صور سه  یو  دنیدم  هکز. اما جمھور علما برآنند یرستاخ  یگر بار برایو د  مرگ  یبرا
  ند. بار دومیگو یم»  فزع«  نفخه  آن  به  هک،  و ھراس  جاد ھولیا  یبرا  : بار اول بار است

  آن  به  هک،  اتید حیتجد  یبرا  ند. بار سومیگو یم»  صعق«  نفخه  آن  به  هک،  مرگ  یبرا
 ند.یگو یم»  بعث«  نفخه

﴿ َ�ۡ
َ
�ُض  قَِت َوأ

َ
َهَدآءِ وَ  نَ  ۧبِٱ�َّبِّ�ِ  ءَ وَِجاْيٓ  ٱلِۡكَ�ُٰب بُِنورِ َرّ�َِها َوُوِضَع  ٱۡ� َوقُِ�َ  ٱلشُّ

  ﴾٦٩ُ�ۡظلَُمونَ  َ�  َوُهمۡ  بِٱۡ�َقِّ  َنُهمبَيۡ 
.  است  نیو زم ھا آننور آسم أ را خداوندیز» گردد  روشن  نور پروردگارش  به  نیو زم«

  آنچه  دارد و به یم برپا  آن  یاھال  انیم  هک أ خداوند  عدل  به  نی: زم است  نیا  یمعن  یقول به
:  یعنی» تابکو «گردد  یم  یو نوران  ند، روشنک یم  مکح  بندگانش  انیدر م  هک  از حق

  راست  دست خود را به  اعمال  نامه  یسانک  پس» شود  نھاده«  آدم یبن  اعمال  یھا ارنامهک
  حساب  یھا برا ارنامهک:  است  نیا  یمعن  یقول به خود.  چپ  با دست  یسانکرند و یگ یمخود 
  سؤال مورد  باره نیدرا  گاه محشر آن  موقف  یسو به» شوند  آورده  امبرانیو پ«شود  یم  نھاده
» وندش  و شھدا آورده«اند؟  داده  یپاسخ  چه  شان دعوت  به  شانیھا امت : هکرند یگ یقرار م

  ییز شھدایدھند و ن یم  یگر گواھید  یھا امت  هیعل  هک ص  محمد  امت از  یسانک:  یعنی
  حق  امیپ  ابالغ  به  امتیشوند و در روز ق یم  اند، آورده دهیرس  شھادت  به أ خدا  در راه  هک

اند،  پرداخته  آن  بیذکت  به ھا آن  یاند ول رسانده ھا آن  را به  حق  دعوت  هک  یسانک  یبرا
» گردد  یداور  حق  به  شان انیو م«نگھبانند   ، فرشتگان ا مراد از گواھانیدھند.  یم  یگواھ

                                                           
 شد.  با اختصار نقل  فیشر  ثیحد  نیا -١
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: از  یعنی» رندیقرار نگ  ستم و مورد«شود  یم  مکح  یو راست  عدل  ، به بندگان  انی: م یعنی
  شانیشود و جزا ینم  افزوده آنند،  مستحق  هک  یشود و در عذاب ینم  استهک  شان ثواب

 شود. یم  داده  شان اعمال  اندازه به

ا َ�ۡفٖس  ُ�ُّ  َوُوّ�َِيۡت ﴿ ۡعلَمُ  َوُهوَ  َعِملَۡت  مَّ
َ
  ﴾٧٠َ�ۡفَعلُونَ  بَِما أ

  ابد و خدا بهی یم  تمام  به«ر و شر یاز خ» است  ردهک  هک  آنچه  یجزا  یسک و ھر«
  به  از دارد، نهین  یا سندهینو  به  نه لذا» داناتر است«ا یدر دن  بندگان» نندک یم  آنچه

 شود و یم  نھاده  انیدر م  اعمال  نامه  هک نیا  لیدل  . پس یشاھد  به  گر و نه حساب
عذر  گردد و  لیمکت  حجت  هک  است  نیشوند، فقط ا یم  آورده  و گواھان †  امبرانیپ

 شود.  برداشته  انیاز م

ِينَ وَِسيَق ﴿ ْ َ�َفُروٓ  ٱ�َّ ٰٓ  ُزَمًر�ۖ  َجَهنَّمَ  إَِ�ٰ  ا بَۡ�ُٰ�َها فُتَِحۡت  َجآُءوَها إَِذا َح�َّ
َ
 لَُهمۡ  َوقَاَل  �

 ٓ لَمۡ  َخَزَ�ُتَها
َ
تُِ�مۡ  �

ۡ
 لَِقآءَ  َو�ُنِذُرونَُ�مۡ  َرّ�ُِ�مۡ  َءاَ�ٰتِ  َعلَۡيُ�مۡ  َ�ۡتلُونَ  ّمِنُ�مۡ  رُُسلٞ  يَأ

ْ  َ�َٰذ�ۚ  يَۡوِمُ�مۡ  ۡت  بََ�ٰ َوَ�ِٰ�نۡ  قَالُوا   ﴾٧١ٱلَۡ�ٰفِرِ�نَ َ�َ  ٱلَۡعَذاِب  َ�َِمةُ  َحقَّ
  یبعض  دنبال  به  ی، بعض و متفرق  جداگانه  ی: در گروھھا یعنی» گروه گروه  افرانکو «

فر و کدر   آنان  رأس  هک  است  یرھبر  یھر گروھ  یو برا» شوند  رانده  جھنم  یسو به«
  گشوده  آن  یرسند، درھا  بدان  چونتا «  است  بوده  آن  یسو به ھا آن  نندهک دعوت
  درآورده  آن  به  یدرنگ  چیھ  یرسند، ب یم  دوزخ  به  هک نیمجرد ا  : به یعنی» گردد

و   دوزخ  نگھبان  : فرشتگان یعنی» و نگھبانانش«در دارد   ھفت  شوند. و دوزخ یم
  خودتان  از جنس : ینعی» از خودتان  یند: مگر فرستادگانیگو  آنان  به»  آن  ارپردازانک
بر شما «بود   ردهک را بر شما نازل  آن  هک» را  پروردگارتان  اتیآ  هکامدند یبر شما ن«

  یضاویب» ھشدار دھند؟ شما را«د یا درافتاده  آن  به  هک» روزتان  نیا  بخوانند و از مالقات
بر   یفیلک، ت عتیشر  فرستادناز   قبل  هک  است  بر آن  لی، دل فرشتگان  سؤال  نیا«د: یگو یم

  امبرانیپ  آمدن  بار خود را به سرزنش  سؤال  نی، ا فرشتگان  هک  جھت  بدان  ستین  بندگان
 †  امبرانی: پ یعنی» ند: چرایگو». «ساختند  ، معلل آنان  به  یالھ  تابک  و رساندن †

شد،   میروبرو خواھ  با آن  یروز  نیدر چن  هک  یما آوردند و مارا از عذاب  یرا برا  یالھ  اتیآ
ما   هکفر ما بود ک  نی: ا یعنی» آمد  واجب  افرانکبر   عذاب  مکح  یول« ز دادندیو ھشدار ن  میب

 نند:ک یرا م  اعتراف  نیا  چون  در افگند. پس  یو روز  حال  نیچن  را به

ْ �ِيَل ﴿ بۡ  ٱۡدُخلُٓوا
َ
ۖ  َ�ِٰ�ِينَ  َجَهنَّمَ  َ�َٰب � ِ�نَ  َمۡثَوى فَبِۡئَس  �ِيَها   ﴾٧٢ٱلُۡمتََكّ�ِ



 تفسیر انوار القرآن    ٣٩٢

 د.ییدرآ«  شده  دهیشما بازگردان  یبرا  هک» دوزخ  یھا شود: از دروازه یم  گفته«
 مقدر  یجاودانگ  در آن  سبحان  یخدا  شما از جانب  یبرا» دیبمان  درآن  جاودانه

  بد منزلگاه  چه  وزخ: د یعنی» برانکمت  منزلگاه  بد است  چه ! وه»  است  شده
 . ستھا آن  یبرا  یا یشگیھم

ِينَ وَِسيَق ﴿ ْ  ٱ�َّ َقۡوا ٰٓ  ُزَمًر�ۖ  ٱۡ�َنَّةِ  إَِ�  َر�َُّهمۡ  ٱ�َّ بَۡ�ُٰ�َها َوفُتَِحۡت  َجآُءوَها إَِذا َح�َّ
َ
 لَُهمۡ  َوقَاَل  �

  ﴾٧٣َ�ِٰ�ِينَ  فَٱۡدُخلُوَها ِطۡبُتمۡ  َعلَۡيُ�مۡ  َسَ�ٰمٌ  َخَزَ�ُتَها
  داده  سوق  بھشت  یسو به  گروه اند، گروه پروا داشته  پروردگارشاناز   هک  یسانکو «
  تفاوت  یمبنا ـ بر  میرکو ت  فیبا اعزاز و تشر  را ھمراه  شانیا  : فرشتگان یعنی» شوند

ر یثک نند. ابنک یم  ییراھنما  بھشت  یسو  ـ به  درجه  یو برتر  در شرف  مراتبشان
  بھشت  یسو به ـ  رامکاعراز و ا  تیـ با نھا  بینج  ییھا را سوار بر اسب ھا آن«د: یگو یم
  یبرا» است  شده  گشوده  آن  یدرھا  هک  یحال رسند، در  بدان  تا چون». «برند یم

  :شما از ھرگونه یعنی» بر شما  ند: سالمیگو یم  شانیا  به  آن  و نگھبانان»  شان استقبال
  آلوده  یمعاص و  کشر  یھایدیپل  ا و بهیدر دن» دیشد  کپا«د یھست  سالمت  به  یآفت

» د جاودانهییدرآ« ؛ بھشت  : به یعنی» آن  به«د یآمد  : خوش است  نیا  یا معنید. ینگشت
 . ییفنا  وندد و نهیپ یشما م  به  یمرگ  نه  در آن  هک

 شود در یم  ساختهباز   آن  به  انیدوزخ  دنیاز رس  پس  جھنم  یدرھا  هک نیا  سبب
 ؛ است  دهیباز گرد  شانیرو به  از قبل  آن  یدرھا  بھشت  به  انیبھشت  دنیبا رس  هک یحال

  است  امیپ  نید ایر مفیتعب  نیا  . پس است  انیبھشت  و احترام  رامکھمانا اعزاز و ا
  انیبھشتورود   ، در باب جھت  نیشد، بدک یرا م  ، انتظار وصولشان از قبل  بھشت  هک

بَۡ�ُٰ�َها َوفُتَِحۡت ﴿ در» و«  ، حرف بھشت به
َ
را برساند.   یمعن  نیشد تا ا  اضافه ﴾�

 . است  آمده» ریالمن«ر یدر تفس  هک چنان
 ھستم  یسک  نیاول  من«فرمودند:  ص  خدا  رسول  هک  است  آمده  فیشر  ثیدر حد

  آمده س  خطاب  عمربن  تیروا  به  فیشر  ثیدر حد  نیھمچن». وبدک یرا م  در بھشت  هک
  یوضو و  وضو گرفته  هک  ستین  یسک  چیاز شما ھ«فرمودند:  ص  خدا  رسول  هک  است

و   حممدا عبده  نأو هللاال اإ  لهال إ  نأشهد أد: یگو یم  گرداند، سپس یم  املکرا   شیخو

  هک  یشود تا از ھر در یم  او باز ساخته  یرو به  در بھشت  ھر ھشت  هک نی؛ جز ا رسوله
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  لنگهھردو   انیم: « است  آمده  فیشر  ثیدر حد  نیھمچن». وارد شود  آن  خواھد، به یم
 ». است  راه  سال  ر چھلیمس  اندازه  ، به بھشت  یدر از درھا

ِ  ٱۡ�َۡمدُ َوقَالُواْ ﴿  ِيِ�َّ وۡ  َدهُۥَصَدَ�َنا وَعۡ  ٱ�َّ
َ
�َض  َرَ�َناَوأ

َ
 ِمَن  ٱۡ�

ُ
أ ۖ  ُث َحيۡ  ٱۡ�َنَّةِ نَتََبوَّ  �ََشآُء

ۡجرُ  فَنِۡعمَ 
َ
  ﴾٧٤ٱۡلَ�ِٰملِ�َ  أ

 با» دیگردان  ما راست  را در حق  اش وعده  هکرا   ییخدا  سپاس«  انیبھشت» ندیو گو«
 : یعنی» داد  راثیما م  را به  نیو سرزم«  بھشت  به  دادنمان  مجدد و پاداش  ختنیبرانگ
و   شده  آن  کمال ھا آنو   است  دهیرس  آنان  به  گرانیاز د  بھشت  ییرا. گو  بھشت  نیسرزم

  از اھل بھشت   اھل  هک  است  ز آمدهین  فیشر  ثیدر حد ! یاند. آر ردهک  تصرف  در آن
  بھشت از اھل   دوزخ  برند اما اھل یم  راثیم  به  را در بھشت  شانیھا گاهیجا  دوزخ

،  میبخواھ هک  بھشت  آن  یاز ھر جا«برند.  ینم  راثیم  به  را در دوزخ  شانیھا گاهیجا
،  میبخواھ  هکو در ھرجا   میبخواھ  از منازل  ، ھر چه : در آن یعنی» میریگ یم  یجا
  پاداش  عنوان  به  : بھشت یعنی» نندگانک عمل  پاداش  است  کین  چه«  میریگ یبرم

  است  آمده س معاذ  تیروا  به  فیشر  ثی. در حد است  یپاداش وکین  ، چه نندگانک عمل

 ». است هللااال   اله ال  د بھشتیلک«فرمودند:  ص  خدا  رسول  هک

 بَۡيَنُهم َوقُِ�َ  َرّ�ِِهمۚۡ  دِ �َُسّبُِحوَن ِ�َمۡ  ٱۡلَعۡرِش  َحۡولِ  مِنۡ  فِّ�َ َحآ ٱلَۡمَ�ٰٓ�َِكةَ َوتََرى ﴿
 � ِ َرّبِ  ٱۡ�َۡمدُ َو�ِيَل  بِٱۡ�َّقِ   ﴾٧٥ٱلَۡ�ٰلَِم�َ ِ�َّ

و   گرفته  انیرا در م  آن  هک یحال : در یعنی» عرش  رامونیپ  هک  ینیب یرا م  و فرشتگان«
 : در یعنی »ندیگو یم  حیرا تسب  ، پروردگارشان شیبا ستا  ھمراه«اند؛  ردهک  احاطه  بدان

  را بر زبان او  حی، تسب انیحمدگوو   سپاسگزارانه  هکاند  گرفته  انیرا در م  عرش  یحال

و  †  امبرانیپ  انی: م یعنی» شان انیو م». « بحمده و  اهللا سبحان«ند: یگو یدارند و م
  با وارد نمودن» شود یم  مکح  حق  به« دوزخ  و اھل  بھشت  اھل  انیا می،  شانیھا امت
  انیم  یعنی: « است  گفته  یراز  . امام دوزخ  به ھا آناز   یو بعض  بھشت  به ھا آناز   یبعض

پروردگار   هکرا   ییخدا  شیستا شود: یم  و گفته». «شود یم  مکح  حق  به  فرشتگان
  یرا در برابر داور  أل  یخدا  هکھستند   یا یبھشت  : مؤمنان ندگانیگو» است  انیعالم

  ندگانی: گو یقول ند. بهیگو یم  شیستا ، است  ردهک  دوزخ  و اھل  شانیا  انیم  هک  یحق  به
  انیدر م  یو  حق  یو داور  مشکدر ح  یو  را بر عدالت  أل  یخدا  هکفرشتگانند 
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  و اھل  شان منازل  به  بھشت  اھل  ار را ـ با درآوردنک  یو  رساندن  انیپا  و بر به  بندگانش
 .ندیگو یم  شیـ ستا  شان منازل  به  دوزخ

 



 
 
 
 

 غافر  سوره

 . است  هی) آ۸۵(  یو دارا  است  کیم

�بِ ٱَ�فِرِ ﴿ : هیآ  هک آن  سبب  به  سوره  نی: ا هیتسم  وجه  در ]۳[غافر:  ﴾�َّۡوِب ٱَوقَابِِل  �َّ
  یحسنا  یواال و اسما  از اوصاف» غافر«شد.   دهینام» غافر«دارد،  قرار  آن  اتیآ  نیآغاز

  آل  مؤمن  بر داستان  مشتمل  هک آن  سبب به  سوره  نیا  نی. ھمچن است أ خداوند
 شود. یم  دهیز نامین»  مؤمن«،  است  فرعون

 شوند. یم آغاز»  حم«با   هک  است  یا یاپیپ  گانه ھفت  یھا از سوره  سوره  نیاول  نیا
  ردهک  تیروا ھا سوره  نیا  بیترت  درباره بد یز  بن و جابر  عباس  از ابن  یوطیس
  سوره  دنبال  دارند، به  در مصحف  هک  یبیترت  نیھم  به»  میحوام«  یھا : سوره است

  سوره  شد، سپس  نازل»  مؤمن«  سوره  : نخست یعنیاند.  شده  نازل  ھم سر  پشت» زمر«
، » زخرف: « یھا سوره  بیترت  طور به نیو ھم»  یشور«  سوره  ، بعد از آن» سجده«
 د.ینگرد  نازل  یگرید  سوره  چیھ ھا آن  انیو در م»  احقاف«و »  هیجاث«، » دخان«

 در ص  خدا   ـ رسول  میحوام  یعنیـ   سوره  ھفت  نیا  لتی: در فض آن  لتیفض

  ، هن حم  ذوات  القرآن  ةثمر  ن�و  ةء ثمر يش  للك«فرمودند:   لیذ  فیشر  ثیحد
 فليقرأ ةاجلن  ر�اض  يف  يرتع  نأ  حبأ  ، فمن متجاورات  �صبات  حسنات  روضات
.  است  حم  یدارا  یھا ھمانا سوره  قرآن  و ثمره  است  یا ز ثمرهیچ ھر  یبرا« ». احلواميم

  ھم  یپھلو پھلوبه  هکھستند   ی، سرسبز و پر محصول خرم  یبایز  یبوستانھا ھا سوره  نیا

 .»را بخواند  مید حوامیبخرامد، با  بھشت  یخواھد در بوستانھا یم  هک  یسک  پس ددارن قرار
 ھر: « است  آمده»  المؤمن  حم«  سوره  لتیفض  به  راجع  فیشر  ثیدر حد  نیھمچن

  ھرگونه روز از  بخواند، در آن )روز  در اول(را   المؤمن  حم  و اول  یرسکال  هیآ  سک
دو   نیا  خواندن  لتیفض  طور درباره نیھم». ماند یم  امان محفوظ و در  یا یبد

 . است  شده  نقل  یثیز حدی، ن در شب  سوره
 جو  ییگو  و جو سوره  فر استکو   مانیا  هیقض  به  ، پرداختن سوره  نیا  موضوع

 . انیو طغ  مانیو ا  و باطل  حق  انیم  است  یا هکمعر

 .﴾١حمٓ ﴿
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  حروف از  دو حرف  نی. ا آن  فتح  ا بهیآخر   میم  ونکس  به» محاء، «شود:  یم  خوانده
  در اول ھا آن  درباره  و سخن  است  ھا آمده از سوره  یدر آغاز بعض  هک  است  یا مقطعه
 . گذشت»  بقره»  سوره

ِ مَِن  ٱۡلِكَ�ٰبِ تَ�ِ�ُل ﴿   ﴾٢ٱۡلَعلِيمِ  ٱۡلَعزِ�زِ  ٱ�َّ
  یراست و  حق به  : قرآن یعنی» است  میز علیعز للها  جانباز   تابک  نیا  فروفرستادن«

.  ستین  یو  در حق  ییو افترا  ذبکو   شده  و دانا فروفرستاده  غالب أ از نزد خداوند
بربندد.   یدروغ  یو بر  یسک  هک  است  ، قاھر و برتر از آن غالب  یتعال  حق  یعنیز: یعز
 نند.ک یند و میگو یم  هک  آنچه  بهو   خلقش  به  ار داناستی: بس میعل

�بِ َ�فِرِ ﴿ ۡوِل� ذِي  ٱۡلعَِقاِب َشِديِد  ٱ�َّۡوِب َوقَابِِل  ٱ�َّ  إَِ�ۡهِ  ُهَوۖ  إِ�َّ  إَِ�ٰهَ  َ�ٓ  ٱلطَّ
 ﴾٣ٱلَۡمِص�ُ 

  آمرزنده  یتعال  : حق یعنی» فر استیک ر و سختیپذ  و توبه  گناه  آمرزنده«
 دو  نی. ا فر استیک سخت  دشمنانش  یو برا  ستھا آن  توبه  رندهیو پذ  دوستانش  گناه

را   بنده تا  است  آمده  نار ھمکدر   از قرآن  یمتعدد  فر، در مواضعیک ر سختیپذ توبه  وصف

بر   یتعال  حق : یعنی:  الطول یذ» است  یتوانگر  صاحب«و رجاء قراردھد   خوف  انیدر م
  آنان  به  ییزھایچ  دنیبخش ؛ با است  یو توانگر  شیو بخشا  فضلو   انعام  صاحب  بندگانش

  به  شیخو  احسان  محض به را ھا آن أ خداوند  هکبل  است  نبوده  حقشان  در واقع  هک
،  در روز آخرت» اوست  یسو به  ، بازگشت ستیجز او ن  ییخدا«  است  ردهک  تیعنا  شانیا

 دھد. یجزا م  برابر اعمالشان را ـ درھردو  ـ  فرمانبردار و نافرمان  پس  یو ریغ  یسو به  نه
ر، یدل  یمرد فرمود:  هکاند  ردهک  تیروا س  اصم  بن دیزیاز   میو حافظ ابونع  حاتم یاب ابن
  یمدت س آمد. عمر یم س  خطاب  بن دار عمرید  به  شهیھم  شام  یرومند از اھالیو ن  شجاع

  هک  جاستکشد؟ او   چه  فالن  بن  د: فالنیپرس أ  از اصحاب  یروز  د. پسیاو را ند
 س . عمر است  شده  یگسار یآخر او گرفتار م ! نیرالمؤمنیام  ی؟ گفتند: ا نمشیب ینم
،  فالن  بن  فالن  یسو به  خطاب  بن : از عمر سی؛ بنو او گفت  را فراخواند و به  اتبشک

  آمرزنده. « ستیجز او ن  یمعبود  هک  میگو یم ش یستا را  یینزد تو خدا  بر تو! من  سالم
،  ستیجز او ن  یی، خدا یتوانگر  و صاحب  فر استیک سخت ، توبه  دهرنیو پذ  است  گناه

  در حق أ خداوند  بارگاه  : به گفت س اصحاب  به  سپس».  اوست  یسو به  بازگشت
ر یپذ بر او توبه أ آورد و خداوند رواو   یسو به  شیخو  با قلب  هکد ینکدعا  برادرتان



 ٣٩٧  سوره غافر

 

نمود   آن  خواندن  به  رساند، او شروع  یو  را به  اش نامه س عمر  کیپ  چون گردد. پس

�بِ َ�فِرِ ﴿ را:  هیآ  نیا  ژهیرد و بوک یم  رارشکت  یاپیوپ  ﴾ٱلۡعَِقابِ َشِديِد  ٱ�َّۡوِب َوقَابِِل  ٱ�َّ
  داده  میب  شیفر خویکمرا از  أ خداوند ! ینمود: آر یم  زمزمه  نی. و با خود چن]۳[غافر: 

  گاه رد آنک یم رارکرا با خود ت  سخن  نیا  وستهیپو  امرزد!یب  بر من  هک  ردهک  و وعده
خبر   چون  رد. پسک  توبه  و خالصانه  برداشت  امال دستک  ینوش و از شراب  ستیگر

،  است  دهیشما لغز  برادران از  یبرادر  هکد یدید  ید، فرمود: وقتیرس س عمر  به  اش توبه
  سبحان  ید و از خدایگردان داریاستوار و پا  حق  د؛ او را در راهینک  عمل  نیچن نیا

:  یعنی» دیباش  طانیش  معاون  یو  انیمبادا بر ز ! ر گردد. ھانیپذ بر او توبه  هکد یبخواھ
د تا بر سر یریبگ  و سرزنش  باد دشنام را به، او  یو  اصالح  در جھت  تالش  یجا  مبادا به
 فشارد.  یخود پا  د و بر گناهیآ  سماجت

ِ  َءاَ�ِٰت  َما يَُ�ِٰدُل ِ�ٓ ﴿ ِينَ إِ�َّ  ٱ�َّ   ﴾٤ٱۡ�َِ�ٰدِ  ِ�  َ�َقلُُّبُهمۡ  ُرۡركَ َ�َفُرواْ فََ� َ�غۡ  ٱ�َّ
: جز  یعنی» ندک ینم  خدا مجادله  اتیدر آ  یسکدند یفر ورزک  هک  ییھا آنجز «

  یالھ  اتیآ  گر در دفعید  یسکاند،  افر شدهک  هک  شان و امثال  هکم  انکاز مشر  یسانک
  نیھم و  است  حق  ردنک  ناروا و قصد دفع  به  ند. مراد: مجادلهک ینم  زهیست  آن  بیذکوت

  يف ال تماروا«:  است  شده  اشاره  آن  به  فیشر  ثیحد  نیدر ا  هک  است  از مجادله  نوع
  به  خصومت یعنی(  در قرآن  را جدالید زینکن  مجادله  در قرآن« .»�فر  املراء فيه  نفإ  القرآن

  سکھر : « است  آمده  فیشر  ثیدر حد  نی. ھمچن» فر استک )آن  بیذکار و تکناروا در ان
  رسولش  خدا و ذمه  ذمه  قتیند، درحقک  دفع  آن  لهیوس را به  یدھد تا حق  یاریرا   یباطل
از   و التباس  ابھام  ، رفع قتیحق  ردنک  روشن  یبرا  اما جدال».  است  زار شدهیب  یاز و

  هک  است  یاعمال  نی، از بزرگتر راست  راه  به  انکاکو ش  رانکمن  دنیو بازگردان  قرآن
 : است  فرموده  عالخداوند مت  هک ند چنانیجو یم  تقرب  با آن  أل  یخدا  به  انیجو  تقرب

ۡهَل ﴿
َ
ِ  ٱۡلِكَ�ٰبِ َوَ� تَُ�ِٰدلُٓواْ أ  ب

ۡحَسنُ  ٱلَِّ� إِ�َّ
َ
  جز به  تابک  و با اھل« .]۴۶[العنکبوت:  ﴾ِ�َ أ

  »دینکن  مجادله  وتر استکین  هک  یا وهیش
 ص  شیخو  یگرام  رسول  أل  یخدا» بدیدر شھرھا تو را نفر  وگذارشان گشت  پس«
شود؛  فتهیفار فرک  یویدن یھا یمند  از بھره  یزیچ  به  هک نیند از اک یم  یرا نھ
،  آن  بابت از  النک  یسودھا  آوردن  دست شورھا و بهکدر   تجارت  چون  ییھایمند بھره

و   مورد مؤاخذه  یمدت  کاز اند  پس  نانیرا ایز و...  یو نظام  یاسیس  یھا یروزیپ  سبک
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رھا   شده  و فراموش  نا مھملیقیابند، ی  مھلت  رند و اگر ھمیگ یقرار م  محاسبه
 شوند. ینم

  هیآ  نیفرمود: ا  هک  است  ردهک  تیروا  کمال یاز اب  نزول  سبب  انیدر ب  حاتم  یاب  ابن
 شد.  نازل  یسھم  سیق  بن  حارث  درباره

بَۡت ﴿  ۡحَزاُب  نُوحٖ  قَۡومُ  َ�ۡبلَُهمۡ  َكذَّ
َ
ۡت  َ�ۡعِدهِۡمۖ  مِنۢ  َوٱۡ� ِۢ  ُ�ُّ  وََهمَّ ة مَّ

ُ
ُخُذو بِرَُسولِِهمۡ  أ

ۡ
ۖ ِ�َأ  هُ

 ْ ْ ِ�ُدۡ  بِٱۡلَ�ِٰطلِ  َوَ�َٰدلُوا َخذۡ  ٱۡ�َقَّ  بِهِ  ِحُضوا
َ
  ﴾٥ِعَقاِب  َ�نَ  فََكۡيَف  ُ�ُهۡمۖ فَأ

  و فرجام  نیشیپ  یھا امت  بیذکاز ت  یا ینیع  یھا نمونه  یتعال  حق  سپس
  یگروھھا ھا آنو بعد از   نوح  ، قوم نانیاز ا  شیپ«د: یفرما یو م  ادآورشدهیرا   مونشانینام
  به  امبرانشانیپ  هیو عل» ردندک  شهیپ  بیذکت«ز ؛ مانند عاد و ثمود ین» یگرید

 ردند تا او راکرا   امبرشانیقصد پ  یو ھر امت«زدند   دست  یریگ و جبھه  یبند گروه
ردند تا بر کرا   امبرشانی، قصد پ نندهک بیذکت  یامتھااز   ی: ھر امت یعنی» رندیبگ
نند کخواھند با او ب یم  ند و ھر چهینما  نجهکنند و شک  یو او را زندان  افتهی  دست  یو
  سخنان  به  امبرشانی: با پ یعنی» نندک  ابطال  را با آن  ردند تا حقک  جدال  باطل  به و«
ردند ک  و مجادله  زهی، ست وبرھم درھم  و مقوالت  اساس یب  یزھایو با دستاو  وباطل  ھودهیب

را   مانیند و اینما  رونیب  را از صحنه  و آن  را خرد ساخته  ، حق آن  لهیوس به تا
فر یک  هک، بنگر  فروگرفتم«را   باطل  به  گران زهیست  : آن یعنی» را  آنان  پس«نند ک  ابطال

  هک،  ردمک  مجازات  آن  لهیوس را به ھا آن  هک  یذاب: بنگر در ع یعنی» بود؟  چگونه  من
 ؟. است  بوده  و سخت  کقدر دردنا چه  عذاب  آن

ۡت ﴿ ِينَ  َ�َ  َرّ�َِك  َ�َِمُت  َوَ�َ�ٰلَِك َحقَّ ْ َ�َفُروٓ  ٱ�َّ �َُّهمۡ  ا
َ
ۡصَ�ُٰب  �

َ
  ﴾٦ٱ�َّارِ  أ

 !ص محمد  ی: ا یعنی» شد  ثابت  افرانکبر   پروردگارت  ، فرمان سان نیو بد«
  و ثابت  افتی  تحقق † نیشیپ  امبرانیپ  نندهک بیذکت  یبر امتھا  عذاب  مکح  هک چنان

و ناروا و با   ناحق و به   دهیفر ورزکتو   به  هک  یسانکبر   عذاب  مک، ح گونه نیھم شد، به
  و تحزب  یبند گروه هب  و دست  شده  تو ھمدست  هیردند و علک  با تو مجادله  بر باطل  هیکت

  درباره  صادره  مک: ح یعنی »دوزخند  اھل  آنان  هک«؛  است  شده  و الزم  ز ثابتیزدند، ن
 اند. سزاوار دوزخ ھا آن:  هک  است  نیا ھا آن
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ِينَ ﴿  َتۡغفُِرونَ َو�َسۡ  بِهِۦ َوُ�ۡؤِمُنونَ  َرّ�ِِهمۡ  دِ �َُسّبُِحوَن ِ�َمۡ  َحۡوَ�ُۥ َوَمنۡ  ٱۡلَعۡرَش  ِملُونَ َ�ۡ  ٱ�َّ
ِينَ  ْۖ  لِ�َّ ءٖ  ُ�َّ  وَِسۡعَت  َر�ََّنا َءاَمُنوا ِيَن تَابُواْ وَ  فَٱۡغفِرۡ  وَِعۡلٗما رَّۡ�َةٗ  َ�ۡ ْ لِ�َّ َبُعوا  َسبِيلََك َوقِِهمۡ  ٱ�َّ

  ﴾٧ٱۡ�َِحيمِ  َعَذاَب 
با   گرداگرد آنند، ھمراه  هک  یسانکنند و ک یم  را حمل  یالھ  عرش  هک  یسانک«
  آمرزش  مؤمنان  یدارند و برا  مانیاو ا  ند و بهیگو یم  حیتسب  شیپروردگار خو  شیستا

  شانیباشند ـ و ا یم  یروبک  فرشتگان  هکـ   عرش  حامل  : فرشتگان یعنی »خواھند یم
بر   هک  یفرشتگان  نیاند ھمچن شیدایدر پ ھا آن  نیو اول  فرشتگان  طبقات  نیبلندتر

 برابر در  یو  با حمد و سپاس  را ھمراه أ خداوند  نانیارند، اد قرار  عرش گرداگرد
را با  او  تی: وحدان یعنیدارند،   مانیاو ا  نند و بهک یم  هیاو را تنز  گفته  حی، تسب شینعمتھا

ند: یگو یخواھند وم یم  آمرزش  مؤمنش  بندگان  یو برا  ردهک  قیتصد  شانیرتھایبص
ز یچ  تو ھمه و علم   : رحمت یعنی» دارد  ز احاطهیچ تو بر ھمه   و علم  رحمت پروردگارا!«

:  یعنی» اند ردهک  تو را دنبال  و راه  ردهک  توبه  هکرا   یسانک  پس«  است  را فراگرفته
  یرویپ ـ را  اسالم  نید  یعنیتو ـ   و راه  برتافته  یرو  ز گناھان، ا با توبه  هکرا   یسانک
  آمده  فیشر  ثیدر حد  هک چنان» دار  نگاه  دوزخ  را از عذاب ھا آنامرز و یب«اند  ردهک

  یو برا ! نیآم د:یگو یم  ند، فرشتهکدعا   غائبانه  برادرش  در حق  مسلمان  چون: « است
 ».ادب  مانند آن  تو ھم

 و  حمل  نیا  تیفیک اما  میدار  مانیا  فرشتگان  لهیوس به  یالھ  عرش  حمل  ما به  البته
ر یز تدبکمر » عرش»  هک  د دانستی. با میگذار یوا م  أل  یخدا  علم  را به  تعداد فرشتگان

 باشد. یداناتر م  آن  خود به  أل  یخدا  هک  است  یقتیو حق  بوده  عالم

دۡ ﴿
َ
ِٰت  ِخۡلُهمۡ َر�ََّنا َوأ ۡزَ�ِٰجِهمۡ  َءابَآ�ِِهمۡ  ِمنۡ  َصلَحَ  َوَمن وََعد�َُّهمۡ  ٱلَِّ�  َعۡدنٍ  َج�َّ

َ
 َوأ

ٰتِِهمۚۡ  نَت  إِنََّك  َوُذّرِ�َّ
َ
  ﴾٨ٱۡ�َِكيمُ  ٱۡلَعزِ�زُ  أ

 نند:ک یدعا م  نیچن  مؤمنان  ، در حق یالھ  عرش  حامل  فرشتگان  نیھمچن
» نک، وارد  یا داده  وعده  شانیا  را به  آن  هک  عدن  یھا را در بھشت  و آنان پروردگارا!«

از   ھرکس زیو ن»  است  یدائم ھا آندر   اقامت  هک  ییھا بھشت  یعنی:  عدن  یبھشتھا
با   : ھمراه یعنی» نکاند وارد  آمده  صالح  به  هکرا شان  فرزندان و  ھمسرانو   پدران

 بر  شیخو  نعمت  لیمکت  یھستند، برا  صالح  هکرا   شده رکذ  گروه  نیاز ا  یسانک  شانیا
و   غالب  گمان یرا تو بیز«  نکوارد   بھشت  ، به و سرورشان  یشادمان  ردنک  املکو   شانیا
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  هکپرسد  یم وارد شود،  بھشت  به  چون  مؤمن«د: یگو یم س ریجب  بن دیسع». یمیکح
تو   و اندازه  هیپا  به خود  در عمل ھا آنشود:  یم  گفته  یو  ند؟ بهیجاک  پدر و پسر و برادرم

  . در آن شانیا  یبرا  ھم و  ام ردهک  خود عمل  یبرا  ھم  د: منیگو یاو م  یاند. ول دهینرس
 س ریجب  بن دیسع  سپس». شوند یم  ساخته  ملحق  یو  به  در درجه ھا آن  هک  است  ھنگام

 رد.ک  را تالوت  هیآ  نیا

ّ�ِ َوقِِهُم ﴿ ّ�ِ َوَمن تَِق  اِت�  َٔ ٱلسَّ ۥۚ  َ�َقدۡ  َم�ِذٖ يَوۡ  اتِ  َٔ ٱلسَّ  ٱلَۡفۡوزُ َوَ�ٰلَِك ُهَو  رَِ�َۡتُه
  ﴾٩ٱۡلَعِظيمُ 

ھا یبد را از  و آنان«ند: یافزا یم  مؤمنان  خود در حق  یدر دعا  عرش  حامل  فرشتگان
را  ھا آناند،  شده  بکا مرتیدر دن  هک  یبد  و اعمال  برابر گناھان : در یعنی» دار  نگاه

ناگوار   را از عذاب  شانیامرز و ایب  شانیرا بر ا  بدشان  و اعمال  نکن  و مجازات  مؤاخذه
،  یبدار  امان ھا در یاز بد«  امتی: در روز ق یعنی» یروز  نیرا در چنھرکه  و«دار  نگاه

  بھشت  و به  داده  نجات  شیخو  و او را از عذاب» یا ردهک  رحم  یبر و  هک  یراست به
  بزرگتر از آن  یا یرستگار  هک» است  بزرگ  یرستگار  ھمان  نیو ا»  یا درآورده  شیخو

 ھا آن اند! یگرام أ قدر نزد خداوند چه  مؤمن  بندگان«د: یگو یم  یسیع بن می. سل ستین
. »خواھند یم  آمرزش ھا آن  یبرا  اند اما فرشتگان دهیخواب  شیخو  نیبر بال
  ، فرشتگان مؤمنان  یبرا أ خدا  بندگان  نیتر رخواهیخ«د: یگو یم للهعبدا بن مطرف
  بندگان  نیتر و خائن  نیتر بدخواه اما«رد و افزود: ک  را تالوت  هیآ  نیا  ، سپس»ھستند

 ».اند نیاطی، ش مؤمنان  یبرا

ِينَ إِنَّ ﴿ ِ  لََمۡقُت  نَ َ�َفُرواْ ُ�َناَدوۡ  ٱ�َّ �ۡ  ٱ�َّ
َ
ۡقتُِ�مۡ  ِمن َ�ُ أ نُفَسُ�مۡ  مَّ

َ
 إَِ�  تُۡدَعۡونَ  إِذۡ  أ

يَ�ٰنِ    ﴾١٠ُفُرونَ َ�َت�ۡ  ٱۡ�ِ
مورد « وارد شوند  دوزخ  به  هک  یـ ھنگام  امتیدر روز ق» اند افر بودهک  هک  یسانک«

تر  گر سختیھمد  به  شما نسبت  یالله از دشمن  یا دشمن: قطع هکرند یگ یندا قرار م
  خودش به  ـ خطاب  آن  عذاب  مشاھده  ـ در ھنگام  دوزخ  از اھل  ی: ھر انسان یعنی» است

ند: یگو یم ھا آن  به  ، فرشتگان امھنگ  نیدر ا!».  نفس  یبر تو ا  و نفرت  نینفر«د: یگو یم
  دعوت  مانیا  یسو به  هک  گاه آن«ا: یاز شما در دن أ خداوند  یو دشمن  ا نفرتقطع

خود شما  شما بر  و بغض  یو دشمن  نفرت  نیتر از ا بزرگ» دیدیورز یار مکد و انیشد یم
 د.ینک یم  را مشاھده  عذاب  هک  است  یحال  نیدر ا
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﴿ ٓ ْ َر�ََّنا َمتََّنا قَالُوا
َ
حۡ  ٱثۡنََتۡ�ِ  أ

َ
 ّمِن ُخُروٖج  إَِ�ٰ  بُِذنُو�َِنا َ�َهۡل  ٱۡ�َ�َۡ�َنافَ  ٱثۡنَتَۡ�ِ  َيۡيَتَناَوأ

  ﴾١١َسبِيلٖ 
مراد از دوبار » یردک  و دوبار زنده  یراندیما را دوبار م ند: پروردگارا!یگو یم«

  بودند، سپس  پدرانشان  در پشت  جان یب  ییھا نطفه  بار اول  : آنان هک  است  نیا  راندنیم
راند ومراد از دوبار یرا م ھا آن  بار دوم  یبرا أ شدند، خداوند  ا زندهیدر دن  هک بعد از آن

  ھنگام  به  درآخرت  مجددشان  یزندگ  ا، سپسیدر دن ھا آن  یاول  اتی: ح ردنک  زنده
  بیذک؛ مانند ت میبود  داده  ا انجامیشتر در دنیپ  هک» گناھانمان  به. « ز استیرستاخ

  یول» میردک  اعتراف»  یتاپرستکی د ویتوح  کتو و تر  به  آوردن ک، شر†  امبرانیپ
ندارد و   حالشان  به  یسود  چیھ  در آن  اعتراف  هکنند ک یم  ییجا را در  اعتراف  نیا ھا آن

  گاه د. آنیآ ینم  ارشانک  به  چیھ  یمانیپش  هکشوند  یم  و نادم  مانیپش  ییدر جا
  هک  ـ از ھرگونه  یما راھ  یا برای: آ یعنی» ؟ ھست  یشدن  رونیب  ا راهیآ  پس«پرسند:  یم

و   آمده  رونیب  از دوزخ  هکدھد   انکما ام  تا به  سر ھستیم ـ  عیسر  ند و چهک  باشد، چه
 ؟. میا بازگردیدن  به

 د:یفرما یم  شان در پاسخ أ خداوند

نَّهُ ﴿
َ
ُ إَِذا ُدِ�َ  ۥٓ َ�ٰلُِ�م بِ� ْۚ تُؤۡ  بِهِۦ �ُۡ�َكۡ  �ن ُ�مۡ َ�َفرۡ  َدهُۥوَحۡ  ٱ�َّ ِ  فَٱۡ�ُۡ�مُ  ِمُنوا َّ�ِ

  ﴾١٢ٱلَۡكبِ�ِ  ٱۡلَعِ�ِّ 
  آن  سبب د، بهیقرار دار  در آن  هک  یعذاب  نی: ا یعنی» شماست  یبرا  یرو  از آن  نیا«

و  او  به» دیدیورز یفر مکشد،  یم  خوانده  ییتنھا  خدا به«ا یدر دن» چون  هک«  است
؛  گرانید از» شد یم  آورده  کاو شر  به  و چون«د یگذاشت یرا فرو م  یپرست  گانهید و یتوح
  اجابت را  کشر  یسو به  و دعوت» دیردک یرا باور م  آن« ھا آن ریا غی  از بتان  اعم

  هک  ھموست و  یو ریاز غ  ، نه یگانگیو   ییتنھا  به» خداست  از آن  فرمان  پس«د یگفت یم
» او بلندقدر»  است  ردهک  مکح  از آن  آمدن  رونیب  و عدم  در دوزخ  یجاودانگ  بر شما به

:  یعنی» است  بزرگ«باشد   یھمانند  و صفاتش  در ذات  شیبرا  هک  است  و برتر از آن
 باشد.  یکیا شری ا فرزند،یا ھمسر، یھمتا،   شیبرا  هک  است  بزرگتر از آن

ِيُهَو ﴿ ُِل لَُ�م ّمَِن  َءاَ�ٰتِهِۦ يُرِ�ُ�مۡ  ٱ�َّ َمآءِ َوُ�َ�ّ ۚ رِزۡ  ٱلسَّ رُ  َوَما ٗقا  َمن إِ�َّ  َ�َتَذكَّ
  ﴾١٣يُنِيُب 
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شما   به«خود را   قدرت  یھا د و نشانهیتوح  لی: دال یعنی» را  اتشیآ  هک یسک  اوست«
  یا یروز  شما از آسمان  یو برا«خود   یو انفس  یآفاق  ائناتکدر » اندینما یم

.  است  ارزاق  ھمه  سبب  را بارانیفرستد ز یرا فرو م  : باران یعنی» فرستد یفروم
  قوام رایرد زک  جمع  باھم را  ارزاق  دنو فرودآور  اتیآ  اندنی، نما هیآ  نیدر ا  سبحان  یخدا

  هک  سک و جز آن»  است  ارزاق  با فروفرستادن  ابدان  و قوام  اتیآ  ردنکار کبا آش  انیاد
  یسک ، فقط روشن  اتیآ  نی: با ا یعنی» ردیگ یگر پند نمید  یسک،  است  نندهک انابت
  به أ خداوند  اتیدر آ  دنیشیاز اند  یریگ با بھره  هکد یآ یخود م  شود و به یر میپندپذ

 باز گردد.  یو  طاعت

ْ فَ ﴿ َ  ٱۡدُعوا   ﴾١٤ٱلَۡ�ٰفُِرونَ  َكرِهَ  َولَوۡ  ٱّ�ِينَ  َ�ُ  لِِص�َ ُ�ۡ  ٱ�َّ
 را : او یعنی» دیا ساخته  او خالص  یرا برا  نید  هکد یبخوان  یرا درحال للها  پس«
  کپا  ک، از شر است  داده  فرمان  شما را بدان  هکرا   یو  یبرا  عبادت  هکد یبخوان  یدرحال

  افرانک«  در عبادت  تان یمنش  زهیکو پا  اخالص  نیا» ھرچند«د یباش  ساخته  راستهیو پ
ظ و یدر غ د تایرا وا گذار ھا آند و ینکن  یالتفات ھا آن  یناخوش  به  پس» افتد  را ناخوش
 رسند.  تکھال به  غشانیرند و با درد و دریبم  خشمشان
  به ص  خدا   رسول  هک  است  آمده س ریزب  بن للهعبدا  تیروا  به  فیشر  ثیدر حد

  امللك  ، هل هل  ال رش�ك  وحده  ال اهللاإ  �ال «خواندند:  یر را مکذ  نیا  فرض  ینمازھا  دنبال
،  ياهإال إنعبد  وال  ال اهللاإ  �، ال  ال باهللاإ ةقو وال  حول ء قدير، ال يش  لك  احلمد وهو يلع  وهل
  كره ، ولو ادلين  هل  �لص�  ال اهللاإ  �، ال  اثلناء احلسن  وهل  الفضل  وهل  ةانلعم  هل

  خدا   رسول  هک  است  آمده س  رهیابوھر  تیروا  به  فیشر  ثیدر حد  نی. ھمچن» الاكفرون
  یدعا  اجابت  به  هکد ینکدعا   یحال در  یتعال و  کتبار  یخدا  بارگاه  به«فرمودند:  ص

،  ھوس  سرگرم و  غافل  دعا را از دل أ خداوند  هکد ید و بدانیباش  داشته  نیقی  شیخو
 ».ندک ینم  اجابت

َرَ�ِٰت َر�ِيُع ﴿ وحَ  ِ� يُلۡ  ٱۡلَعۡرِش ُذو  ٱ�َّ ۡمرِهِۦ ِمنۡ  ٱلرُّ
َ
ٓ  أ ٰ َمن �ََشا ِ�ُنِذَر  ِعَبادِهِۦ ِمنۡ  ءُ َ�َ

  ﴾١٥ٱ�ََّ�قِ  مَ يَوۡ 
شما   به  هکو واال   عیرف  و اوصاف  درجات  یدارا  : اوست یعنی» الدرجات  عیرف  اوست«

  منزه  مخلوقات  و او از مشابھت  است  اندهیرا نما  شیخو  عظمت  اتید و آیتوح  لیدال
برتر   شتدر بھ ایا، یرا در دن  بندگانش  درجات  هک  : اوست است  نیا  یا معنی.  است
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خود   نی؛ و ا آن در  و متصرف  نندهیو آفر  کو مال» است  عرش  صاحب«گرداند  یم
از امر «را   ی: وح یعنی »را  روح«  اوست  ییو فرمانروا  سلطه  یو بزرگ  شأن  رفعت  یمقتض

  هکھستند  † ایانب  شانیو ا» افگند یبخواھد م  هک  از بندگانش  ھرکس بر  شیخو
را   ی. وح است  ردهک  شان انتخاب  رسالت  به  اش دهیبرگز  بندگان  انیاز م أ خداوند

  زنده  بدنھا با ارواح  هک چنان شوند یم  فر زندهک  از مرگ  با آن  را مردمید زینام»  روح«

از   یعنی»  شی: از امر خو امره من. « است ÷  لی، جبرئ ا مراد از روحیشوند.  یم
ھا را  عتیشر  تا آن  است  ردهک  یوح امبرانشیپ  یسو را به ھا آن  هک  شیخو  یعتھایشر

  تا از روز مالقات«نند ک  عمل ھا آن  موجب  به خود  یو در زندگ  ساخته  شیخو  سرمشق
دھد   میب  یروز  را از عذاب  امبر، مردمیپ  آن  فرستادن اب أ : تا خداوند یعنی» دھد  میب
 نند.ک یدار مید  باھم روز  در آن  ، ھمه نیو آخر  نیاول و  نیو زم ھا آنآسم  یاھال  هک

ِ  َ�َ  َ�َۡ�ٰ  َ�  َ�ٰرُِزوَنۖ  ُهم مَ يَوۡ ﴿ ۚ  ُهمۡ ِمنۡ  ٱ�َّ ءٞ ۖ  ٱلُۡمۡلُك  لَِّمنِ  َ�ۡ ِ  ٱۡ�َوَۡم  ٱلَۡ�ِٰحدِ ِ�َّ
ارِ    ﴾١٦ٱۡلَقهَّ
و  باز  یدر فضا  شانیاز قبرھا  مردم  هکروز   : آن یعنی» ظاھر گردند  آنان  هکروز   آن«

،  وهک  ز ـ مثلیچ  چیو ھ  ستین  دهیپوش  ز در آنیچ  چیھ  هک  یو ھموار  مسطح  یصحرا
بر  ھا آن از  یزیچ«ند یآ یم  رونیپوشاند، ب ینم  دگانیرا از د ھا آنـ   یا ساختمانی  پشته
  پنھان  شانیھا نهیس  هک  اند و از آنچه ردهکا یدر دن  هک  یاز اعمال» ماند ینم  دهیپوش خدا

  یسانک  ھمه  : چون یعنی »؟ ستیک  آن از  ییامروز فرمانروا«سازد  یار مکا آشیدارد،  یم

لَِّمِن ﴿ پرسد: یم گردند، خداوند متعال  اند، احضار شوند و جمع نیو زم ھا آندر آسم  هک
ۖ  ٱلُۡمۡلُك  را   یو  پاسخ  سک  چیھ  . پس»؟ ستیک  از آِن   ییامروز فرمانروا« ]۱۶[غافر:  ﴾ٱۡ�َۡوَم

قھار   گانهیخداوند   از آن«د: یفرما یو م  داده  خود پاسخ أ خداوند  گاه دھد آن ینم
  حق  نندهک سؤال«د: یگو یم  . حسن است  مقھور ساخته  را با مرگ  خلق  ھمه  هک» است

  دھد، خود پاسخ یرا نم  پاسخش  یسک  هک  گاه و آن  خود اوست  ھم  دھنده  و جواب  یتعال
 ».دھد یرا م  شیخو

ۚ  ُظۡلمَ  َ�  َكَسَبۡتۚ  بَِما َ�ۡف� ُ�ُّ  َزىٰ ُ�ۡ  ٱۡ�َۡومَ ﴿ َ إِنَّ  ٱۡ�َۡوَم   ﴾١٧ٱۡ�َِساِب َ�ِ�ُع  ٱ�َّ
 ابد. امروزی یفر میک«ر و شر یاز خ» است  داده  انجام  آنچه  وفق بر  ھرکس امروز«

  یو  در عذاب  ا افزودنی  از ثواب  استنک؛ با   از آنان  یبر احد» ستین  یستم  چیھ
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  به  را او در امر حسابیند زک یم  حساب  عیار سریو بس» خدا زود شمار است  گمان یب«
  بدان ر دارند،کتف  از بهی، ن ردنک  حساب  در ھنگام  گرانید  هک از ندارد چنانیر نکتف

  پنھان از او  یا ذره  و ھموزن  ر استیو فراگط یز محیچ ھمه  به  یالھ  علم  هک  جھت
روز از   نصف  اندازه  به  یزمان  در مدت  یتعال  حق: « است  آمده  فیشر  ثیماند. در حد ینم

 ».ندک یم  را محاسبه  خلق  ا، تمامیدن  یروزھا

نِذرۡ ﴿
َ
ى  ٱلُۡقلُوُب إِذِ  ٱ�زِفَةِ  يَۡومَ  ُهمۡ َوأ ٰ  َما َ�ِٰظِمَ�ۚ  ٱۡ�ََناِجرِ َ�َ  َوَ�  َ�ِي�ٖ  لِِمَ� ِمنۡ لِل�َّ

  ﴾١٨ُ�َطاعُ  َشفِيعٖ 
را   امتیروز ق» ده  میب«  امتی: از روز ق یعنی» را از روز آزفه ھا آنو «

  ازف« شود: یم  شود، گفته  کینزد  اروانک  وچک  د. و چونینام»  آزفه«  اش یکینزد  سبب  به

  یدلھا از جاھا ، و ھراس  میب  از شدت  ییگو» رسد یگلوگاھھا م  دلھا به  هک  گاه آن». « ليالرح
  یبرا«  تکو سا  وپرغصه  محزون» از غم  پر شده«رسند  یھا م حنجره  و به  شده  ندهکخود بر

  یسود  آنان  به  هک» ستین«  یشاوندیو خو  کینزد  چی: ھ یعنی» یدوست  چیھ  ستمگران
 ».شود  رفتهیپذ»  شانیبرا  در امر شفاعت» او  نسخ  هک  یشفاعتگر  و نه«برساند 

ۡ�ُ�ِ  َخآ�َِنةَ  لَمُ َ�عۡ ﴿
َ
ُدورُ  ِ� َوَما ُ�ۡ  ٱۡ�   ﴾١٩ٱلصُّ

  دزدانه  از نگاه  ھا: عبارت چشم  انتیخ» داند یچشمھا را م  انتیخدا خ«
:  است  گفته  . قتاده ستین  حالل  آن  یسو به  ردنک  نگاه  هک  است  یزیچ  یسو به
 ».ندارد  را دوست  آن  أل  یخدا  هک  است  یزیدر چ  یچران ھا، چشم چشم انتیخ«

  بر اھل  هک  است  ی: مرد مراد از آن: « است  گفته  ر آنیدر تفس س  عباس ابن
در  گذرد و یم  خانه  ا از برابر آنی،  با استیز  یزن  انشانیشود و در م یوارد م  خانواده  کی
  زن  آن  یسو به  دزدانه  یشوند، نگاھ یم  غافل  چون  پس  است بایز  یزن  انشانیم
  بندد و باز چون یفرو م  را از آن  شوند، چشمش  متوجه  هک  یافگند اما وقت یم

  هک یپوشد در حال یفروم  شوند، چشم  متوجه  دوزد و چون یم  او چشم  شوند، به  غافل
گاه  یو  از قلب  أل  یخدا   آن  بر فرج  اشک  هکدارد   دوست  یاو حت  هکد دان یو م  است  آ
  یاز معاص» دارند یم  نھان«ھا  و اندرون» ھا نهیس  آنچه«داند  یم» و». « رفت یباال م  زن

 . انتیو خ  و از امانت  یو  یھا یو نافرمان
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ُ وَ ﴿  �  ِ� َ�قۡ  ٱ�َّ ِينَ وَ  بِٱۡ�َّقِ ٍء�  ُضونَ َ� َ�قۡ  ُدونِهِۦ ِمن ُعونَ يَدۡ  ٱ�َّ َ  إِنَّ  �َِ�ۡ ُهَو  ٱ�َّ
ِميعُ    ﴾٢٠ٱۡ�َِص�ُ  ٱلسَّ

از   یسزاوار و  هک  آنچه  را به  ھرکس  پس» ندک یم  مکح«  و عدل» حق  و خدا به«
:  یعنی» پرستند یم در برابر او  افرانک  هکرا   یسانکو «دھد  ی، جزا م ا شر استیر یخ

  به ھا آن  یسو خود را به  یھا ـ دست  سبحان  یـ جز خدا  انکمشر  هک  یو معبودان  بتان
  یارکبر   دانند و نه یم  یزیچ  نه ھا آنرا یز» نندک ینم  مکح  یزیچ  به«نند ک یدعا باال م
  به» ناستیب«را و   شان ن سخنا» شنواست خود  هک  ، خداست قتیدر حق«قادرند 

 . شان افعال

َولَمۡ ﴿
َ
ْ  أ �ِض  ِ�  �َِسُ�وا

َ
ِينَ  َ�ٰقَِبةُ  َ�نَ  َف َ�َينُظُرواْ َكيۡ  ٱۡ� ْ  لِِهمۚۡ َ�نُواْ ِمن َ�بۡ  ٱ�َّ  ُهمۡ  َ�نُوا

َشدَّ 
َ
�ِض  ِ�  َوَءاثَاٗر� قُوَّةٗ  ِمۡنُهمۡ  أ

َ
َخَذُهُم  ٱۡ�

َ
ُ فَأ ِ ّمَِن  لَُهم َ�نَ  َوَما بُِذنُو�ِِهمۡ  ٱ�َّ مِن  ٱ�َّ

  ﴾٢١َواقٖ 
نند یاند تا بب ردهکر نیس  نیدر زم«  رسالتت  انگاران دروغ  نیا» ایآ« !ص محمد  یا

، از  جهیو در نت» ؟ است  بوده  اند چگونه ستهیز ھا آناز   شیپ  هک  یسانک  فرجام
  نانیاز ا«اند؛  گذشته در  هکفار کاز   یسانک:  یعنی» ھا آن«را یرند؟ زیبگ  عبرت گران ید

و   یبدن  حاضر، در توان  افرانک  نی: از ا یعنی» اند تر بوده پرتوان  نیزم  یدر رو
  هک  با آنچه» گذاشتند  یاز خود باق  یادتریو آثار ز«اند  رومندتر و استوارتر بودهین  یماد
  یرو در  یرزمانیتا د  شانیھا نشانه  هکبودند،   ردهکاز دژھا و قصرھا آباد   نیزم  یرو در
مصر،   یھا ، اھرام نیسد چ  ھرکس ... و است  یباق  بود و بعضا ھنوز ھم  یباق  نیزم

ند. ک یم  اعتراف  انینیشیپ  تیمدن  یبرتر  ند، بهیبب  کیرا از نزد  کتدمر و بعلب  یستونھا
  اما اگر خطاب باشد  عام  تیبشر  ھمه  یبرا  خطاب  هک  است  یصورت در  یمعن  نیا

  آن  یبرا  یا نمونه و  مثال  هک  است  تر از آن روشن  هیقض  ه باشد پسکم  مردم  مخصوص
فر یک  را به  خدا آنان«  وهکرو و شین  ھمه  : با وجود آن یعنی» ھمه  نیبا ا«شود.   ارائه

:  یعنی» نبود  یا دھنده پناه  چیبرابر خداوند ھ را در ھا آنرد و کگرفتار   گناھانشان
 ند.ک  دفع  را از آنان  عذاب  هکنبود   یمدافع  شانیبرا

�َُّهمۡ ﴿
َ
�ِيِهمۡ  َ�نَت َ�ٰلَِك بِ�

ۡ
َخَذُهُم  بِٱۡ�َّيَِ�ِٰت  رُُسلُُهم تَّأ

َ
ْ فَأ ۚ فََ�َفُروا ُ  قَوِيّٞ  ۥإِنَّهُ  ٱ�َّ

  ﴾٢٢ٱۡلعَِقابِ  َشِديدُ 
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  یھا : حجت یعنی» ناتیب  شان امبرانیپ  هکبود   یرو  از آن«  یفر الھیک» نیا«
  آنان  به †  امبرانیپ  هک  آنچه  به» افر شدندک ھا آن  یآوردند ول یم  شانیبرا«  روشن
بخواھد   ھر چه  ؛ پس است» رومندیاو ن  گمان یرد، بکرا گرفتار   خدا آنان  پس« آوردند
  هک  یسانک  یبرا» فر استیک سخت«رد کتواند  یز او را عاجز نمیچ  چیدھد و ھ یم  انجام

 گردند. یبازنم  توبه  به  شیسو و به  ردهک  انیرا عص او

رَۡسۡلَنا َولََقدۡ ﴿
َ
بِ�ٍ  وَُسۡلَ�ٰنٖ  َ�ٰتَِنا� ُموَ�ٰ  أ   ﴾٢٣مُّ

  هک  است  یھا آنگ نه  ، معجزات اتیآ  نیمراد از ا» خود  اتیرا با آ  یموس  نیقی  و به«
  پس» میفرستاد«  روشنو » ارکآش  یو حجت«  گذشت  جا از قرآن  نیدر چند ھا آنر کذ

 شد.  فراھم ÷  یموس  یبراھردو  ، یقول  و حجت  معجزه

ْ  َوَ�ُٰرونَ  َوَ�َٰ�ٰنَ  َعۡونَ إَِ�ٰ فِرۡ ﴿ ابٞ  َ�ِٰحرٞ  َ�َقالُوا   ﴾٢٤َكذَّ
» قارون و«  ر فرعونیوز» و ھامان«مصر   شاه» فرعون  یسو به«او را   میفرستاد
  یجادوگر« ÷ ید موسیترد یب» گفتند  اما آنان«  فرد زمانش  نیثروتمندتر

  سه  نیا از امخصوص أ . خداوند است  آورده  ھمراه  با خود به  هک  در آنچه» دروغگوست
 ردند.ک یم ب یذکرا ت ÷  یموس  هکبودند   یسانک  رؤسا و رھبران ھا آنرا یرد زکاد ی  تن

 با  شانیا  در مواجھهما   رسول  یبرا  یتیو تسل  یی، دلجو داستان  نیدر ا  البته
 . است  شیخو  قوم  نندگانک بیذکت

﴿ ٓ ا َجا ْ  ِعنِدنَا ِمنۡ  بِٱۡ�َقِّ  َءُهمفَلَمَّ ْ  قَالُوا �ۡ  ٱۡ�ُتلُٓوا
َ
ِينَ  َنآءَ � ْ َمَعهُ  ٱ�َّ ْ وَ  ۥَءاَمُنوا  ٱۡستَۡحُيوا

 ٓ   ﴾٢٥إِ�َّ ِ� َضَ�ٰلٖ  ٱلَۡ�ٰفِرِ�نَ  َكۡيدُ  َوَما َءُهمۚۡ �َِسا
از «را   واضح  یھا آنار و برھکآش  معجزات ÷  یموس  ی: وقت یعنی» را  حق  یوقت  پس«
  زنانشان د ویشکاند ب آورده  مانیبا او ا  هکرا   یسانک  آورد، گفتند: پسران  آنان  یما برا  جانب

شتار ک  فرعون ، ختیبرانگ  رسالت  را به ÷  یموس أ خداوند  چون» دیبگذار  را زنده
دستور   دخترانشان  گذاشتن  و زنده  پسران  قتل  و به  را مجددا از سر گرفت  لیاسرائ یبن

  به ھا آن  گماشتن  لیـ از قب  شیسوء خو  و اھداف  اغراض  یبرا  و زنان  دختران  را بهیداد؛ ز
  یجز در تباھ  افرانک  رنگیو ن«بود   یارکآش  یامر، بالھردو  و  داشت  ـ چشم  یارکخدمت

 رساند. ینم  یانیز  چیھ †  یالھ  امبرانیپ  رنگھا بهین  نی: ا یعنی» ستین
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ۡ�ُتۡل  َذُروِ�ٓ  َعۡونُ َوقَاَل فِرۡ ﴿
َ
ۥٓۖ  َوۡ�َۡدعُ  ُموَ�ٰ  أ ٓ  َر�َُّه َخاُف  إِّ�ِ

َ
ن أ

َ
َل  أ وۡ  دِيَنُ�مۡ  ُ�َبّدِ

َ
ن أ

َ
 أ

�ِض  ِ�  ُ�ۡظِهرَ 
َ
  ﴾٢٦ٱۡلَفَسادَ  ٱۡ�

  سرهکی را  ارشکو » شمکرا ب  ید تا موسیبگذارمرا : « سانشک  به» گفت  و فرعون«
را   یاو و پندارد یم  هکرا   یسکتواند،  ی: اگر م یعنی» را بخواند  و او پروردگارش»  نمک

 و درا  هکد یبدان برھاند!  شتنکفراخواند تا او را از   شیخو  یاری  ، به ما فرستاده  یسو به
شما   نییآ  ترسم یم  من»  ردگار برتر شما ھستمپرو  من  هکندارد بل  یپروردگار  قتیحق
و » ر دھدییتغ«د یدار قرار ـ أ للهر ایغ  ـ از پرستش  شما بر آن  هکرا   ینی: د یعنی» را

  نیا در ای«، درآورد  است  گانهی  یخدا  ھمانا پرستش  هک  شیخو  نید  را به ھا آن
  انیدر م  ر دھد، حداقلییتغ شما را  نی: اگر نتواند د یعنی» د آوردی، فساد پد نیسرزم
 فگند.یب  و اختالف  فتنه  مردم

ٖ  ُعۡذُت  إِّ�ِ  َوقَاَل ُموَ�ٰٓ ﴿ ِ ُمَتَكّ�ِ
  ﴾٢٧ٱۡ�َِساِب  �َِيۡومِ  يُۡؤِمنُ  �َّ  بَِرّ�ِ َوَرّ�ُِ�م ّمِن ُ�ّ

 هک  یبرکاز شر ھر مت  من«د یرس  یو  به  فرعون  سخنان  نیا  چون» گفت  یو موس«
 ÷  یموس» ام برده  پروردگار خود و پروردگار شما پناه  ندارد، به  مانیا  روز حساب  به
  أل  یخدا به  آوردن  مانیرا از ا  شتنیخو  هک  ینیب  و خودبزرگ  طلب  یشر ھر فرد برتر از

دو   را ھرگاهیبرد ز  پناه  أل  یخدا  ، به ستین  و حشرونشر مؤمن  بعث  و به  دهیبزرگتر د
در او   ییپروا یو ب  یسنگدل  با اسباجا شد، قطعکی  یسکمعاد در   به  بیذکبر و تکت  خصلت

 بود.  یانسان  نیچن  املک، نماد  فرعون  هک  ستین  یک. ش است  دهیرس  مالکو   تمام  به
 از  چون ص  خدا   رسول  هک  است  آمده س  یموس ابو  تیروا  به  فیشر  ثیدر حد

 .» �ورهم  يف  ، و ندرأ بك رشورهم  من  نا نعوذ بكإ  ا�«گفتند:  یدند، میھراس یم  یقوم
  را از خود دفع  شانیھا تو، گردن  لهیوس  و به  برده  پناه  آنان  یتو از شرارتھا  ما به ا!یبارخدا«

 .» مینک یم

ۡؤِمنٞ  َوقَاَل رَُجلٞ ﴿ ۥٓ  يَۡ�ُتمُ  فِرَۡعۡونَ  َءالِ  ّمِنۡ  مُّ َ�قۡ  إِيَ�َٰنُه
َ
ن رَُجً�  ُتلُونَ �

َ
َ  َ�ُقوَل  أ ُ  َرّ�ِ  ٱ�َّ

ّ�ُِ�ۡمۖ  بِٱۡ�َّيَِ�ِٰت  َجآَءُ�م َوقَدۡ  ۥۖ  َ�َعلَۡيهِ  َ�ِٰذٗبا يَُك  �ن ِمن رَّ  ا�ن يَُك َصادِقٗ  َكِذبُُه
ِي َ�ۡعُض  يُِصۡبُ�م َ  إِنَّ  يَعُِدُ�ۡمۖ  ٱ�َّ ابٞ  ُمۡ�ِٞف  ُهوَ  َمنۡ  ِديَ� َ�هۡ  ٱ�َّ   ﴾٢٨َكذَّ

 حسن» گفت  داشت یم  خود را نھان  مانیا  هک  فرعون  از آل  مؤمن  یو مرد«
  داشت یم  را نھان  مانشیا  هکبود   فرعون  یو پسرعمو  انیمرد از قبط  آن«د: یگو یم 
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  نیا در  مانشیا  ردنکار کآش  بود و سبب  ار نساختهکروز ـ آش  نیاز ا  را ـ قبل  و آن
  مرد مؤمن  شم)، آنکرا ب  ید تا موسی: (مرا بگذار گفت  فرعون  چون  هکبود   نیروز، ا

  هک دیشک یرا م  یا مردیآ: « و گفت  فراگرفت  خداوند متعال  یبرا  یرا خشم
  یمعجزات  پروردگارتان  یشما از سو  یو مسلما برا  است للها  د: پروردگار منیگو یم

 و  بر نبوت  هک  یارکآش  شما معجزات  یاو برا  هک آن  : حال یعنی» ؟ است  آورده  ھم
  آمده  فیشر  ثی؟. در حد است  ز آوردهیدارند، ن  یروشن  یداللتھا  یو  رسالت  صحت

 ابن ». ستمگر  یدر نزد سلطان  است  یحق  یسخن  جھاد، گفتن  نیبھتر: « است
 سک،  فرعون  ز زنیمرد و ن  نی، جز ھم فرعون  از خانواده«د: یگو یم س عباس 
 ».اوردندین  مانیا  یگرید 

 رد وکتر برخورد  نرم  یقدر  ، با آنان÷  یاز موس  در دفاع  مرد مؤمن  آن  سپس
 و اگر راستگو باشد،  خود اوست  انیز  به  دروغگو باشد، دروغش  فرض و اگر بر: « گفت
  آن  سخن  نیا» دیرسشما خواھد   دھد به یم  شما وعده  به  از آنچه  یبرخ  البته

 هک را او ـ چنانینبود ز ÷  یموس  رسالت  در صحت  یو  کاز ش  ی، ناش مؤمن  شخص

يُِصۡبُ�م َ�ۡعُض ﴿ : یبود. معنا  مؤمن  یراست  ـ به  است  ردهک  فیتوص  یاز و أ خداوند
ِيٱ شما   به ÷  یموس  هک  ییزھایچ  : اگر تمام است  نیا ]۲۸[غافر:  ﴾يَعُِدُ�ۡمۖ  �َّ

  بعض  رسد و در ھمان یشما م  به ھا آناز   یبعض  شما نرسد، حداقل  دھد، به یم  وعده
باشد،   ار دروغزنکافراط  هکرا   یسکخدا   هکچرا «  است  یشما حتم  تکھال  ھم
 ار وکگزاف ÷  ی: اگر موس یعنی.  است  مرد مؤمن  آن  سخن  ادامه  نیا »ندک ینم  تیھدا

ند ک ینم  ییخود راھنما  روشن  یھا حجت  یسو او را به أ باشد، ھرگز خداوند  دروغزن
باشد، قطعا   بسته  دروغ أ گرداند و اگر بر خداوند ید میخود مؤ  معجزات  او را به  و نه
او را   هکد یندار  نیا  به  یازیشما ن  گرداند پس یم  کو ھال  او را خوار ساخته  یتعال  حق

  موضوع  طرح  به  اعتراض در  مؤمن  شخص  آن  هک  است  یاحتجاج  نیومس  نید. ایشکب
 ھا آن  واداشتن  یبرا  نرمش و  مجامله  یز نوعین  اعتراض  نیرد و در اک ÷  یموس  قتل

 . است  میتسل  به

�ِض َ�ِٰهرِ�َن ِ�  ٱۡ�َۡومَ  ٱلُۡمۡلُك  لَُ�مُ  مِ َ�َٰقوۡ ﴿
َ
نَا ِمنۢ  ٱۡ� ِس  َ�َمن يَنُ�ُ

ۡ
ِ  بَأ ٓ  ٱ�َّ ۚ إِن َجا  َءنَا

ٓ  فِرَۡعۡونُ  قَاَل  رِ�ُ�مۡ  َما
ُ
ٓ  إِ�َّ  أ َرىٰ  َما

َ
ٓ  أ ۡهِديُ�مۡ  َوَما

َ
  ﴾٢٩ٱلرََّشادِ  َسبِيَل  إِ�َّ  أ
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و   گزارده رکرا ش  أل  یتا خدا  ھا انداخت اد نعمتی را به ھا آن  مرد مؤمن  آن  سپس
  از آن  ییامروز فرمانروا ! من  قوم  یا«نند: کن  یو درازدست  یپافشار  شیفر خوکدر 

و   بر مردم  از غلبه ، عبارت  نیبر سرزم  بودن  رهیچ» دیمسلط  نیسرزم  نیو در ا  شماست
  ما را از عذاب  یسک  چه  پس«  مصر است  نی، سرزم نی. مراد از سرزم ستھا آنبر   یبرتر

ستند تا یقادر ن  مانیرھاکلش : یعنی» رد؟کخواھد   تید ـ حمایایما ب ـ اگر بر سر للها
 را از ما باز دارند.  یالھ  از عذاب  یزیچ

 و  لهید، حیرا شن  مرد مؤمن  آن  نیراست  یشیراندیو خ  حتینص  فرعون  و چون
 او در  هکندازد یب  توھم  نیدر ا  آن  لهیوس  را به  افگند تا قومش  شیگر در پید  یرنگین

  را به ھا آنو   بوده  قدم  استوار و ثابت  تسخ  آنان  به  یو دلسوز  یرخواھیخ
 : جھت  نینباشد، بد ھا آناز   یانیز  نندهک و دفع  منفعت  نندهک جلب  هکبرد  ینم  یراھ

را   : جز آنچه یعنی» انمینما یشما نم  ، به ابمی یخود درم  هک  : جز آنچه گفت  فرعون«
 خود  در حق  هکرا   و جز آنچه  دھم ینم  شما مشورت  ، به بدانم  خود مصلحت  یبرا  هک

  شیاند خود مصلحت  در حق  هک  گونه ھمان  و من  نمک یز نمیشما تجو  ی، برا نمکز یتجو
راھبر   راست  راه  و شما را جز به»  باشم یم  شیاند ز مصلحتیشما ن  ی، برا ھستم

  اگر از آن  هک ی، راھ نمک ینم  تیھدا  صواب  راه  ، جز به یرأ  نی: شما را با ا یعنی» ستمین
 . است ÷  یموس  شتنکبر  من  یاز: رأ  عبارت  د و آنیشو ینم  د، ھرگز گمراهینک  یرویپ

  هکاند  ردهک تیروا س  طالب  یاب  بن  یو بزار از عل»  صحابه  لیفضا«  تابکدر   میابونع
  ؟ مردم ستیک مردمان از   سک  نیتر شجاع  هکد یخبر دھ  من  به ! مردم  یا«فرمود: 

  مبارزه  یسکبا   من  هک  است  درست  نی. فرمود: ا یھست  آنان  نیتر گفتند: تو خود شجاع
  مردم  نیتر شجاع  هک دیخبر دھ  من  به  یول  ام گرفته  یرا از و  دادم  هک نی، جز ا ام ردهکن
  مردم  نیتر د: شجاعفرمو ! است  یسک  چه  میدان یگر نمی؟ گفتند: بعد از تو د ستیک

داد:   ادامه  نیچن  سخنش  خود به  یادعا  اثبات  یبرا  گاه . آن است س  قیر صدکابوب
بودند،   خود گرفته  چنگال را در  شانیا  شیقر  هک  دمید  یرا درحال ص  خدا   رسول

زد و در  یتلنگر م  شانیبر ا  یکی  بود و آن  گرفته  و لگدش  ر مشتیرا ز  شانیا  یکی  نیا
تو   نیگفتند: ا یم  بودند، تشرزنان  گرفته  شیخو  وبکو ر لتیرا ز  شانیا  هک  حال  نیھم

  أل  یخدا  فرمود: سوگند به س  یعل ؟ یا خدا قرار داده  کیرا   انیخدا  ھمه  هک  یھست
 ص  امبریاز پ  ر در دفاعکابوب  نشد پس  کینزد  صحنه  آن  ر ـ بهکاز ما ـ جز ابوب  کی  چیھ  هک
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  در آن  رد. خالصهک یرا دور م  یکی  نیراند و ا یتلنگر م  به را  یکی زد، آن یرا م  یکی  نیا
در خطر   شانیا  بودند و جان  گرفته  سخت ص  امبریرا بر پ  عرصه  انکمشر  هک یحال

اد یفر  انکبر سر مشر  حال  رد و در ھمانک یم  دفاع  جانانه  شانیر از اکبود، ابوب
 أ الله  د: پروردگار منیگو یم  هک نیخاطر ا را به  یا مردیآ بر شما!  یوا  ید: ایشک یم

  یسخت  د و بهیشک  بود، از تنش  بر تنش  هکرا   یمیگل س  یعل  د؟. سپسیشک ی، م است
جد سوگند   فرمود: شما را به  گاه شد. آن  سیا ختمام  محاسنش  هکتا بدانجا   ستیگر

ا یردند. فرمود: آک  وتکس  ر؟ مردمکا ابوبی  بھتر است  فرعون  آل ا مؤمن یآ:  دھم یم
 رکابوب  اتیاز ح  ساعت  کی  هکخدا سوگند   دھم: به یم  خود پاسخ  د؟ منیدھ ینم پاسخ 

  فرعون  آل  را مؤمنیز  است  فرعون  آل  بھتر از مانند مؤمن )أ خدا  یبرا  یو  در تالش(
  شیخو  مانیا  هکبود   یر مردکابوب  هک یدر حال  داشت یم  را پنھان  مانشیا  هکبود   یمرد

 ».ردک یم  را اعالن

ِيٓ َوقَاَل ﴿ ٓ  مِ َءاَمَن َ�َٰقوۡ  ٱ�َّ َخاُف  إِّ�ِ
َ
ۡحَزاِب  يَۡومِ  ّمِۡثَل  َعلَۡيُ�م أ

َ
  ﴾٣٠ٱۡ�

  من ! من  قوم  یا« ÷  یاز موس  دفاعش  در ادامه» بود، گفت  آورده  مانیا  هک  یسکو «
  مانند روز عذاب  یبر شما از روز  : من یعنی» مکمنایب  مانند روز احزاب  یبر شما از روز

 . مکمنایزدند، ب  و تحزب  یبند  گروه  به  دست  شانیایانب  هیعل  هک  گذشته  یامتھا

ِب  َل ِمثۡ ﴿
ۡ
ِينَ  َوَ�ُمودَ  وََ�دٖ  نُوحٖ  قَۡومِ  َدأ ُ  َوَما َ�ۡعِدهِمۚۡ  ِمنۢ  َوٱ�َّ   ﴾٣١ّلِۡلعَِبادِ  ٗمايُرِ�ُد ُظلۡ  ٱ�َّ

  هک  یسانکو عاد و ثمود و   نوح  روز قوم و  مانند حال: « مکمنایبر شما ب  یاز سرنوشت
  وهیش و  ا از مانند عادتی،  در عذاب  شان : بر شما از مانند حال یعنی» آمدند ھا آناز   پس
» خواھد ینم  ستم  خدا بر بندگان  وگرنه«  مکمنای، ب حق  بیذکبر ت  یداریدر پا  آنان

  بوده  تمام  عدل ھا، امت  آن  ردنک  کھال  ند پسک ینم  عذاب  گناه یرا ب ھا آن:  یعنی
 اند. بوده  عذاب  نیا  ستهی، شا اعمالشان  سبب  به  آنان  هک ، چرا است

ٓ  مِ َوَ�َٰقوۡ ﴿ َخاُف  إِّ�ِ
َ
  ﴾٣٢ٱ�ََّنادِ  يَۡومَ  َعلَۡيُ�مۡ  أ

» مکمنایدھند، ب یگر را ندا درمید کی  مردم  هک  یبر شما از روز  من ! من  قوم  یو ا«
  گر را بهیو ھمد  گر را ندا دادهید  یبرخ  از مردم  یبرخ  هک  ی: از روز یعنی

را و   بھشت  ، اھل دوزخ  اھل  هک  یا از روزینند. ک یم  خوانند و استغاثه یم  یادرسیفر
 . است  آمده»  اعراف«  در سوره  هک نند چنانک یرا ندا م  دوزخ  اھل  بھشت اھل
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ِ  ّمِنَ  لَُ�م َما ُمۡدبِرِ�نَ  تَُولُّونَ  مَ يَوۡ ﴿ ُ  يُۡضلِلِ  َوَمن َ�ِصٖ��  ِمنۡ  ٱ�َّ  مِنۡ  ۥَ�َما َ�ُ  ٱ�َّ
  ﴾٣٣َهادٖ 

  زانیگر  دوزخا از ی،  دوزخ  یسو محشر به  از موقف» دیگرد یباز م  نانک  پشت  هک  یروز«
شما را   هک »ستین  یتگریحما  چیبرابر خدا ھ شما در  یبرا«روز:   د. در آنیگرد یباز م

» ستین  یند، او را راھبرک  را خدا گمراه  هکو ھر«دھد و بازدارد   پناه  یو  از عذاب
 . صواب  راه  یسو به

ا َشّكٖ  ِ�  مۡ َ�َما زِۡ�ُ  بِٱۡ�َّيَِ�ِٰت  َ�ۡبُل  مِن يُوُسُف  َجآَءُ�مۡ  َولََقدۡ ﴿  بِهِۦۖ  َجآَءُ�م ّمِمَّ
 ٰٓ ُ  َ�ۡبَعَث  لَن قُۡلُتمۡ  َهلََك  إِذَا َح�َّ ُ  يُِضلُّ  َكَ�ٰلَِك  رَُسوٗ�ۚ  َ�ۡعِدهِۦ ِمنۢ  ٱ�َّ  ُمۡ�ِٞف  ُهوَ  َمنۡ  ٱ�َّ

ۡرتَاٌب    ﴾٣٤مُّ
 ÷  یموس  هک از آن  شی: پ یعنی» آورد  ناتیشما ب  یبرا  وسفی،  نیاز ا  شیپ  نیقی  و به«

  یارکآش  یھا نشانه و  شما معجزات  به علیھماالسالم  عقوبیفرزند   وسفید، یایشما ب  یسو به
  به  پدرانتان  یسو به ÷  وسفی رایبودند ز  یو  عتیو شر أ خدا  نیروشنگر د  هکآورد 
د یدر ترد»  معجزات از» بود  آورده  تانیبرا  از آنچه  شما ھمچنان  پس«شد   ختهیبرانگ  نبوت

د: خدا بعد از او ی، گفت ا رفتیاز دن« ÷  وسفی» هک یتا وقت«د یاوردین  مانیاو ا  و به» دیبود
او   هک د اما بعد از آنیدیفر ورزک  اتشیاو در ح  به  پس »ختیانگ برنخواھد  یامبریھرگز پ

  هک، خدا ھر گونه  نیا«د یدیفر ورزکز یشدند، ن  مبعوث  یبعد از و  هک  یامبرانیپ  ، به درگذشت
ار و کاسراف أ خداوند  یھا و معاص یرا در نافرمان  هک: ھر یعنی» است  کاکرا افراطگر ش

  راه یب«؛  است  کاکش  یو  یھا و ھشدارھا و وعده  یگانگیو در  أ خدا  نیدر د رو و ادهیز
 ند.ک ینم  تشانیھدا  یو راست  حق  راه  یسو و به» گذارد یم

ِينَ ﴿ ِ  َءاَ�ِٰت  يَُ�ِٰدلُوَن ِ�ٓ  ٱ�َّ تَٮُٰهۡمۖ  ُسۡلَ�ٰنٍ  بَِغۡ�ِ  ٱ�َّ
َ
ِ  ِعندَ  َمۡقًتا َكُ�َ  � ِينَ وَِعنَد  ٱ�َّ  ٱ�َّ

 ْۚ ُ  َ�ۡطَبعُ  َكَ�ٰلَِك  َءاَمُنوا ِ قَلۡ  ٱ�َّ
ّ�ُ ٰ ٖ  بِ َ�َ   ﴾٣٥َجبَّارٖ  ُمَتَكّ�ِ

 د:یفرما یم  کاکش رو ادهیز  گروه  نیا  حال  انیدر ب  یتعال  حق  سپس
  یحجت  بدون«نند ک  و ابطال  را دفع ھا آنتا » نندک یم  مجادله للها  اتیدر آ  هک  یسانک«
  آنان  زهیست  نیا«  یروشن  لیا دلیار و کآش  حجت  : بدون یعنی» باشد  آمده  شانیبرا  هک

  آنان  مجادله  نی: ا یعنی» ناپسند است  اند، سخت آورده  مانیا  هک  یسانکنزد خدا و نزد 
و   باطل  ی، جدال جدال  نیرا ایز  ناپسند و منفور است  بس  و مؤمنان أ نزد خدا
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  یو حجت سند  چیو ھ  نبوده  یکمت  یحق  و اساس  اصل  چیھ  به  در آن ھا آن  هک  نارواست
از  ھا آنقصد   هک  ز ناپسند استین  جھت  نیا  به ھا آن  جدال  نیا  نیندارند. ھمچن  آن بر
و   مانیا  راه  رھروان  یذھن  یفضا  ردنک  ، مغشوشأ للها  دعوت  ، ابطال جدال  نیا

مھر   ییزورگو برکھر مت  خدا بر قلب  گونه  نیا«  است  یباطل  یمرامھا  نیچن  به  دنیرس
  ھمهھای  دل بر د ھمچنانیوبکمھر   ارانک جدل  نیاھای  دل بر  هک : چنان یعنی» نھد یم

 گذارد. یمھر م  شکزورگو و سر  برانکمت

ٓ  احٗ ِ� َ�ۡ  نِ ٱبۡ  َ�َٰ�َٰ�ٰنُ  نُ َعوۡ َوقَاَل فِرۡ ﴿ بۡ  لََّعّ�ِ
َ
  لُغُ �

َ
ۡسَ�َٰب  ٣٦َ�َٰب سۡ ٱۡ�

َ
َ�َٰ�ٰتِ أ لَِع  ٱلسَّ طَّ

َ
فَأ

ُظنُّهُ 
َ
بِيِل� وَُصدَّ َعِن  ۦَ�ِٰذٗباۚ َوَ�َ�ٰلَِك ُزّ�َِن لِفِرَۡعۡوَن ُسوُٓء َ�َملِهِ  ۥإَِ�ٰٓ إَِ�ٰهِ ُموَ�ٰ �ّ�ِ َ�  ٱلسَّ

  ﴾٣٧َوَما َكۡيُد فِرَۡعۡوَن إِ�َّ ِ� َ�َباٖب 
را  ار خودک، ÷  یاز موس  مؤمن  شخص  و مؤثر آن  گرم  دفاع  هک  دا استیپ  نیچن

و «افگند:   شیگر در پید  یو طرح  برداشت  دست ÷  یموس  شتنکاز   رد لذا فرعونک
  یبرا ! ھامان  ی: ا گفت« ÷  یموس  از قتل  ا انصرافی،  رنگیا نی،  جھل  یاز رو» فرعون

  آن  به  د منیتا شا«و استوار برآور   برافراشته  یقصر  می: برا یعنی» نکبلند بنا   یبرج  من
».  ، درھا است مراد از اسباب«د: یگو یم  .... قتاده سمھا بر راه  آن  : به یعنی» برسم  اسباب

  به  و چون  برسم  آسمان  به  باال رفته  برج  آن بر : تا یعنی» ھا آنآسم  به  یابیدست  یھا راه«
تا »  نمکجو  و ، جست ند او آنجاستک یادعا م ÷  یموس  هکرا   یی، خدا دمیرس  آسمان

قبال  ÷  یموس«د: یگو یر خود میدر تفس  یانکشو  امام» بنگرم  یموس  یخدا  یسو به
 دروغگو  او را سخت  و من». « است  در آسمان  أل  یخدا  هکبود   خبر داده  فرعون  به
 ند.ک یم ادعا  از رسالت  هک  ا در آنچهیدارد.   ییخدا  هک  یو  یادعا  نیدر ا» پندارم یم

  قنیمت أ وجود خداوند  به  هک  وانمود ساخت  نیچن  ملعون  آن  هکبود   گونه نیبد
  واقع ا دریآ  هک  امر است  نیدر مورد ا  اوشکجو و  و  جست  یپ پندار خود در  و به  ستین

  هکپندار بود   نیا  یاو القا  ھدف  یر؟ ولیا خیوجود دارد   یموس  یمورد ادعا  یخدا
!  یآر ؟! ستیچ امر  قتیحق  هکد یخواھد د  یزود  اصال وجود ندارد و به  ییخدا  نیچن

  یباز  قومش  یھا افگند تا با عقل  انیم  را به  یشینما  اتکو حر  سخنان  نیا  ھمه  فرعون
خواھد، در  یم  هکرا   یو پندار  گرداند و ھر گمان  وزن یو ب  کرا سب  شانیو خردھا  ردهک

  آراسته«  بیذکو ت  کاز شر» بدش  عمل  فرعون  یبرا  گونه  نیو ا« فروافگند  اذھانشان
  شیخو  یشکو سر  انیو بر طغ  نموده  یپافشار و  لجاجت  شیخو  یو او در گمراھ» شد



 ٤١٣  سوره غافر

 

  راه  هک  ی، در حال است  قتیحق  افتنی  یایجو  هک شد  یمدع  دروغ  د و بهیاستمرار ورز
» و از راه« .١ است  حق  یھا نشانهو   اتیدر آ  تأمل  هکبل  ستین  حس  ، راه حق  به  دنیرس
و او را از   آراست  شیرا برا  یبد و  عمل  طانی: ش یعنی» شد  بازداشته«  و صواب  تیھدا
ر و یتدب  : ھمان ید ویک» دینجامین  یتباھ  جز به  د فرعونیکو »  باز داشت  صواب  راه

برگرداند.  ÷  یموس  به  آوردن  مانیرا از ا  داد تا مردم  را سازمان  آن  هک بود  یرنگین
 . است  تکو ھال  انیز : تباب

ِيٓ َوقَاَل ﴿ هۡ  ٱتَّبُِعونِ  مِ َءاَمَن َ�َٰقوۡ  ٱ�َّ
َ
 ﴾٣٨ٱلرََّشادِ  َسبِيَل  ِدُ�مۡ أ

  د تا شما را بهینک  یرویپ  از من ! من  قوم  ی: ا بود، گفت  آورده  مانیا  هک  سک  و آن«
د، یردک  نیرا اگر چنید زینکاقتدا   من  به  نی: در د یعنی» نمک  تیھدا  یرشد و راست  راه
را   راه  نیا  ھرکس د ویا رساند، شناخته یر میخ  سرمنزل  قتا شما را بهیحق  هکرا   یراھ
 . است  ، بھشت راه  نیا  ییمقصد نھا  هکد یابد و بدانی یم  د، نجاتیمایبپ

  ، راه قومش و  فرعون  راه  هک نیبر ا  است  یضیو تعر  هیناک،  فرعون  آل  مؤمن  سخن  نیا
 ». نمک ینم  یرھبر  تیھدا  راه  شما را جز به  من: « هکد یگو یم  دروغ  و او به  است  یگمراھ

ۡ�يَا ٱۡ�ََيٰوةُ ا َ�ِٰذهِ إِ�َّمَ  مِ َ�َٰقوۡ ﴿   ﴾٣٩ٱۡلَقَرارِ ِ�َ َداُر  ٱ�ِخَرةَ  �نَّ  َمَ�ٰعٞ  ٱ�ُّ
  هک» است  کاند  یا ا بھرهیدن  یزندگان  نیا  هک  ستین  نیجز ا ! من  قوم  یا«

  آن  قتیو در حق«گردد  ینابود م  شود و سپس یمند م بھره  از آن  یچند روز انسان 
  ھرگز گسست  هک  یدائم  است  یاتی، ح آخرت  اتیرا حیز» دارالقرار است  هک  است آخرت 

 باشد. یدار میمستمر و پا  یریناپذ  طور زوال  و به  نداشته  یانقطاعو 

ۖ  إِ�َّ  ُ�َۡزىٰٓ  فََ�  َسّيَِئةٗ  َعِمَل  َمنۡ ﴿ وۡ  َذَكرٍ  ّمِن َ�ٰلِٗحا َعِمَل  َوَمنۡ  ِمۡثلََها
َ
نَ�ٰ  أ

ُ
 وَُهوَ  أ

ْوَ�ٰٓ�َِك  ُمۡؤِمنٞ 
ُ
  ﴾٤٠بٖ ِحَسا بَِغۡ�ِ  �ِيَها َزقُونَ يُرۡ  ٱۡ�َنَّةَ  يَۡدُخلُونَ  فَأ

 ایدن  یدر سرا  ھرکس : یعنی» ابدی یفر نمیک  مانند آن ند، جز بهک  یبد  هکھر«
  آن  اندازه جز به  باشد ـ پس  هک  یتیشود ـ ھر معص  بکرا مرت  یاز معاص  یتیمعص
در   اتیجنا  هک  است  بر آن  لی، دل عبارت  نیشود. ا ینم  و معذب  نشده  ، جزا داده تیمعص

  ا زنیند ـ مرد باشد ک  ستهیار شاک  ھرکس و«مانند خود دارند   به  ی، غرامت و اموال  ابدان
  ھمراه دھد، به  انجام  یا ستهیشا  عمل  ھرکس : یعنی» باشد  داشته  مانیا  هک  یـ در حال

در   هک» گروه  آن  پس«باشد   اند، مؤمن آورده  امبرانشیپ  هک  و آنچه أ خداوند  به  هک نیا
                                                           

 .ید حویسع  خیش  از مرحوم» للها: « کتاب  ؛ مقدمه  نگاه -١
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  حساب یشوند و در آنجا ب یوارد م  بھشت  به«اند  ردهک  جمع  مانیو ا  ستهیشا  عمل  انیم
ابند. ی یم  یا ا محاسبهی  شمارش  بدون  و و فراوانکین  یا ی: روز یعنی» ابندی یم  یروز

  از نعمتھا داده  در بھشت  هک  در آنچه  : بر آنان است  نیا  یمعن«د: یگو یم  مقاتل
 ». ستین  یا ییجو یامد و پیپ  چیشوند، ھ یم

ۡدُعوُ�مۡ  ِ�ٓ  َما َوَ�َٰقۡومِ ﴿
َ
  ﴾٤١ٱ�َّارِ  إَِ�  ُعونَِ�ٓ َوتَدۡ  ٱ�ََّجٰوةِ  إَِ�  أ

رار کت را أ خداوند  یسو به  شیخو  ، دعوت فرعون  از خانواده  مرد مؤمن  آن  سپس
را در   یقبل  یو روشھا  داشته  اعالم  یو علن  حیز صریرا ن  شیخو  مانینجا ایرد و در اک

  هک  است  شده  چه ! من  قوم  یو ا«رد: کن  ، دنبال است  او از خودشان  هک  گمان  نیا  یالقا
  د: آخر چگونهیخبر دھ  از خودتان  من  : به یعنی» خوانم یفرام  نجات  یسو شما را به  من

و   أل  یخدا  به  مانیا  قیاز طر  بھشت  ورود به و  از دوزخ  نجات  یسو شما را به  من  هک  است
و   کبا شر» دیخوان یفرام  دوزخ  یسو به و شما مرا«  خوانم یفرام  امبرانشیپ  گفتن اجابت

 د؟.یطلب یم  از من  هک  یکش

ۡ�ُفرَ  ُعونَِ� تَدۡ ﴿
َ
�ِ  ِ ۡ�ِ  بِٱ�َّ

ُ
۠  مٞ ِعلۡ  بِهِۦ ِ�  َس َما لَيۡ  بِهِۦ كَ َوأ نَا

َ
ۡدُعوُ�مۡ  َو�

َ
 ٱۡلَعزِ�زِ  إَِ�  أ

ٰرِ    ﴾٤٢ٱۡلَغ�َّ
و   افر شومکخدا   د تا بهیخوان یمرا فرام: « رد و گفتکر یرا تفس  دعوتھردو   سپس

را   یزید تا چیخواھ یم  : از من یعنی» گردانم  کیبا او شر  ندارم  یعلم  بدان  هکرا   یزیچ
گاھ  علم  چی، ھأبا خداوند  آن  بودن  کیشر  به  هک  بخوانم  تیعبود  به و   ندارم  یا یو آ

  یسو به شما را  و من»  است  نشده  اقامه  یو برھان  لیدل  چیھ  آن  بر پروردگار بودن
  خوانم یم  یعزتمند  یخدا  یسو شما را به  : من یعنی» خوانم یز غفار فرامیخداوند عز

  هکرا   یسک  گناھان ، شیخو  وجود ندارد و او با وجود عزت  یو  بزرگتر از عزت  یعزت  هک
 آمرزد. یز میآورد، ن  مانیا  یو  به

َما تَدۡ ﴿ َّ�
َ
ٞ َدعۡ  َ�ُۥ لَۡيَس  إَِ�ۡهِ  ُعونَِ�ٓ َ� َجَرَم � ۡ�َيا ِ�  َوة ٓ  ٱ�ِخَرةِ َوَ� ِ�  ٱ�ُّ نَا نَّ َمَردَّ

َ
 إَِ�  َوأ

 ِ نَّ  ٱ�َّ
َ
ۡصَ�ُٰب  ُهمۡ  ٱلُۡمۡ�ِ�ِ�َ َوأ

َ
  ﴾٤٣ٱ�َّارِ  أ

  ا و آخرتید، در دنیخوان یم  آن  یسو شما مرا به  آنچه  هک  ستین  یدیترد«
  هکد بلیپندار یشما م  هک  ستین  چنان  : موضوع یعنی» ستین  ییدعا  رشیپذ  صاحب

 : هک  است  نیا  و آن  است  کش  رقابلیو غ  یو قطع  ، ثابت نمک یم  انیشما ب  به  من  آنچه
  چیھ یب خواند، یم  یاریو   شیاین  را به أ ر از خداوندیغ  یزیچ  هک  یسک  یدعا  بطالن
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د ـ ینک یم دعا بلند  به  دست  شانیسو شما به  هک  یسانکرا یز  است  ثابت  یا و شبھه  کش
را   شیخو  التکمش  و دفع  حاجات  دعا، رفع  اجابت ھا آنـ و از   ا مردگانی  از بتان  اعم

از   یزیو چ  گفته  خود را اجابت  نندهکدعا  هکرا ندارند   آن  د، قدرتیخواھ یم
برسانند.   یخود سود  نندهکدعا  ، به از وجوه  یوجھ  ا بهیاو را برآورند،   یھا خواسته

  یدعوت  د، صاحبیخوان یم  شانیسو شما مرا به  هک  یسانک:  است  نیا  یمعن  یقول به
را   یسک  ا و در آخرتیدر دن ھا آن  یعنیگردد.   و ثابت  الزم  آن  یبرا  تیالوھ  هکستند ین

» است للها  یسو ما به  ، برگشت قتیحق و در«خوانند  یفرانم  شیخو  عبادت  یسو به
ز و یبا رستاخ  ا ھمو آخر  ؛ اوال با مرگ است أ خداوند  یسو ر ما بهیو مص  : مرجع یعنی

  هک  یسانک:  یعنی» اند دوزخ  اھل  شتگانگذ حد از گمان  یو ب»  از مرگ  پس  شدن  زنده
  هکاند  دوزخ  اھل  دھند، ھمانان یم  ار انجامیبس را أ للها  یھا یو نافرمان  یمعاص

 وندند.یپ یم  آن  به  سرانجام

ٓ  ُكُرونَ فََسَتذۡ ﴿ قُوُل  َما
َ
فَّوُِض  لَُ�مۚۡ  أ

ُ
ۡمرِيٓ  َوأ

َ
ِۚ  إَِ�  أ َ إِنَّ  ٱ�َّ ۢ  ٱ�َّ   ﴾٤٤بِٱۡلعَِبادِ  بَِصُ�

اد ی به ، میگو یشما م  را به  آنچه«د یبر شما فرودآ  عذاب  هک  یھنگام» یزود به  پس«
شما   به  یرخواھیر و خک، تذ حتیدر نص  من  هک  د دانستیو خواھ» د آوردیخواھ

را   ارمکو  ردهک  لک: بر او تو یعنی» سپارم یخدا م  را به  ارمکو »  ام ردهک  غیبل  یجدوجھد
ند. ک یم  تیحما  مؤمنش  و از بندگان» ناستیب  بندگان  حال  به للها»  گذارم یاو وا م  به
  یو  به  قصد حمله  انیفرعون  هک  را گفت  سخن  نیا  ی، ھنگام مؤمن  شخص  : آن یقول  به

 برسانند.  قتل را داشتند تا او را به

ُ فََوقَٮُٰه ﴿ ْۖ  َما اتِ  َٔ َسّ�ِ  ٱ�َّ   ﴾٤٥ٱۡلَعَذاِب  ُسوٓءُ  فِرَۡعۡونَ  لِ � وََحاَق  َمَكُروا
  بندای نتوانستند بر او دست ھا آنو   ختیگر  وهک  به  مرد مؤمن  د: آنیگو یم  مقاتل

 در ردندک یم  هک  یرنگیسوء ن  خدا او را از عواقب  پس«د: یفرما یم  یتعال  حق  هک چنان
  داشتند، نگاه نظر در  یو  در حق  هک  یبد  رنگیاو را از ن  أل  ی: خدا یعنی» داشت  امان

:  یعنی» فروگرفت  نیسھمگ  را عذاب  فرعون  و آل«رد کحفظ   و او را از شر آنان  داشت
  ا، با غرقیدر دن ھا آن  ھمه  هک رد و فرود آمد چنانک  احاطه  نیسھمگ  یعذاب  آنان بر

  سخت  عذابز با ین  آخرت در  یزود  شدند و به  (بحر احمر) عذاب  سرخ  یایدر در  شدن
 رو خواھند شد: روبه
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� َعلَۡيَها َرُضونَ ُ�عۡ  ٱ�َّارُ ﴿ ۚ  ُغُدّوٗ ا اَعةُ  َ�ُقومُ  َوَ�ۡومَ  وََعِشّيٗ دۡ  ٱلسَّ
َ
ْ أ َشدَّ  فِرَۡعۡونَ  َءاَل  ِخلُٓوا

َ
 أ

  ﴾٤٦ٱۡلَعَذاِب 
  نیا  هک جمھور علما برآنند» شوند یم  عرضه  دوزخ  بر آتش  و شامگاھان  بامدادان  کنیا«

.  است  امتیق  دنیاز فرارس  و قبل  ، در برزخ ، بعد از مرگشان بر آتش ھا آن  داشتن  عرضه
  هکاند  ردهک  تیروا س عمر  از ابن  فیشر  ثیدر حد  گرانیو د  و مسلم  یبخار

  نإ،  والعيش  ةبالغدا  مقعده  عليه  عرض  ذا ماتإ  حد�مأ  نإ«فرمودند:  ص خدا   رسول
هذا  : هل  انلار، يقال  هلأ  انلار فمن  هلأ  من  اكن  ن�و  ةاجلن  هلأ  فمن ةاجلن  هلأ  من  اكن

ـ   گاھشیرد، جایبم  از شما چون  یکیا قطع« ».ةالقيام  يوم  يلهإ  اهللا  كبعث  حيت  كمقعد
  از اھل  گاھشیباشد، جا  انیشود؛ اگر از بھشت یم  عرضه  یـ بر و  و شامگاھان  بامدادان

  یو  به  دوزخ  از اھل  گاھشیجا باشد،  انیشود و اگر از دوزخ یم  داده  او نشان  به  بھشت
تو   امتیتو تا خداوند در روز ق  گاهیجا  است  نیشود: ا یم  او گفته  شود. به یم  داده  نشان
 ».زدیبرانگ  آن  یسو را به
  است  برزخ  عذاب  اثباتدر   یاساس  ی، اصل باب  نیدر ا  وارده  ثیو احاد  مهیرک  هیآ  نیا
  تیروا  به  فیشر  ثیحد . در ستین  در آن  یکش  چیو ھ  است  حق  برزخ  عذاب  هک نیو ا

د، یقبر پرس  عذاب  درباره ص  خدا   رسول او از  هک  است  آمده ل  از عائشه  یبخار
  ، به مهیرک  هیآ  داللت  البته».  است  قبر حق عذاب  ! یآر«فرمودند:  ص  خدا   رسول
  ، از آن گناھانش  سبب در قبر به  مؤمن  عذاب و  محدود بوده  ر در برزخفاک  عذاب

 د.یآ یبرم  متقدم  ینبو  ثیاحاد امر از  نیا  هکشود بل یاستنباط نم
 از  باره نیا در  وارده  فیشر  ثیحد  لیدل ، به است  قبر متفاوت  عذاب  هک  د دانستیبا

 الإو اكفر أ  مسلم  من  �سن  حسنأما «فرمودند:  ص  خدا  سولر  هک س مسعود ابن
رمحا أو   قد وصل  اكن  : إن الاكفر؟ فقال  اهللا  ما إثابة ! اهللا . قلنا: يا رسول تعايل  اهللا  ثابهأ

.  ذلك و أشباه   و الودل و الصحة  املال  وتعايل  تبارك  اهللا  ، أثابه حسنة  بصدقة أو عمل  تصدق
دۡ ﴿ . قرأ العذاب  ا دون: عذاب ؟ قال ةاالخر يف  قلنا: فما إثابته

َ
ْ ِخلُوٓ أ َشدَّ  نَ َعوۡ فِرۡ  َءاَل  ا

َ
 أ

 .]۴۶[غافر:  ﴾اِب َعذَ لۡ ٱ

دھد،  ینم  انجام  یکیار نکافر ـ کا یباشد   مسلمان  هک نیاز ا  ـ اعم  یارکوکین  چیھ 
افر ک  دادن پاداش  !للها ا رسولی:  میدھد. گفت یم  او را پاداش أ خداوند  هک نیجز ا
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ار کا یباشد،   داده  یا صدقه ایباشد،   را برقرار ساخته  یرحم  اگر صله ؟ فرمودند: ستیچ
  آن  و امثال  یو فرزند و سالمت  مال  دادن  او را به  یتعال و  کتبار  یباشد، خدا  ردهک  یکین

  ی؟ فرمودند: عذاب ستیچ  در آخرت  یو  دادن  : پاداش میدھد. گفت یم  ا پاداشیدر دن

َشدَّ ﴿ ردند:ک  تالوت  گاه . آن یتر از عذاب نییپا  است
َ
ۡدِخلُٓواْ َءاَل فِرَۡعۡوَن أ

َ
[غافر:  ﴾ۡلَعَذابِ ٱأ

 ».دیدرآور  عذاب  نیتر را در سخت  فرعون  آل ]۴۶
 در  عذاب  نیتر را در سخت : آل فرعون مییگو یبرپا شود، م  امتیق  هک  یو روز«

  هکد یدرآور  یگاھیجا  به  را در جھنم  فرعون  : آل مییگو یم  فرشتگان  : به یعنی» دیآور
 . دتر استیتر و شد نیسھمگ  ر آنیاز غ  آن  عذاب

ونَ  �ذۡ ﴿ ْ َ�َيُقوُل  ٱ�َّارِ  ِ�  َ�َتَحآجُّ ُؤا َعَ�ٰٓ ِيَن  ٱلضُّ ْ لِ�َّ ٓوا  َ�َهۡل  َ�َبٗعا إِنَّا ُكنَّا لَُ�مۡ  ٱۡستَۡكَ�ُ
نُتم

َ
ۡغُنونَ  أ   ﴾٤٧ٱ�َّارِ  ّمِنَ  نَِصيٗبا َ�نَّا مُّ

  هک  گاه : آن یعنی» نندک یمگو م گر بگوید  کیبا   دوزخ  در آتش  هک  گاه و آن«
:  یعنی» برانکمت  به  ناتوانان«نند ک یو بگومگو م  گر مشاجرهید کیبا   در دوزخ  انیدوزخ

  دهیرا برنتاب  شانیاز ا  یرویو پ † ایانب  یبرا  میاد و تسلیانق  هکفر ک  رؤسا و رھبران به
 رھاکو م  دهیشیرنگھا اندی، ن†  امبرانیپ  به  مانیاز ا  مردم  بازداشتن  یبرا و

و ما  دیما بود  یو رؤسا  و شما رھبران» میرو شما بودیما پ  نهیند: ھرآیگو یم«اند؛  دهیورز
  دوزخ  به  هک  از شماست  یرویبا پ  کنیو ا  میردکو باور   قید، تصدیشما گفت  هکرا   آنچه

  یا بخشی: آ یعنی» د؟یھست از ما  دوزخ  از آتش  یبخش  شما بازدارندها یآ  پس»  میا درآمده
 د؟.یدار یبرم ما  را ھمراه  ا آنید، ینک یم  را از ما دفع  از آن

ِينَ قَاَل ﴿ ْ  ٱ�َّ ٓوا ٓ  إِنَّا ُ�ّٞ  ٱۡسَتۡكَ�ُ َ  إِنَّ  �ِيَها   ﴾٤٨ٱلۡعَِبادِ  َ�ۡ�َ  َحَ�مَ  قَدۡ  ٱ�َّ
  ھمه ند: ھمانا مایگو یم«  شیخو  مستضعف  روانیپ  در پاسخ  شکسر» برانکمست«

  میتوان یم  ما چگونه  پس  میھست  در جھنم  باھم  ی: ما و شما ھمگ یعنی» میھست  در آن
  را از خودمان  ، قطعا عذاب میقادر بود  یارک  نیچن  ، اگر ما به مینک  را از شما دفع  عذاب

  شان انیم : او یعنی» است  ردهک  مکح  بندگان  انیخدا م  یراست  به«  میردک یم  دفع
  سک  چیھ باشند و  در دوزخ  یو گروھ  در بھشت  یگروھ  هک نیا  به  است  ردهک  صلهیف

 . ستین  سبحان  یخدا  مکح  یجو یر و پیگ یپ  ھم

ِينَ َوقَاَل ﴿ ْ ِ�ََزنَةِ َجَهنََّم  ٱ�َّارِ ِ�  ٱ�َّ   ﴾٤٩ٱۡلَعَذاِب  ّمِنَ  يَۡوٗما َ�نَّا ُ�َّفِۡف  َر�َُّ�مۡ  ٱۡدُعوا
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  یرو  دوزخ  نگھبانان  یسو شوند، به یم  وسیمأ  شیخو  از رھبران  ناتوانان  و چون
افر؛ ک  یھا از امت» در دوزخند  هک  یسانکو «گردند:  یخواستار دعا م  و از آنان  آورده

  هک  یفرشتگان  : به یعنی» ندیگو یم  دوزخ  نگھبانان  به«  آنان  بر و مستضعفکاز مست  اعم
د تا یرا بخوان  پروردگارتان« ند:یگو یانند، میدوزخ  عذاب  و گماشتگان  ارپرداز دوزخک
  بارگاه  به  هکھند خوا یم  از فرشتگان ! یآر» ندک  کرا از ما سب  عذاب  نیروز از ا  کی

 بدھد.  یو تنفس  فیتخف  کاند  آنان  نند تا بهک  شفاعت  در حقشان  خداوند متعال

ْ قَالُوٓ ﴿ وَ  ا
َ
�ِيُ�مۡ  تَُك  لَمۡ  أ

ۡ
�  بِٱۡ�َّيَِ�ِٰت�  رُُسلُُ�م تَأ ْ بََ�ٰ ْ  قَالُوا ْۗ  قَالُوا ْ َوَما ُدَ�ٰٓ  فَٱۡدُعوا  ُؤا

  ﴾٥٠إِ�َّ ِ� َضَ�ٰلٍ  ٱۡلَ�ٰفِرِ�نَ 
  روشن  یھا معجزه  امبرانتانیمگر پ«  شان در پاسخ  فرشتگان» ندیگو یم«

آوردند اما ما   روشن  یما معجزات  یبرا ھا آن» ند: چرایگو یاوردند؟ میشما ن  یسو به
  ییھا آنھا و برھ حجت  به  و نه  میآورد  مانیا  خودشان  به  نه  پس  میردک  بیذکت را  شانیا
  نگھبان  فرشتگان» ندیگو یم«ردند؛ کرا   اعتراف  نیا  چون  . پس میردکآوردند، باور   هک

را ید زینکدعا  ، شما خود است  نیار چنک  : ھرگاه یعنی» دینکدعا   پس: « شانیبرا  دوزخ
و   معجزات  آوردن را بعد از  امبرانشیو پ  دهیفر ورزک أ خداوند  به  هک  یسانک  یما برا

ما   به  نانیا  امثال  یبرا  ردنکو دعا   مینک یاند، دعا نم ردهک  بیذک، ت روشن  یھا حجت
 . است  نشده  داده  اجازه

:  ستین یا دهید فایمف  ھم  خودشان  یدعا  هکدھند  یخبر م  آنان  به  فرشتگان  سپس
  اثر است یب و  امال تباهک  افرانک  ی: دعا یعنی» ستین  راھهیجز در ب  افرانک  یدعا  یول«

 رد.یگ یقرار نم  اجابت و ھرگز مورد

ِينَ إِنَّا َ�َنُ�ُ رُُسلََنا وَ ﴿ ِ َءاَمنُواْ ِ�  ٱ�َّ ۡ�َيا ٱۡ�ََيٰوة ۡشَ�ٰدُ  َ�ُقومُ  مَ َوَ�وۡ  ٱ�ُّ
َ
  ﴾٥١ٱۡ�

 »مینک یم  یاریاند،  آورده  مانیا  هکرا   یسانکو   شیخو  امبرانیما پ  قتیدر حق«
و  ÷  یموس  هک چنان  میگردان یم  غالب  ششانکوبگر و سرکسر  را بر دشمنان  شانی: ا یعنی

  ردنکسر یبا م» ایدن یدر زندگ«  میداد  نصرت  فرعون  ردنک  را با غرق  فرعون آل  مؤمن
در   و غلبه  و اسارت  غارت و  را با قتل  آنان  هک،  از دشمنانشان  شانیا  گرفتن  انتقام  نهیزم

 وبند.ک یم  ھم
از   یبرخ  شهیپ  بیذکت  یھا امت  هک نیا«د: یگو یم  یرطبریجر  از ابن  نقل  ر بهیثک ابن

  شانیا بر  یتعال  حق  با نصرت  یردند، منافک  را اخراج  یو برخ  شتهکرا  †  امبرانیپ
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   بیذکت ـ از †  امبرانیپ  ا مرگی  ابیدر غ  و چه  اتیح در  ـ چه  أل  یرا خدایز  ستین
  هک  یروز«را در   شانیا  میدھ یم  یاریز ین» و...». « است  گرفته  انتقام  نندگانشانک

  یبرا  هکفرشتگانند   . شاھدان است  امتیروز ق  و آن» زندیخ یبرم  شھادت  به  شاھدان
روز   نیدر ا  شان دادن  نصرت  یدھند. معنا یم  یگواھ  یالھ  یھا امیپ  بر ابالغ † ایانب

را   شانیو ا  هوارد نمود  بھشت  به  شان برابر اعمال در را  شانیا أ خداوند  هک  است  نیا
و   مجازات  شان برابر اعمال فار را درک،  و در مقابل دارد یم  یخود گرام  یرامتھاک  به

 افگند. یم  دوزخ  را به ھا آنند و ک یم  نینفر

ٰلِِم�َ  يَنَفعُ  َ�  مَ يَوۡ ﴿ ارِ  ُسوٓءُ  َولَُهمۡ  ٱللَّۡعَنةُ  َولَُهمُ  ِذَرُ�ُهۡمۖ َمعۡ  ٱل�َّ   ﴾٥٢ٱ�َّ
  نیرا ایز» دھد یسود نم  را عذرآوردنشان  ستمگران  هک  یروز  ھمان«

  آنان  یبرا و«  است  ییجا یناوارد و ب  اثر و شبھه یو ب  باطل  ی، عذرخواھ شان یعذرخواھ
» یسرا  آن  یبدفرجام  شانیو برا  است« أ خداوند  از رحمت  ی: دور یعنی» لعنت

 ».است»  دوزخ  : عذاب یعنی

وۡ  ٱلُۡهَدىٰ  ُموَ�  َناَءاتَيۡ  َولََقدۡ ﴿
َ
ٰٓءِيَل  بَِ�ٓ  َرۡ�َناَوأ  ﴾٥٣ٱلِۡكَ�َٰب  إِۡسَ�

. و  میدیبخش«  و معجزات  ، نبوت : تورات یعنی» تیھدا  یموس  ا بهو قطع«
در  ÷  یبعد از موس  هک» مینھاد  راثیم  به«را   : تورات یعنی» را  تابک  لیاسرائ یبن به 

 بردند.  ارث گر بهید  از نسل  پس  ینسلا ر  ماند و آن  یباق  انشانیم

ْوِ�  َوذِۡكَرىٰ  ىُهدٗ ﴿
ُ
لَۡ�ٰبِ  ِ�

َ
  ﴾٥٤ٱۡ�

آموز  تگر و پندیھدا  : تورات یعنی» است  و پندآموز خردمندان  تیھدا«
 . است  سالم  یخردھا  صاحبان

ِ  دَ إِنَّ وَعۡ  ٱۡصِ�ۡ فَ ﴿ � ٱۡسَتۡغفِرۡ وَ  َحقّٞ  ٱ�َّ بَۡ�ٰرِ وَ  بِٱلَۡعِ�ِّ  َرّ�َِك  ِ�َۡمدِ  وََسّبِحۡ  بَِك ِ�َ   ﴾٥٥ٱۡ�ِ
 از تو صبر  شیپ  امبرانیپ  هک چنان  انکبر آزار مشر ص  محمد  یا» نکصبر   پس«

» است  حق«  امتیق  وقوع  به  یو  ا وعدهی،  امبرانشیپ  به» خدا  وعده  گمان یب«ردند ک
  آمرزش  گناھت  یو برا«وجود ندارد   آن  در وقوع  یکش  چیو ھ  ستین  در آن  یخالف  چیھ

  ھرگونه  أل  یخدا  هک آن ـ با وجود  یخواھ آمرزش  به ص  خدا  رسول  افتنی دستور» بخواه
  یـ برا  است  دهیآمرز  شانیبر ا  رسالت و بعد از  ا قبلی  هکم  و بعد از فتح  را قبل  یلغزش

  اعمال  فروگذاشتن  سبب  به  شانیا  یخواھ آمرزش ایشود.   افزون  تا بر ثوابشان  است  نیا
  یشتریب  شناخت  یالھ  مالکو   از جالل  انسان  هک  اندازه ھر  را بهیز  است  و افضل  یاول
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  به  یو  و احساس  دهیز دیو ناچ  مکاو   یرا برا  شیخو  ، عمل اندازه  ھمان  باشد، به  داشته
  نیخواھد، بد یم  از او آمرزش  شود لذا مانند مذنبان یم  افزوده  اش یوتاھک قصور و

 ». است  مقربان  یھای، بد انکین  : حسنات املقربني  سيئات األبرار  حسنات«اند:  گفته  جھت
  نیا تا در  بر استغفار است  امت  یبرا  یزشیدستور، انگ  نیـ ا  ر گفتهیثک  ابن  هک ا ـ چنانی

 نند.کاقتدا  ص شیامبر خویپ  امر به
:  یعنی» یگو  حیتسب  و بامدادان  شامگاھان  پروردگارت  شیبا ستا  و ھمراه«

و   مداومت  یو  شیبا حمد و ستا  ھمراه أ خداوند  حیو تسب  هیبر تنز  شهیھم
را در یعصر و بامداد، نماز بگزار ز  : در دو وقت است  نی؛ مراد ا یقول به . نک  مواظبت

در بامداد   عتکبود ؛ دو ر  فرض  دو وقت  نیفقط در ا  خواندن نماز ، هکدر م  وقت  آن
 در عصر.  عتکر و دو

ِينَ إِنَّ ﴿ ِ  َءاَ�ِٰت  يَُ�ِٰدلُوَن ِ�ٓ  ٱ�َّ تَٮُٰهمۡ  ُسۡلَ�ٰنٍ  بَِغۡ�ِ  ٱ�َّ
َ
ا كِۡ�ٞ  إِ�َّ  ُصُدورِهِمۡ  ِ�  إِن �  مَّ

ِ  فَٱۡسَتعِذۡ  بَِ�ٰلِغِيهِ�  ُهم ِۖ ب ِميعُ ُهَو  ۥإِنَّهُ  ٱ�َّ   ﴾٥٦ٱۡ�َِص�ُ  ٱلسَّ
  باشد ـ مجادله آمده  شانیبرا  یحجت  هک آن یـ ب للها  اتیدر آ  هک  یسانک  یراست به«

  آمده  شانیبرا  سبحان  یخدا  یاز سو  یارکو آش  روشن  حجت  هک آن ی: ب یعنی» نندک یم
» ستین«  ادتیو س  استیر هداو ار  ینیترب بر و خود» برکجز   آنان  یھا نهیدر س«باشد 
  آن  به  آنان«دارد  یوام  رسالتت  انگاشتن  و دروغ  بیذکت  را به  آنان  هک  امر است  نیو ھم

و  ص  محمد  هیعل  یا یشکگردن بر وکت  شانیھا : در دل یعنی» ستندین  شونده  لینا
ا یرسند.  ینم  شیخو  مرام  نیا  ھرگز به ھا آنشوند اما   بر او غالب  هک نیدر ا  است  یطمع
  دست  ر آنیا نظی  شتنتکمانند   بزرگ  یارک به  هکآنند   خواھان  : آنان است  نیا  یمعن

د و یکاز شر و » ببر  خدا پناه  به  پس«رسند  ینم  شیخو  ھدف  نیا  ا بهقطع  یابند ولی
  به  ناستیرا، ب  سخنانشان  شنواست» ناستیب  یرا او خودشنوایز«  آنان  یشکتجاوز و سر

 ماند. ینم  امور، پنھان  نیاز ا  یا ینھان امر  چیبر او ھ  پس  نافعالشا
  رانکمن  عموم  درباره  هیآ  نی: ا است  گفته  هیآ  نیا  نزول  سبب  انیدر ب  یوطیس

 شد.  ز نازلیرستاخ

َ�َٰ�ٰتِ  قُ َ�َلۡ ﴿ �ِض وَ  ٱلسَّ
َ
�ۡ  ٱۡ�

َ
�ۡ  ٱ�َّاِس  َخۡلقِ  مِنۡ  َ�ُ أ

َ
َ�  ٱ�َّاِس  َ�َ َوَ�ِٰ�نَّ أ

  ﴾٥٧لَُمونَ َ�عۡ 
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تر  در دلھا و شگرف» بزرگتر است  مردم  نشیاز آفر  نیو زم ھا آنآسم  نشیا آفرقطع«
ھستند،   یبزرگ اریبس  یھا دهیپد  نیو زم ھا آنرا آسمیھا ز شهیدر اند  ر استت و شگفت

از آثار ھا  این جز نند وک یم  تکحر  یونک  میعظ  یاستقرار دارند، در فضا  ستون  یب
مجدد   ردنک  ز و زندهیرستاخ رکمن  ، چگونه صورت  نی: در ا یعنیگر... ید  فراوان  عظمت

تر  ساده  نیو زم ھا آنآسم  نشیآفر ، از وجوه  از ھمه  آن  نشیآفر  هکشوند  یم  یزیچ

َو لَيۡ ﴿ د:یافرم یم » سی«  ) از سوره۸۱(  هیدر آ  هک ؟ چنان است
َ
ِي َس أ َ�َٰ�ٰتِ َخلََق  ٱ�َّ  ٱلسَّ

�َض وَ 
َ
ٰٓ  ٱۡ� ن بَِ�ِٰدٍر َ�َ

َ
، بر  دهیرا آفر  نیآسمانھا و زم  هک  یسک ایآ« ]۸۱[یس: ﴾ِمۡثلَُهم َ�ۡلُقَ  أ

  عظمت» دانند ینم  شتر مردمیب  یول. «»ند؟یافریب انسانھا را  نیمانند ا  هک  ستیتوانا ن  آن
  قیحقا  نی، در ا شیخو  یھوسھا  به  یو سرگرم  فرط غفلت از  هک پروردگار را، چرا  قدرت
 نند.ک ینم  شهیو اند  تأمل

ۡ�َ�ٰ  َتوِيَوَما �َسۡ ﴿
َ
ِينَ وَ  ٱۡ�َِص�ُ وَ  ٱۡ� ٰلَِ�ِٰت َءاَمُنواْ وََعِملُواْ  ٱ�َّ ۚ َوَ�  ٱل�َّ ُء  قَلِيٗ�  ٱلُۡمِ�ٓ

ا ُرونَ  مَّ   ﴾٥٨َ�َتَذكَّ
 نند،ک یم  و ناروا مجادله  باطل  به  هک  یسانک:  یعنی» ستندین  سانکینا یو ب نایو ناب«

  هک  یسانکو «ستند ین  سانکینند، ک یم  مجادله  یو راست  حق  به  هک  یسانکبا 
:  یعنی» ستندین  سانکی  ردارانکز با بدیاند ن ردهک  ستهیشا  یارھاکو   آورده  مانیا
آلود، برابر   تیو معص  شهیفرپک  ردارانک، با بد صالح  عمل  یداراو   مانیباا  ارانکوکین
شتر یب  پند گرفتن  هک  است  نی. مراد ا! مردم  یا» دیریپذ یپند م  کاند  چه« ستندین

 باشد. یم  عدم  مکدر ح  هک  است  کاند چنان  مردم

اَعةَ إِنَّ ﴿ ۡ�َ�َ  َوَ�ِٰ�نَّ  �ِيَها َرۡ�َب  �َّ  �َِيةٞ � ٱلسَّ
َ
  ﴾٥٩ِمُنونَ َ� يُؤۡ  ٱ�َّاِس  أ

  : در تحقق یعنی» ستین  یدیترد  ، در آن است  یا آمدنقطع  امتی، ق قتیدر حق«
را   امر را و آن  نیا» دارند یباور نم  دمشتر مریب  یول«  ستین  یکش  امتیق

 ند وک یتجاوز نم  یظاھر  از محسوسات  شانیھا فھم  هک  جھت نند، بدانک ینم  قیتصد
 اندازند. یار نمک  ، به در امر آخرت  و تأمل  حجت  افتیرا در در  شانیعقلھا

سۡ  ٱۡدُعوِ�ٓ َوقَاَل َر�ُُّ�ُم ﴿
َ
ِينَ  إِنَّ  لَُ�مۚۡ  َتِجۡب أ  َسَيۡدُخلُونَ  ِعَباَدِ�  َ�نۡ  تَۡكِ�ُونَ �َسۡ  ٱ�َّ

  ﴾٦٠َداِخرِ�نَ  َجَهنَّمَ 
، » خواندن دعاء:«مراد از » نمک  را اجابت شماد تا یفرمود: مرا بخوان  و پروردگارتان«

.  است  یو  یپرست گانهی و  ا عبادتیپروردگار،   از بارگاه  انیز  و دفع  منافع  جلب  رخواستد
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مغز : « آمده  فیشر  ثیدرحد  هک دعا چنان  هکبل  است  عبادت  شیخو  دعا در ذات  البته

  دهر�م  يامأ  ةبقي  يف  لر��م  نإ«:  است  آمده  فیشر  ثیدر حد  نیھمچن».  است  عبادت
ال �رس بعدها  ةصاحبها سعاد فيسعد بها ةرمح  توافق  نأ  دعوه  ، لعل ، فتعرضوا هل نفحات

  دارد پس  ییھا ھا و بخشش ، دھش تان»  یزندگ«روزگار   امیا  هیدر بق  ا پروردگارتانقطع« ».بداأ
  صاحبش  ند پسک  یو ھمراھ  موافقت  یبا رحمت  ییابسا دع د؛ چهیافگن  شیآنھا پ  یخود را برا

 .»انمند نشودیز  شهیھم  یھرگز و برا  بعد از آن  هکگردد   لینا  یسعادت  به  آن  لهیوس به
  (مرا به : فرموده  خودش أ را خداوندیز  است  حجت  باب  نی، خود در ا هیآ  نیا  البته

  هک  یسانک ، قتیدر حق«فرمود:   آن  دنبال به  نم)، سپسک  اجابت  تانید تا برایدعا بخوان
وارد   یزار و  یخوار  به  هکورزند، زودا  یبار مکاست«  من  ی: از دعا یعنی» من  از عبادت

 أ خدا  بارگاه  به  از دعا نمودن  هک  یسانک  به  سخت  است  یھشدار  نیا» شوند  دوزخ
ضرر را از   و دفع  منفعت  ، جلب حاجات  برآوردن  هک  یسک،  نیورزند. بنابرا یبر مکت

  شانیرا برا  یزیو چ  ردهک  را عبادت ھا آن،  شیخو  یدعا  نیبا ا  واقع بخواھد، در  مردگان
؛  میبگذر  هک  نی. از ا ستیز نیجا  سبحان  یخدا  یجز برا  آن  ردنک  صرف  هک  ردهک  صرف

بر   هک  یسکرا تنھا یدربر ندارد ز  یسود  چیھ  نندهکدعا  یبرا أ ر خداوندیغ  یدعا
و   ردنکدعا   را به  ، او بندگانش نیبنابرا  است  سبحان  ی، خدا دعا تواناست  ردنک  اجابت

  را وعده  شانیدعا  ، اجابت صورت  نیو در ا  داده خود دستور  از بارگاه  حاجات  درخواست
 أ خداوند  خود را به  یھا خواسته خدا!  بندگان  یا  پس  است  ز حقیاو ن  و وعده  است  داده

  نیا  هیتوج  شما را به  هکد ینک  هیکت  یخود بر ذات  یھا د و درخواستهیساز  متوجه
  ردهک  نیشما تضم  یز برایرا ن ھا آن  و اجابت  داده  فرمان  شیخو  یسو ھا به درخواست

ند و بر ک یم  را اجابت  نندهکدعا  یدعا  هک  یمیرک  بخشنده  ذات  اوست ! ی. آر است
ر و یفراگ  کو مل  بزرگ  از فضل  نیا و دیخود را در امور دن  جیازھا و حواین  هک  یسانک

:  است  آمده  فیشر  ثیدر حد  هک رد چنانیگ یم  نند، خشمک ینم  او درخواست  عیوس

بر او   یتعال  ند، حقکدعا ن  أل  یخدا  بارگاه  به  هک: ھر علیه  غضب  أل  اهللا  یدع  لم  من«

 ».ردیگ یم  خشم

﴿ ُ ِي ٱ�َّ َۡل َجَعَل لَُ�ُم  ٱ�َّ ْ لِتَسۡ  ٱ�َّ �ۚ ُمبۡ  َوٱ�ََّهارَ  �ِيهِ  ُكُنوا َ  إِنَّ  ِ�ً و فَۡض  ٱ�َّ  َ�َ  لٍ َ�ُ
�ۡ  ٱ�َّاِس 

َ
  ﴾٦١ُرونَ كُ َ� �َشۡ  ٱ�َّاِس  َ�َ َوَ�ِٰ�نَّ أ
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و   اتکاز حر» دیریگ  آرام  د تا در آنیشما آفر  یرا برا  شب  هک  است  یسک  خدا ھمان«
را   شب  یتعال  را حقیار زکو   سبک  یو در پ  یو روز  رزق  در طلب  تانیھا جوش و  جنب

  یو ھمخوان  تناسب  و خواب  ، با آرامش دهیدو پد  نیا  هک،  است  دهیو سرد گردان  کیتار
  خود را در آن  یازھاین تا  را روشنگر ساخت  : آن یعنی »دیو روز را مبصر آفر«دارند 

  شیخو  ار و ارزاقکو سبک  در طلب  یراحت  ، به روشن  یانداز  د و در چشمینیبب
ھای  نعمت ، از پس» است  فضل صاحب  خداوند بر مردم  گمان یب«د ییوگذار نما گشت

  ھا را و به نعمت» گزارند ینمر کش  شتر مردمیب  یول«بخشد  یم ھا آنشمار خود بر  یب
در   ر و نگرشکا از تفیند، یھا نعمت  ر آنکمن  هک  جھت  ا بدانینند. ک ینم  اعتراف ھا آن

،  است  واجب  منعم  ر و سپاسکاز ش  هکرا   ، آنچه جهینت نند و درک یم  نعمتھا غفلت  نیا
 گذارند. یفرو م

ُ َ�ٰلُِ�ُم ﴿ ءٖ  ُ�ِّ  َ�ٰلِقُ  َر�ُُّ�مۡ  ٱ�َّ ۡ�َ  ٓ ٰ  ُهَوۖ  إِ�َّ  إَِ�ٰهَ  �َّ َّ�
َ
  ﴾٦٢تُۡؤفَُكونَ  فَ�

 ھر  نندهیآفر  هک  پروردگار شماست للها«  و روز است  شب  نندهیآفر  هک  یسک» نیا«
  چگونه  : پس یعنی» د؟یشو یم  دهیجا بازگردانکاز   پس  ستیجز او ن  یی، خدا است  یزیچ
 د.یشو یم  ساخته  منصرف  ید وید و از توحیگرد یبر م  یو  و از عبادت  رفته  راھهیب  به

ِينَ  فَُك َكَ�ٰلَِك يُؤۡ ﴿ ِ  َ�ِٰت َ�نُواْ � ٱ�َّ   ﴾٦٣َحُدونَ َ�ۡ  ٱ�َّ
 : یعنی» شوند یم  گردانیرو  گونه  نیردند، اک یار مکرا ان  یالھ  اتیآ  هک  یسانک«

از   یعنیـ   ، از راه ییھا یرو  راھهیب  نی، با چن ید ویتوح  رانکو من  یالھ  اتیآ  رانکمن
 شوند. یم  دهیو برگردان  دار و استوار ـ بازداشتهیپا  راه  و متابعت  یرویپ

﴿ ُ ِي ٱ�َّ �َض َجَعَل لَُ�ُم  ٱ�َّ
َ
َمآءَ  �قََرارٗ  ٱۡ� ٓ  َوٱلسَّ َرُ�مۡ  ءٗ بَِنا ۡحَسنَ  وََصوَّ

َ
 ُصَوَرُ�مۡ  فَأ

ّيَِ�ِٰت�  ّمِنَ  َوَرزَقَُ�م ُ َ�ٰلُِ�ُم  ٱلطَّ ُ  َ�َتَباَركَ  َر�ُُّ�ۡمۖ  ٱ�َّ   ﴾٦٤ٱۡلَ�ٰلَِم�َ رَبُّ  ٱ�َّ
را   : آن یعنی» ساخت  شما قرارگاه  یرا برا  نیزم  هک  است  یسک  خدا ھمان«

ز یشما ن  یاالھاکو  ھا آند و ساختمیشو یمستقر م  بر آن  هکد یگردان  یاستقرار  گاهیجا
و استوار   مکطور مح شما را بر خود به  نیزم  هک یحالابد در ی یاستقرار م  بر آن

  هک  یسانکد. و یریم یم  در آن  و ھم  شده  زنده  نیزم  نیدارد و در ھم یم  نگاه
 در را مایاند ز خطا رفته  دارد، به  منافات  آن  تکو حر  با دوران  نیاستقرار زم اند پنداشته

، با  مینک یم  و آرامش  یراحت  ، احساس میھست مایو قطار و ھواپ  نیسوار ماش  هک یحال
  نیزم  تکحر ینف  یمعنا  ر بهیتعب  نیا  ز ھستند پسین  تکحر  در حال  فوق  لیوسا  هک آن
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د. و یگردان«شما   یبرا  مکمستح  یاستوار و سرپناھ برپا و» یرا سقف  و آسمان»  ستین
  انیرا در م : شما یعنی» و پرداختکیشما را ن  یرد و صورتھاک  یشما را صورتگر

: از  یعنی» ھا زهیکپا و شما را از«د یآفر  أتیھ  نیباتریو ز  صورت  نیوترکین  به  جانداران
و   بزرگ  اوصاف  به  موصوف هک  یذات» نیداد، ا  یروز«ا یذ و گوارا در دنیلذ  یایاش

  تکار بابریبس  انیردگار عالمپرو لله، ا پروردگار شما است للها«  است  شده ادی  باعظمت
، برتر و  ، مقدس ستیناشا  صفات  ھمه ، و او از ار استیاو بس  تکر و بری: خ یعنی» است
 باشد. یم  منزه

ِ َرّبِ  ٱۡ�َۡمدُ  ٱّ�ِيَنۗ  َ�ُ  لِِص�َ ُ�ۡ  فَٱۡدُعوهُ  ُهوَ  إِ�َّ  إَِ�ٰهَ  َ�ٓ  ٱۡلَ�ُّ ُهَو ﴿   ﴾٦٥ٱۡلَ�ٰلَِم�َ ِ�َّ
 جز او  ییخدا«شود  یھرگز فنا نم  هک  یا یو باق  ندهیپا  : ذات یعنی» زنده  اوست«

 او  یخود را برا  نید  هک  یاو را درحال  پس«  تا و منفرد استکی  تیو در الوھ» ستین
و   و طاعت» دید، بخوانیا دهیگردان«  جھت  کیو   راستهیو پ  : خالص یعنی» شیآال یب

 للها  ژهیو  ھمهھا   شیستا«د یگردان  ا خالصیو ر  کو ش  کرا از شر  یو  یخود برا  عبادت
 د.ینک  جمع  باھم را  یر وکو ش  عبادت  : پس یعنی» است  انیپروردگار عالم

  : الحمدلله آن  دنبال د بهید؛ بایگو یم هللااال   اله ال  هک  یسک«د: یگو یم س  عباس ابن

 دُ مۡ ٱ�َۡ  ٱّ�ِيَنۗ  َ�ُ  لِِص�َ ُ�ۡ  ُعوهُ فَٱدۡ ﴿ : یتعال  حق  فرموده  ید و معنیز بگوین  نیالعالم  رب
ِ َرّبِ   . است  نیھم ]۶۵[غافر:  ﴾َ�ٰلَِم�َ ٱلۡ ِ�َّ

نۡ  نُِهيُت  إِّ�ِ  قُۡل ﴿
َ
ۡ�ُبدَ  أ

َ
ِينَ  أ ِ  ُدونِ  مِن ُعونَ تَدۡ  ٱ�َّ ٓ  ٱ�َّ ا َجا ّ�ِ  ٱۡ�َّيَِ�ُٰت  َءِ�َ لَمَّ ِمن رَّ

ِمرۡ 
ُ
نۡ  ُت َوأ

َ
ۡسلِمَ  أ

ُ
  ﴾٦٦ٱلَۡ�ٰلَِم�َ  لَِرّبِ  أ

و   از بتان» شما  هکرا   یسانکجز خدا   هک نیاز ا  ام شده  ینھ  بگو: من«
» آمد  ناتیب  پروردگارم  از جانب  میبرا  هک  ی، ھنگام نمک  د عبادتیخوان یم«  انیھمتا

داند یو توح  یتاپرستکی، اثباتگر  ادله  نیرا ایز  است  یو نقل  یعقل  از ادله  عبارت : ناتیب
در   املک  یاد و فروتنیبا انق» باشم  میتسل  انیپروردگار عالم  به  هک  ام افتهیودستور «

 . یو برابر
  بن  بهیو ش  رهیمغ  دبنیول«د: یگو یم  مهیرک  هیآ  نزول  سبب  انیدر ب س  عباس  ابن

برگرد.   پدرانت  نید  بردار و به  دست  ییگو یم  از آنچه !ص  محمد  یگفتند: ا  عهیرب
 ».ردک  را نازل  هیآ  نیا أ خداوند  پس
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ِيُهَو ﴿  ُ�مَّ  ِطۡفٗ�  ُ�ۡرُِجُ�مۡ  ُ�مَّ  َعلََقةٖ  مِنۡ  ُ�مَّ  �ُّۡطَفةٖ  مِن ُ�مَّ  َخلََقُ�م ّمِن تَُراٖب  ٱ�َّ
 ْ ُ�مۡ  ِ�َۡبلُُغٓوا ُشدَّ

َ
ْ  ُ�مَّ  أ ۚ  ِ�َُكونُوا ن َوِمنُ�م ُشُيوٗخا ٰ  مَّ ۖ  مِن ُ�َتَو�َّ ْ  َ�ۡبُل َجٗ�  َوِ�َۡبلُُغٓوا

َ
َسّ�ٗ  أ  مُّ

  ﴾٦٧َ�ۡعقِلُونَ  َولََعلَُّ�مۡ 
 »دیآفر  یکاز خا«را  ÷  آدم  : پدر اولتان یعنی» شما را  هک  است  یسک  او ھمان«
  یانسان را ھریز  ز ھستین  کاز خا  یو  نسل  نشیآفر  ، مستلزم کاز خا  یو  نشیآفر  پس

  یرو  یھا یرستن ، غذا از از غذاست  ، خون برآمده  از خون  یو من  شده  دهیآفر  یمن  از آب
  کاز خا  یھر انسان  هکشد   ثابت  اند پس د آمدهیپد  کو خا  ھا از آب یو رستن  نیزم
ر ید و شما در سیگردان  یمن  را نطفه  کخا  نیا أ خداوند» سپس«  است  شده  دهیآفر

» یا بسته  از خون  گاه آن« دیا شده  دهیآفر  یمن» یا از نطفه«  شیخو  خلقت  یطوارا
  أتیھ  و بعد شما را به«  گذشت » مؤمنون«و »  حج«  یھا در آغاز سورهھا  این ریتفس
  به  مادرانتان  از شما را از رحم  کی ھر : یعنی» آورد یم  رونیب«  ی: اطفال یعنی» یطفل

و » دیرشد خود برس  مالک  گذارد تا به یم  یباز شما را باق«آورد  یم  رونیب  یطفل  أتیھ
» اشد«ر یشوند. تفس یم  جمعھردو   عقل و  یرومندی، ن در آن  هکاست   یحالت  نیا

  خیگذارد تا ش یم  یشما را باق  سپس. « گذشت »۱۵۲/ انعام«  در سوره  طور مفصل به
  است  یسکاز شما   یو بعض«باشد   گذشته  از چھل  یو  سن  هک  است  یسک:  خیش» دیشو

ا ی،  یا جوانی،  یریپ  سن  به  دنیاز رس  شی: پ یعنی» شود یم  قبض  شیشاپیپ  روحش  هک
  هک  یعادیم  و تا به«شود  یم  رس شیپ  دچار مرگ  ینیجن  یزندگ از تولد، در  شیپ  یحت
ا روز ی،  مرگتان  ھمانا وقت  هک  نیمع  یمدسرآ  د بهی: تا برس یعنی »دیبرس  است  نیمع
  پروردگارتان  یگانگی،  بر اثر تعقل  هک: باشد  یعنی» دینک  تعقل  هکباشد  و«  است  امتیق

را ید زی، بدان اطوار مختلفه  نیبر ا  نشتانیرا در آفر  یو  بالغه  قدرت  یوبزرگ  افتهیرا در
  به  یو از حالت  یطور  به  ی، از طور خلقتتاناطوار   شما را در ھمه  هک  اوست

 شود. یر او صادر میر و تدبیاز امر و تقد  ھمهھا  این گرداند و یبرم  یحالت

ِيُهَو ﴿ ۡمٗر� قََ�ٰٓ  فَإَِذا َوُ�ِميُتۖ  ۦيُۡ�ِ  ٱ�َّ
َ
َما أ   ﴾٦٨ُ�ن َ�يَُكونُ  َ�ُۥ َ�ُقوُل  فَإِ�َّ

  هک  است  یتعال  : تنھا حق یعنی» راندیم یمند و ک یم  زنده  هک  است  یسک  او ھمان«
  نیند، جز اک  اراده«از امور » یامر  به  و چون«  تواناست  دنیرانیو م  ردنک  زنده بر
 : یعنی.  یتوقف  چیھ  یب» شود یموجود م  درنگ یب  . پس د: باشیگو یم  آن  به  هک  ستین

  پس شود. ی، موجود م است  از آن  یریتعب »نک«  لمهک  هک  یو  اراده  دنبال ز بهیچ  آن
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ز یچ و  گرفته قرار  مورد پرستش  یگانگی  د بهیباشد، با  یشأن  نیچن  یدارا  هک  یسک
 نشود.  آورده  کیشر  یو با  یگرید

لَمۡ ﴿
َ
ِينَ  إَِ�  تَرَ  � ِ  َءاَ�ٰتِ  يَُ�ِٰدلُوَن ِ�ٓ  ٱ�َّ ٰ يُۡ�َ  ٱ�َّ َّ�

َ
  ﴾٦٩فُونَ �

جا ک؟ از  یا دهینند ندک یم  مجادله للها  اتیدر آ  هکرا   یسانکا یآ«
  اتیآ  و صحت  یدرست  لیدل  هک  یا ادله  یی: با وجود برپا یعنی» شوند؟ یم  دهیبرگردان

  ھستند، چگونه  یتاپرستکی  آورنده  ، واجب اتیآ  نیا  هک و با آن  است  یالھ
  هک شوند؟! یم  دهیبازگردان ھا آندر   دنیشیو اند  اتیآ  نیا  به  مانی، از ا گان شهیپ جدال

 انند.ک، مشر ضاللت  راھهیدر ب  سرگردان  گروه ن یا

ِينَ ﴿ ِ  ٱ�َّ بُواْ ب ٓ  ٱۡلِكَ�ٰبِ َكذَّ رَۡسۡلَنا َو�َِما
َ
ۖ  بِهِۦ أ   ﴾٧٠َ�ۡعلَُمونَ  فََسۡوَف  رُُسلََنا

از نزد   شده نازلھای  کتاب  ا جنسی،  : قرآن یعنی» را  تابک  هک  یسانک«
و از » میفرستاد  خود را بدان  امبرانیپ  هکرا   ردند و آنچهک  بیذکت«را   سبحان  یخدا

 خواھند  یزود به«ردند ک  بیذکز تیشود، ن یم  یوح †  امبرانیپ  یسو به  تابک ریغ
 ؟: وقت  را. اما چه  فرشانک  شوم  جهیار و نتک  فرجام» دانست

ۡغَ�ُٰل إِذِ ﴿
َ
ۡعَ�ٰقِِهمۡ  ِ�ٓ  ٱۡ�

َ
َ�ِٰسُل  أ  ٱ�َّارِ ُ�مَّ ِ�  ٱۡ�َِميمِ ِ�  ٧١َحُبونَ �ُسۡ  َوٱلسَّ

  ﴾٧٢�ُۡسَجُرونَ 
 با طوقھا در  ز ھمراهین» رھایو زنج  است  شانیغلھا در گردنھا  هک  یھنگام«

  هک  ی: در حال یعنی» شوند یم  دهیشک  جوشان  در آب»  است  شانیھا گردن
  : آب میشوند. حم یم  دهیشک  جوشان  آب  یسو  ، به رھاستیھا و زنج غلدر   شانیگردنھا

 بر  : آتش یعنی» شوند یم  برافروخته  در آتش  گاه آن«  است  حرارت  تینھا در  داغ
 شوند. یم  دوزخ  مهیافروز و ھ  آتش  شود و آنان یم  افروخته  آنان

ۡ�نَ  ُ�مَّ �ِيَل لَُهمۡ ﴿
َ
ِۖ ِمن ُدوِن  ٧٣�ُۡ�ُِ�ونَ  ُكنُتمۡ  َما � ْ َ�نَّا بَل لَّۡم نَُ�ن  ٱ�َّ قَالُواْ َضلُّوا

ُ اۚ َكَ�ٰلَِك يُِضلُّ  ٔٗ نَّۡدُعواْ مِن َ�ۡبُل َشۡ�    ﴾٧٤ٱلَۡ�ٰفِرِ�نَ  ٱ�َّ
  خیتوب ، از سر بر جھنم  گمارده  فرشتگان  گاه : آن یعنی» شود یم  گفته  آنان  به  گاه آن«
» ند؟یجاک د،یساخت یم  کیبرابر خدا شر را در  آنچه«ند: یگو یم اھ آن  به  وفتکو سر

  شده  را چه ھا آن د،یردک یم  پرستش أ را بجز خداوند ھا آن  هک  ییاکند شریجاک:  یعنی
دھند؟  ینم  د، نجاتیا قرار گرفته  در آن  هک  یشما را از عذاب  کنیھم  هک  است

د شدند و ما یناپد ما رفتند و از نظر ما  : معبودان یعنی» شدند  د ما گمیند: از دیگو یم«
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،  سان نیبد» میخواند ینم را  یزیما چ  شتر ھمیپ  هکبل»  مینیب یو نم  میا ردهک  را گم ھا آن
و   یاھگمر  هکند یگو یم  یرا ھنگام  سخن  نیا ! یشوند. آر یم  بتان  ر پرستشکمن

امر،   در واقع  هک نیشود و ا یم ارکآش  شانیاند، برا داشتهقرار   ا بر آنیدر دن  هک  یجھالت
  رسانده  یانیو ز  و نفع  نبوده نا و شنوایب  هکاند  دهیپرست یا میرا در دن  ییزھایچ
  به  است  یاعتراف  سخنشان  نیا اند. دهیرا نپرست  یزیاصال چ  ییگو  توانستند پس ینم

،  گونه  نیا«  است  بوده  باطل  ، از اساس باطل  انیخداو   بتان  یبرا  شان عبادت  هک نیا
را از   افرانک،  یگمراھ  نیمانند ا  به أ : خداوند یعنی» ندک یم  را گمراه  افرانکخداوند 

  به  سر انجام  هکاند  گرفته  پرستش  رابه  یبتان  آنان  هکند، از آنجا ک یم  گمراه  صواب  راه
 .ندک یم  رھسپارشان  دوزخ

�ِض  ِ�  َ�ۡفرَُحونَ  َ�ٰلُِ�م بَِما ُكنُتمۡ ﴿
َ
  ﴾٧٥َ�ۡمرَُحونَ  َو�َِما ُكنُتمۡ  ٱۡ�َقِّ  بَِغۡ�ِ  ٱۡ�

» دیردک یم  یو سرمست  یناروا شاد  به  نیدر زم  هک  است  آن  سبب  به«  عذاب» نیا«
  یشاد،  شیھا تابک و †  امبرانیبا پ  و مخالفت  أل  یخدا  یھا ی: در نافرمان یعنی
:  یعنی» دیدیناز یم  هک  است  سبب  و بدان«د یمسرور بود  مخالفت  نیا  د و بهیردک یم

و   بر در نعمتکو ت  یشکگردن : د. مرحیردک یم  یو بدمست  یشکد و گردنیفروخت یفخر م
 . است  یفخرفروش

﴿ ْ بۡ  ٱۡدُخلُٓوا
َ
ۖ  َ�ِٰ�ِينَ  َجَهنَّمَ  َ�َٰب � ِ�نَ َوى َمثۡ  فَبِۡئَس  �ِيَها   ﴾٧٦ٱلُۡمَتَكّ�ِ

  به  انیدوزخ  هک : بعد از آن یعنی» دیدرآن  د، جاودانهییدرآ  دوزخ  یھا دروازه  به«
  ردنکدیو ناام  یروح  دادن  نجهکو ش  از سر سرزنش  شوند، فرشتگان یوارد م  دوزخ

بد   چه« ندیگو یم  آنان  را به  سخن  نی، ا از آن  ییا رھای،  عذاب  جبران  انکاز ام ھا آن
 . حق  از قبول» برانکمت  گاهیجا»  عنوان  به  دوزخ» است

ِ  دَ إِنَّ وَعۡ  ٱۡصِ�ۡ فَ ﴿ ۚ  ٱ�َّ ا َحّقٞ ِي َ�ۡعَض  نُرَِ�نََّك  فَإِمَّ وۡ  نَعُِدُهمۡ  ٱ�َّ
َ
َينََّك  أ  فَإَِ�َۡنا َ�َتوَ�َّ

  ﴾٧٧يُرَۡجُعونَ 
» است  خدا حق  وعده  گمان یب«را یز  با باشیکو ش ص  محمد  یا» نکصبر   پس«
و   یآمدن  ناخواه خواه ـ  ا در آخرتیا یا در دنیـ   از آنان  گرفتن  انتقام  او به  : وعده یعنی

  از عذاب» میا داده  وعده  آنان  به  هکرا   از آنچه  یتو بخش  اگر به  پس»  است  یشدن واقع
در بدر و   هک چنان  ندهیدر آ »میانیبنما«ـ   شان وبکو سر  ردنکر یو اس  شتنکا ـ با یدن

از   شیپ» میریتو را بگ  جان ا اگری«  میاندینما  العرب رهیر جزیو سا  هکم  در فتح  سپس
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  برگشت  قابل ریو غ  یحتم  آمدن فرود ، در ھرحال  به  ؛ پس آنان  به  عذاب  آوردن فرود
  یدیو ترد  کش  چی، ھ است  اسالم  دعوت  آن از  تینھا در  یروزیپ  هک نیو ا  آنان  به  عذاب

  نا عذابشانیقیو   امتیدر روز ق» شوند یم  دهیبازگردان ما  یسو به«  نده  خود راه  به
 . مینک یم

رَۡسۡلَنا َولََقدۡ ﴿
َ
ن ِمۡنُهم َ�ۡبلَِك  ّمِن رُُسٗ�  أ ن َوِمۡنُهم َعلَۡيَك  قََصۡصَنا مَّ  َ�ۡقُصۡص  لَّمۡ  مَّ

ن لِرَُسولٍ  َ�نَ  َوَما َعلَۡيَكۗ 
َ
ِ�َ  أ

ۡ
ِۚ  �ِإِۡذنِ  إِ�َّ  يَةٍ � يَأ ٓ  ٱ�َّ ۡمرُ  ءَ فَإِذَا َجا

َ
ِ  أ ِ  ٱ�َّ وََخِ�َ  ٱۡ�َقِّ قُِ�َ ب

  ﴾٧٨ٱلُۡمۡبِطلُونَ ُهَنالَِك 
 »میا ردهک  تیاکتو ح را بر  از آنان  ی. برخ میرا فرستاد  یامبرانیاز تو پ  شیو مسلما پ«

اند،  شده رو روبه  اند و با آن دهید  شیخو  و امت  از قوم  هک  و آنچه  : تو را از اخبارشان یعنی
گاه   هکرا   آنچه  تو علم  و به» میا ردهکن  تیاکرا بر تو ح  شانیاز ا  یو برخ«  میا ساخته  آ

 . میا ، نرسانده است  داده  یرو  شان و اقوام  شانیا  انیم
  به  کینزد ، برده  نام  میرک  در قرآن ھا آناز   أل  یخدا  هک  یامبرانی؛ پ میشو یادآور می

  نیشتر از ایب ، نشده  برده  نام  در قرآن  شانیاز ا  هک  یسانکھستند اما   تن  وپنج ستیب
فرمود: از   هک  است  آمده س ابوذر  تیروا  به  فیشر  ثیدر حد  هک تعدادند. چنان

 و  ستیب و صد« ؟ فرمودند: است  چند تن † ایتعداد انب  هک  دمیپرس ص  خدا  رسول
ـ   و بزرگ  انبوه  یـ جمع  تن  پانزده و صدیس  شان انیاز م  رسوالن  هک،  ھزار تن چھار

  یتابکا ی  عتیشر  صاحب  : رسول هک  است  نیا»  ینب«و »  رسول«  انیدر م  فرق». ھستند
 باشد. یبا خود م  ھمزمان ایاز خود،   قبل  رسول  عتیو شر  تابکرو ی: پ یو نب  است
  چیھ  پس» اوردیب  یا معجزه  یالھ  اذن  جز به  هکرا نرسد   یا فرستاده  چیو ھ«

  دال  هک  است  یا معجزه »هیآ«اورد. مراد از یب  یا تواند از نزد خود معجزه ینم  یامبریپ
  یبرا  نیمع  وقت  : چون یعنی» رسدخدا ب  فرمان  چون  پس«امبر باشد یپ  نبوت بر

  انشانیم» حق  به«ـ فرارسد   ا در آخرتیا یـ در دن  گان شهیپ  بیذکت  عذاب
  ستهیو شا  محق  ، بندگان شیخو  حق بر  صلهیبا ف أ و خداوند» شود یم  یداور«

:  یعنی» مبطالن  هک«  است  وقت  : در آن یعنی» و آنجاست«دھد  یم  نجات را  شیخو
 !ص محمد  یا  پس» نندک یم  انیز«نند ک یم  عمل  آن  و به  ردهک  یرویپ  از باطل  هک یسانک

  گاه . و آن ینک  شهیپ  ییابیکاز خود، صبر و ش  شیپ  یایانب  با اقتدا به  هک  بر توست
و   حق شما به  انیدررسد، قطعا م  تو و قومت  انیم  ردنک  صلهیف  به  أل  یخدا  فرمان  هک
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و   شانیاند باطل و  یشو یم  داده  قطعا نصرت  زمان  ند و تو در آنک یم  صلهیف  یراست
ا دارند ـ قطع یبازم  تو را از دعوتت  هک  یسانک  یعنیـ   شیقر  از اشراف  انیگرا باطل

 شوند. یار مکانیز

﴿ ُ ِي ٱ�َّ نَۡ�ٰمَ َجَعَل لَُ�ُم  ٱ�َّ
َ
ْ لَِ�ۡ  ٱۡ� ُ�لُونَ  َوِمۡنَها ِمۡنَها َكُبوا

ۡ
  ﴾٧٩تَأ

 را ھا آن:  یعنی» د آوردیشما پد  یرا برا  انیچھارپا  هک  است  یسک  خدا ھمان«
گوسفند و  از شتر و گاو و  ھشتگانه  ی، جفتھا انیچھارپا  نید. مراد از ایخاطر شما آفر به

  یسوار ھا آن از  یبرختا از «  گذشت» ۱۴۳ انعام/«  در سوره ھا آنر کذ  هکبز ھستند 
 ھا آناز   یبرخ د ویسوار شو ھا آناز   ی: تا بر برخ یعنی» دیبخور ھا آناز   ید و از برخیریگ

 د.یرا بخور

ْ  َمَ�ٰفِعُ  �ِيَها َولَُ�مۡ ﴿  ٱۡلُفۡلكِ  َوَ�َ  وََعلَۡيَها ُصُدورُِ�مۡ  ِ�  َحاَجةٗ  َعلَۡيَها َوِ�َۡبلُُغوا
  ﴾٨٠َملُونَ ُ�ۡ 

 ؛ مانند و خوردن  شدن راز سواریغ» است«گر ید» یشما منافع  یبرا ھا آنو در «
و تا « گرید  از منافع  نیر و جز ای، پن ، روغن رهکر، ی، ش ، پشم کرک،  یاز مو  یبردار بھره

 شما را با ھا آن: تا  یعنی» دی، برس است  تانیھا در دل  هک  یمقصود  به ھا آنسوار بر 
د ی، شما بتوان نینند و بنابراک  گر حملید  نیسرزم  به  ینیسرزماز   نتانیسنگ  یبارھا

 دور  یشورھاکھا و  نیدر سرزم  و سھولت  یآسان را به  تانیازھاین ھا آن  لهیوس به
و بر   ابانی: بر شتر در ب یعنی» دیشو یم  حمل  یشتکو بر  ھا آنو بر «د یبرآور  دست

 ». صحراست  نهیشتر، سف«اند:   د. و گفتهیشو یم  ا منتقلیدر در  یشتک

يَّ َءاَ�ِٰت  َءاَ�ٰتِهِۦ َوُ�رِ�ُ�مۡ ﴿
َ
ِ فَأ   ﴾٨١تُنِكُرونَ  ٱ�َّ

  هکرا   انفس و  خود در آفاق  یھا و داللتھا : نشانه یعنی» را  شیخو  اتیآ«  یتعال  حق» و«
خدا   اتیاز آ  کی دامک  اند پسینما یشما م  به«  است  یو  تیو وحدان  قدرت  مالکبر   دال
وجود   خود و در عدم  یو روشن  ، در وضوح لیھا و دال نشانه  نیرا ایز» د؟ینک یار مکرا ان

  رتیبص  صاحب  چیھ  هکقرار دارند   یگاھی، در جاھا آندر   یخفا و ابھام  گونه چیھ
 باشد.  انصاف  از اھل  ند؛ چنانچهک یار نمکرا ان ھا آن،  یروشن

فَلَمۡ ﴿
َ
ْ  أ �ِض  ِ�  �َِسُ�وا

َ
ْ َكيۡ  ٱۡ� ِينَ  َ�ٰقَِبةُ  َ�نَ  َف َ�يَنُظُروا ْ  لِِهمۚۡ ِمن َ�بۡ  ٱ�َّ ۡ�َ�َ  َ�نُٓوا

َ
 أ

َشدَّ  ِمۡنُهمۡ 
َ
�ِض  ِ�  َوَءاثَاٗر� قُوَّةٗ  َوأ

َ
ٓ  ٱۡ� ۡ�َ�ٰ  َ�َما

َ
ا َ�ۡنُهم أ ْ  مَّ   ﴾٨٢يَۡ�ِسُبونَ  َ�نُوا
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  سرانجام  هکنند یتا بب«جو  زهیافر معاند ستک  گروه  نیا» اند ردهکر نیس  نیا در زمیآ«
  امبرانیوپ  ردهک  یرا نافرمان  أل  یخدا  هک  ییھا از امت» بودند  از آنان  شیپ  هک  یسانک

موجود در   مانده  یبرجا را آثاریز» ؟ است  بوده  چگونه«ردند؛ ک  بیذکرا ت †  شیخو
  بدان  هک  یبد  فرجام و بر  شده  نازل  آنان  به  هک  ی، بر عذاب شانیھا  نیار و سرزمید
  یحرفھا  باره  نیدر ا  یزبان  یب  ، با زبان مانده  یآثار برجا  نیند و اک یم  اند، داللت وستهیپ

» اند بوده  تر از آنان پرتوان شتر ویشمار ب  ثیاز ح ھا آن«دارند   گفتن  یبرا  یاریبس
خود   یرھاکیو پ  در اجسام شتر،یدر شمار خود ب  هکم  انک، از مشر انینیشیپ  : آن یعنی
  نیزم  یآثار در رو  ثیح و از«اند  شتر و فراتر بودهیخود ب  رومندتر و در اموالین

رومند یوجود ن  لیدل  هک ییشتزارھاکھا و  ارگاهکبا بناھا،  ھا آن:  یعنی» استوارتر بودند
  دست  به  آنچه  یول«اند  بوده مشھورتر تر و یقو  انکمشر  نی، از ا است  بوده ھا آن  یمدن

  ھمه  د، آنیدر رس  یالھ  عذاب  هک  گاه : آن یعنی» دینبخش  یسود  شان حال  آوردند، به یم
 امد.ین  ارشانک  به  چی، ھ یظاھر  و ابھت  وهکش

﴿ ٓ ا َجا ْ بَِما ِعنَدُهم ّمَِن  بِٱۡ�َّيَِ�ِٰت  رُُسلُُهم َءۡ�ُهمۡ فَلَمَّ ا َ�نُواْ  ۡلمِ ٱۡلعِ فَرُِحوا وََحاَق بِِهم مَّ
  ﴾٨٣َتۡهزُِءونَ �َسۡ  ۦبِهِ 

  ار و معجزاتکآش  یھا : حجت یعنی» ناتیب  شانیبرا  شان امبرانیپ  و چون«
  هک  آنچه  : به یعنی» بود خرسند شدند  نزدشان  هک  از علم  یزیچ  را آوردند، به«  روشن

ردند ک  یو شادمان  بود، اظھار مسرت  یپندارو   ییادعا  و دانش  از علم  نزدشان در
و   باطل  یھا جز شبھه  یزی، چ قتیدر حق  شانیزھایدستاو  نیا  هک یدرحال
  از علم  نزدشان  هک  آنچه  : به است  نیمراد ا  یقول  نبود. به  و پوچ  اساس یب  یادعاھا
 د:یفرما یم أ خداوند  هک شدند. چنان  ، شادمان ـ است  نید  احوال  ا ـ نهیدن  احوال

ِ  ّمِنَ  َ�ِٰهٗر� لَُمونَ َ�عۡ ﴿ ۡ�َيا ٱۡ�ََيٰوة ا را یدن  یاز زندگان  یآنھا فقط ظاھر« .]۷[روم: ﴾ٱ�ُّ

  ی: جزا یعنی» را فروگرفت  ردند، آنانک یاستھزا م  آن  به  و آنچه« .»دانند یم
 . را فروگرفت  رد و آنانک  احاطه  آنان  به  شانیاستھزا

،  است  حق  یرویاز پ  غرور بازدارنده  از عوامل  ی، عامل یویدن  علم  هک نیا  به  اشاره
بھتر و  ، در عصر ما آن  ابعاد و اعماق  هکباشد  یم  میرک  قرآن  از معجزات  یا معجزه

  دهیخود رس  اوج  بشر به  یغرور علم  نونکا را ھمیز  است  شده  شتر شناختهیب
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 ھستند ـ  انصاف  اھل  هک  یسانکاز   یکـ جز اند  یتجرب  علوم  دانشمندان  هک یطور به
 انگارند. یم  تیاھم یو ب  کرا سب  ینید  علوم

وۡ ﴿
َ
ا َرأ ْ فَلَمَّ َسَنا ا

ۡ
ْ  بَأ ِ  َءاَمنَّا قَالُٓوا   ﴾٨٤�ِ�َ ُمۡ�ِ  بِهِۦ ُكنَّا بَِما نَاَوَ�َفرۡ  َدهُۥوَحۡ  بِٱ�َّ

 ما را بر سر خود  فرودآمده  عذاب  : چون یعنی» دندیرا د ما  عذاب  چون  پس«
با او   بدانچه  کنیو ا  میآورد  مانیخدا ا  گفتند: تنھا به«ردند ک  مشاھده

 ».میافرک«  میدیپرست یم  هک  یاز بتان» میدیگردان یم  کیشر

ا إِيَ�ُٰنُهمۡ  يَنَفُعُهمۡ  يَُك  فَلَمۡ ﴿ ْ  لَمَّ ۡوا
َ
ۖ  َرأ َسَنا

ۡ
ِ  ُسنََّت  بَأ وََخِ�َ  ِعَبادِهۦِۖ  ِ�  َخلَۡت  قَدۡ  ٱلَِّ�  ٱ�َّ

  ﴾٨٥ٱۡلَ�ٰفُِرونَ ُهَنالَِك 
  یبرا  مانشانیا  هکنبود   گر چنانیردند، دک  ما را مشاھده  عذاب  هک  یھنگام  یول«

 خود  صاحب  ، به عذاب  مشاھده  ھنگام  به  آوردن  مانیرا ایز» باشد  داشته  یسود ھا آن
رساند،  یسود م  انسان  به  هک  است  یاریاخت  مانیا  نیرساند و فقط ا ینم  یسود

  فیلکت  یگر برای، د عذاب  مشاھده  لذا در ھنگام  یو اضطرار  یاجبار  مانیا  نه
  قتیحق  و به  ردهکرا باور   حق  ، ھمگان ھنگام  نیدر ا  ماند، چه ینم  یباق  یمجال

  اوردهین  مانیا ایدر دن  هک  یسانک  یبرا  در آخرت  آوردن  مانیا  نیآورند. ھمچن یم  مانیا
  سنت نیا«رساند  ینم  یسود  چیآورند، ھ یم  مانیا  امتیق  ییبرپا  در ھنگام  یبودند ول

  انیدر م را  سنت  نیا  سبحان  ی: خدا یعنی» است  گذشته  بندگانش  انیم  هک  است  یالھ
  به  عذاب  مشاھده  در ھنگام  آوردن مانی: ا هک  است  ردهک  یو جار  ھا گذرانده امت  ھمه

  است أ خدا  عذاب  نهیو معا  دنید  : در ھنگام یعنی» و آنجاست«ندارد   یسود  حالشان
  یھنگام  یول  ار استکانیز  یو ھر زمان  افر در ھر وقتک  البته» ار شدندکانیز  افرانک  هک«
در   هک ـ چنان  نند. البتهیرابب  یالھ  عذاب  هکشود  یم  مسلم  شانیبرا  یارکانیز  نیا

  یو  گلوگاه  به  روح  هکشود  یم  رفتهیپذ  یتا ھنگام  بنده  ـ توبه  است  آمده  فیشر  ثیحد
افتاد و   ندنک  جان  تالطم در  نباشد و چون  مرگ  غرغره  و او در حال  دهینرس

 . ستین  رفتهیپذ  یاز و یا گر توبهی، د ھنگام  رد، در آنک  را مشاھده  الموت کمل
 





 
 
 
 

 فصلت  سوره

 . است  هی) آ۵۴(  یو دارا  است  کیم

لَۡت ﴿ : یتعال  حق  با فرموده  هک نیا  سبب  را به  سوره  نی: ا هیتسم  وجه كَِ�ٰٞب فُّصِ
  نیدر ا أ دند. خداوندینام»  فصلت«  ، سوره است  شده  افتتاح ]۳[فصلت:  ﴾ۥَءاَ�ُٰتهُ 
  یھا آنو برھ  و ادله  ردهک  انیب  لیتفص  خود را به  اتیـ آ  آن  یمعن  مصداق  ـ به  سوره

 ، سوره  نیگر اید  . نام است  ردهک  اقامه  شیخو  تیو وحدان  را بر وجود، قدرت  یارکآش
خواندند و   شیقر  یبر زعما  شیرا از ابتدا  آن ص  خدا  رسولرا یز  است»  السجده  حم«

 شد.  نازل» غافر«  ، بعد از سوره سوره  نیردند. اک  دند، سجدهیرس  سجده  موضع  به  چون
  شیفرمودند: قر  هکند ک یم  نقل س  از اصحاب  سوره  نیا  لتیفض  ر دربارهیثک ابن
 سحر،  از شما به  یسک چه  هکد یبنگر«گفتند: گر ید کی  آمدند و به  ھم گرد  یروز

 و  ما را متفرق  جمع  هکد یبفرست  یمرد  نیاو را نزد ا  پس  داناتر است  ینیشعر و فالب
 یدھد؛ تا با و یقرار م  وھشکما را مورد ن  نیو د  ساخته  شانیو پر  ندهکار ما را پراک
جز   یسکگفتند: ما  دھد! یم  یو  به  یپاسخ  او چه  هک  میبنگر  د سپسیبگو  سخن 

گاھ  نیا  به  هکرا »  عهیرب بن عتبه«  یرو  . پس میشناس یباشد، نم  داشته  یتام  یامور آ
 مشورت  بنا به  عتبه  . پس ار توستکار، ک  نید! ایابوالول  یردند و گفتند: اکاو   به 
ا ی  یتو بھتر ھست !ص  محمد  ی: ا گفت  شانیا  و به  رفت ص  خدا  نزد رسول  آنان 

: تو بھتر  ندادند. باز گفت  یردند و پاسخک  وتکس ص  خدا  رسول؟  عبدالله پدرت
 : تو گر گفتیدردند. بار ک  وتکس ص  خدا   رسول  ؟ باز ھم ا عبدالمطلبی  یھست

 : اگر ردند. گفتک  وتکس ص  خدا   رسول  ؟ باز ھم ا عبدالمطلبی  یبھتر ھست
را   یانیخدا  نیھم  نانیا  ، از تو بھترند پس بردم  نام  هک  یگروھ  نیا  هک  یپندار یم
  تو بھتر از آنان  هک  یپندار یاند و اگر م دهی، پرست یا گرفته  شان باد حمله  تو به  هک

  ما ھرگز انسان  هکخدا   را سوگند بهیز  میرا بشنو  بگو تا سخنت  سخن  پس  یھست
  ندهکما را پرا  تو جمع ! میا دهیند  تر از تو بر قومت مونیتر و نام شومرا   یا شده  رانده

و ما   گرفته  و سرزنش  باد حمله را به   نمانی، د یا ساخته  شانیو پر  ار ما را آشفتهکو 
  افتهی  وعیش  انشانیخبر در م  نیا  هک؛ تا بدانجا  یا رسوا ساخته  اعراب  نایرا در م
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خدا سوگند   ! به است  یاھنک  شیقر  انیو در م ! است  یجادوگر  شیقر  انیدر م : هک
(بر   هک  میشک یرا انتظار م  مانیدرد زا  باردار درحال  اد زنیمانند فر  یادیما فر ه ک

  کپا  تا ھمه  میبر  رھا حملهیگر با شمشید  یبرخ  یسو از ما به  یاثر دعوتت) برخ
  هیو سرما  مال  به  تیازمندین  دعوت  نیاز ا  ھدفتمرد! اگر   یا  ھان ! میشو نابود
و اگر   یباش  شیمرد قر  نیدارتر هیتا سرما  میآور یار گرد میبس  یمال  تی، برا است

  نک  انتخاب  یخواھ یم  هکرا   شیقر  از زنان  کی رھ  کنی، ا ردهک  بر تو غلبه  شھوت
، تو را  است  یو سرور  ادتیس  اگر ھدفت. و  میدھ یم  یبارویز  زن  تو ده  ما به  پس

، تو را  است  یپادشاھ  دعوت  نیاز ا  . و اگر ھدفت میگردان یم  شیساالر خو سرور و
 ....! میگردان یم  خود پادشاه بر

 دند ـ فرمودند:یاز او شن ص  خدا   شد ـ و رسول  فارغ  گفتن  از سخن  عتبه  چون
!  شنوم ی: م بشنو. گفت  از من  کنیا  فرمودند: پس ! ی: آر گفت» شد؟  تمام  ا سخنتیآ«

  خواندند  پس

ِ ٱ �  لرَِّحيمِ ٱ لرَّ�ٱ �َّ
 فَإِنۡ ﴿ دند:یرس  هیآ  نیا  تا به ]۲-۱[فصلت:  ﴾٢لرَِّحيمِ ٱ لرَّ�ٱتَ�ِ�ٞل ّمَِن  ١حمٓ ﴿

 ْ ۡعَرُضوا
َ
نَذۡرتُُ�مۡ  َ�ُقۡل  أ

َ
  هک  عتبه  ھنگام  نیدر ا ﴾١٣َوَ�ُمودَ  َ�دٖ  َ�ٰعَِقةِ  ّمِۡثَل  َ�ٰعَِقةٗ  أ

بر   شود، دست  نازل  عذاب  هک آن  میبود، از ب  قرار گرفته  اتیآ  نیر ایتأث  تحت  سخت
رد ک  سوگند داد و التماس  رحم وندیپ  حق  را به  شانیو ا  گذاشت ص رمکا رسول  دھان

و نزد   رفت  شھا آنخ  به  شانیا نزداز   راستکی  گاه نند و جلوتر نروند. آنک  بس  هک
  به ! شیقر  گروه  ی: ا گفت  ابوجھل  د. پسیشکنار ک  و خود را از آنان  بازنگشت  شیقر

  آمده  او را خوش  یو  یو غذا  افتهی  شیمحمد گرا  به  عتبه  هک  نمک یر نمکف  نیخدا جز ا
  ینزد و  هکد ییایب  ! پس است  د آمدهیپد  یدر و  هک  یازین  سبب جز به  ستین  نیو ا ! تاس

از حضور در نزد ما   یگریز دی: تو را چ گفت  یو  به  رفتند ابوجھل  ینزد و  . چون میبرو
...!  است  آمده  تو را خوش  یو  یو غذا  یا افتهی  شیمحمد گرا  به  هک نیجز ا  بازنداشت

  شیقر  یھا نیدارتر هیاز سرما  مند؛ یدان یشما م  هکخدا سوگند   ! به : نه گفت  عتبه
، مرا با  بازگفتم  یرا بر و  و داستان  رفتم  ینزد و  یوقت  هک  است  نیا  قتیحق  یول  ھستم

 سحر. او  و نه  فال  ، نه شعر است  المک  آن  خدا سوگند ـ نه  ـ به  هک  گفت  پاسخ  یالمک
وند یپ  حق  و او را به  را گرفتم  یو  دھان  پس خواند  میبرا  عذاب  هیرا تا آ  از قرآن  یا سوره
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را یدارد ز  نگه  ند و دستک  بس  هک  با ما دارد، سوگند دادم  هک  یا یشاوندیو خو  رحم
بر شما   هک  دمیترس  و من  است  نگفته  ، دروغ گفت  یزیچ  محمد چون  هکد یدان یشما م
د و از او یواگذار  خودش  حال  مرد را به  نیا  هک  است  نیا  نظرم  نونکشود. ا  نازل  عذاب

دارد و   یی، صدا دمیشن  یاز و  من  هکرا   یالمکخدا سوگند؛   را بهید زیریبگ  نارهک
از   گرانید  لهیوس  نند، شما بهک  بر او غلبه  اگر اعراب  برد. پس یم  ییجا  به  راه  سخنش

و   ک، مل یو  و عزت  کمل  گاه آن شود  غالب  د و اگر او بر اعرابیشو یم  بال  فارغ  یو
 د!یگرد یم  مردم  نیتر خوشبخت  یو  لهیوس و شما به  شماست  عزت

. او در  است  ردهکسحر   او تو را با زبانش  هکخدا سوگند   به د!یابوالول  یگفتند: ا
 .١دینک یم  با او چه  هک  ارتانکد و ی، شما دان است  من  یرأ  نی: ا گفت  پاسخ

  ﴾٢ٱلرَِّحيمِ  ٱلرَّ�تَ�ِ�ٞل ّمَِن  ١حمٓ ﴿
از   یا فروفرستاده  نیا. « است  مقطعه  از حروف  هک» حاء، م«شود:  یم  خوانده  نیچن
  از جانب  فروفرستاده  است  یتابک،  قرآن  نی: ا یعنی» است  میرح  رحمان  یخدا  جانب

 . است  مھربانشگر و یبخشا  هک  یتعال و  کتبار  یخدا

لَۡت  كَِ�ٰٞب ﴿ ا َءانًاقُرۡ  َءاَ�ُٰتُهۥ فُّصِ   ﴾٣َ�ۡعلَُمونَ  ّلَِقۡو�ٖ  َعَر�ِّيٗ
  به  قرآن  اتیآ  هک  است  نیمراد ا» شده  انیب  یروشن  به  آن  اتیآ  هک  است  یتابک«

از   وضوح  به  آن  تیاز معص  آن  و طاعت  آن  از حرام  آن  حالل  امک، اح شده  انیب  ییوایش
  است  شده  نییتب  یا یو استوار  یروشن  چنان  به  آن  یو معان  شده  ساخته گر جداید کی
،  حجت  شانیتا برا» یعرب  زبان  به  است  یقرآن«باشد  یم  فھم  قابل  و سھولت  یآسان به  هک

  است  گرانیدو   بر اعراب  یگذار منت ، قرآن  بودن  یعرب  انیباشد. ب  یو پند آموز  نعمت
  هک  یرو  باشد، از آن یم  آن  فھم  یو سادگ  قرائت  سھولت  یای، گو قرآن  بودن  یرا عربیز

  هک نیا  دارند به  نیقیو » دانند یم  هک  یمردم  یبرا»  واستیش و  حیفص  ی، زبان یعرب  زبان
  میرک  ندارند، قرآن  نیقیامر   نیا  به  هک  یسانکاما   شده  فرستاده أ للهاز نزد ا  قرآن

 . ستھا آن  یسردرگم  هیما  هکبل  نه  ینعمت  شانیبرا

ۡعَرَض  َونَِذيٗر� ��َِش�ٗ ﴿
َ
ۡ�َ�ُُهمۡ  فَأ

َ
  ﴾٤�َۡسَمُعونَ  َ�  َ�ُهمۡ  أ

؛  یو  دشمنان  یبرا  است» و ھشداردھنده« أ خدا  یایاول  یبرا  قرآن» آور است مژده«
شتر ی: ب یعنی» شدند  گردانیرو  شتر آنانیو ب«باشد  یم  قرآن  ، از اوصاف دو وصف  نیو ا

                                                           
 .ب  یقرظ  کعب  و محمد بن للهعبدا  جابر بن  تیاز دو روا  صیر، با تلخیکث از ابن  نقل  به -١
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  جهیدر نت«دند یگردان یرو ، ستھا آنبر   مشتمل  قرآن  هک  ییھشدارھا  فار، از گرفتنک
  از آن  هک  یدنیشن  چنان به  یعنی،  رشیو پذ  و طاعت  تأمل  دنیشن  به» شنوند ینم

 گردانند. یرو  از آن  هک  جھت  ببرند، بدان  یا بھره

ِ�نَّةٖ  َوقَالُواْ قُلُوُ�َنا ِ�ٓ ﴿
َ
ا أ ٓ  ّمِمَّ  ِحَجابٞ  َو�َۡينَِك  بَۡينَِنا َوِمنۢ  َوۡقرٞ  َءاذَانَِنا َوِ�ٓ  إَِ�ۡهِ  تَۡدُعونَا

َنا َ�ِٰملُونَ  فَٱۡ�َمۡل    ﴾٥إِ�َّ
 و  ید و تقویاز توح» یخوان یم  آن  ما را به  ما از آنچه  یدلھا: « افرانک» و گفتند«

 ، ییگو یم تو  هکرا   آنچه  پس  است  ییھا : در پوشش یعنی» است  ییھا در پرده»  مانیا
.  ر استیت  طهیا خری  : جعبه نانکرسد.  ینم ھا آن  به  ند و سخنتک ینم  ما فھمھای  دل

  مانیو درگوشھا«قرار دارد   یمیضخ  یھا پرده  ما در درونھای  دل  هک  است  نیمراد ا
» است  یحجاب ما و تو  انیو م«  است  یا ییو ناشنوا  یرک:  یعنی» است  یا ینیسنگ

پوشاند لذا  یرا از ما م تو  یا صدایدارد،  یتو باز م  تیما را از رؤ  هک  است  یا : پرده یعنی
 . میدان ی، نم ییگو یتو م  هکرا   آنچه
  یزاریب ، حق  افتیاز در  شانیھا دل  یدور  یبرا  آنان  یاز سو  است  ییھا  لینھا تمثیا

  انیو م  آنان  انیوند و ارتباط میپ  جاد ھرگونهیا  بودن  و ممتنع  آن  دنیاز شن  شانیگوشھا
  نی: تو بر د یعنی »مینک یار خود را مک  ، ما ھم نکار خود را بکتو   پس« ص  خدا  رسول

: تو  است  نیمراد ا  یقول به.  مینک یم  عمل  خودمان  نیز بر دیما ن  هک  نک  عمل  شیخو
 . مینک یم  عمل  مانیایدن  یو ما برا  نک  عمل  آخرتت  یبرا

ٓ  قُۡل ﴿ َما ۠  إِ�َّ نَا
َ
ٓ  إَِ�َّ  يُوَ�ٰٓ  ّمِۡثلُُ�مۡ  �ََ�ٞ  � َما َّ�

َ
ْ  َ�ِٰحدٞ  إَِ�ٰهٞ  إَِ�ُٰهُ�مۡ  �  هِ إَِ�ۡ  فَٱۡستَقِيُمٓوا

 ۗ   ﴾٦ّلِۡلُمۡ�ِ�ِ�َ  لٞ َوَو�ۡ  َوٱۡسَتۡغفُِروهُ
 مانند  یبشر  من  هک  ستین  نیجز ا«  افرانک  موضع  نیدر رد ا ص محمد  یا» بگو«

  یشما خدا  ی: خدا هکشود  یم  یوح  من  یسو به  هک  تفاوت  نی، با ا شما ھستم
از خود شما   تن  کیھمانند   یز بشرین  من  هک  ستین  نی: جز ا یعنی» است  یھا آنگی

  از جنس  و نه  جن  ، نه ھستم  فرشته  ، نه ستمیشما ن  با جنسر یمغا  یجنس و از  ھستم
  گر، منید  یباشد. از سو  یو پوشش  در پرده  از من  تانیدلھا بشر تا  جنس جز  یگرید

  یسو شما را به  هکبل  ام ردهکن  باشد دعوت  مخالف  با عقل  هک  یزیچ  یسو به شما را
  هک  است  نیدر ا  و شما ھست  من  انیم  هک  یتنھا فرق . ام فراخوانده  یتاپرستکیو  دیتوح

  یرویو پ  ام امبر شدهیپ  یالھ  یبا وح  شما لذا من  به  شود نه یم  فرستاده  یوح  من به
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و   با طاعت» دیاو بشتاب  یسو ما بهیمستق  پس«  است  دهیگرد  بر شما واجب  من
» دیبخواھ  و از او آمرزش«د ینکن  و انحراف  لیم  یو  و از راه  شائبه یو ب  خالصانه  عبادت

و   جھالت از فرط» انکبر مشر  لیو و«  است  از شما سر زده  هک  یخاطر گناھان به
و   تکھال : یعنی.  د استیو تھد  عذاب  لمهک:  لی. و سبحان  یخدا  به  شان استخفاف

 باد!  بر آنان  ینابود

ِينَ ﴿ َكٰوةَ  تُونَ َ� يُؤۡ  ٱ�َّ ِ  ٱلزَّ ِ َوُهم ب   ﴾٧َ�ٰفُِرونَ  ُهمۡ  ٱ�ِخَرة
را از  ندارند و آن  مانیا  اتکز  وجوب  : به یعنی» پردازند ینم  اتکز  هک  یسانک  ھمان«

  آن رکو من» افرندک  آخرت  به  هک  و آنان«نند ک ینم  انفاق  حق  و در راه  فقرا بازداشته
  ار آخرتکان  را بهھا آن  یاز سو  اتکز  ندادن  متعالخداوند «د: یگو یم  یباشند. نسف یم
  یمعروف  سخن و  اوست  مال  انسان  شیز در پیچ  نیتر داشته  را دوستیرد زک  وستیپ

  یلیدل  نیداد، ا أ خدا  را در راه  مالش  اگر شخص  دارد پس  راه  جان  ، به مال  هک  است
 ». یو  و استقامت  رومند بر صالحین  است

ِينَ إِنَّ ﴿ ٰلَِ�ِٰت َءاَمُنواْ وََعِملُواْ  ٱ�َّ ۡجرٌ  لَُهمۡ  ٱل�َّ
َ
  ﴾٨نُونٖ مۡ مَ  َ�ۡ�ُ  أ

 ریغ  یرا پاداش  شانیاند، ا ردهک  ستهیشا  یارھاکو   آورده  مانیا  هک  یسانک  گمان یب«
  نیا » ر مقطوعیغ»  یا معنای.  است  ینشدن  و قطع  استهکنا  ی: پاداش یعنی» است  مقطوع

 در  گذاشتن منت رایشود ز ینم  گذاشته  منت  شانی، بر ا پاداش  آن  خاطر دادن : به است
  حق  و دادن  است  حق  کی،  عمل  یدر ازا  پاداش  دادن  یول  است  و بخشش  برابر فضل

ر را رد یتفس  گونه  نیا  از ائمه  یبعض«د: یگو یر میثک  ندارد. اما ابن  ھمراه  به  یمنت
در   شانیخود ا  هک  چنان ار دارد،کآش  یمنت  بھشت  بر اھل أ را خداوندیاند ز ردهک

ُ َ�َمنَّ ﴿ ند:یگو یم  بھشت ُمومِ  َعَذاَب  َوَوقَٮَٰنا َناَعلَيۡ  ٱ�َّ خدا بر ما   پس« .]۲۷[طوز: ﴾٢٧ٱلسَّ

 .»داشت  نگاه  سموم  نھاد و ما را از عذاب  منت

�ِنَُّ�مۡ  قُۡل ﴿
َ
ِي َ�َۡ�ُفُرونَ  أ �َض َخلََق  بِٱ�َّ

َ
ۥٓ  َوَ�َۡعلُونَ  َمۡ�ِ ِ� يَوۡ  ٱۡ� نَدادٗ  َ�ُ

َ
 َ�ٰلَِك  �ۚ أ

  ﴾٩ٱۡلَ�ٰلَِم�َ  َربُّ 
را در   نیزم  هک  یسک  آن  واقعا به  هکد ییشما  نیا ایآ«فار ک  به ص  امبریپ  یا» بگو«

  دوشنبه و  شنبهکی  یاز روزھا  عبارتدو روز،   نی: ا یقول  به» دیورز یفر مکد یروز آفر دو
  اھل  از منابع ، خلقت  یروزھا  نییتع  در باره  آن  امثال  اتیو روا  تیروا  نیبود. ھرچند ا

  بود، وگرنه  بندگان و مدارا به  یتأن  آموزش  ی، برا یجیتدر  نشیآفر  نیا  . البته است  تابک
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گر: ید یقول ند. بهیافریب  لحظه  کیند، در ک  اراده  هکرا   یزیچ تا ھر  قادر است  یتعال  حق
را در دو   ا آنید، یدو روز آفر مقدار  به  یرا در مدت  نیزم  خداوند متعال  هک  است  نیمراد ا
تصور   قابل  و آسمان  نیبعد از وجود زم فقط  یقیرا روز حقید زیآفر  و در دو مرحله  نوبت

 . ستیتصور ن  قابل  از آن  باشد و قبل یم
  نوبت در  یتعال  : حق هک  است  نیا  نیزم  ینوبت دو  نشیآفر  ز دربارهید نیجد  نظر علوم

  را به  آن دوم  د و در نوبتیبود، جامد گردان  یا یگاز  رهک  هک را بعد از آن  نی، زم اول
 رد.ک  میـ تقس  آن  یو معدن  یر آبیبا ذخا  ـ ھمراه  مختلف  طبقات

 قرار  یاو اضداد  ی: برا یعنی» دیدھ یقرار م  یانیاو ھمتا  یبرا«وجود   نیابا » و«
ذات » نیا« ھستند!  یمساو  یخود با و  نزد شما در قدر و منزلت  هکد یدھ یم
  ستهیشا  یسکجز او   پس» است  انیپروردگار عالم«ر شد، ھمانا کذ  آنچه  به  موصوف 

و  باشد یم للها  یسو ما  ھمه  شامل  هک  است  عالم  : جمع نی. عالم ستین  تیربوب
  جمع  غهیص  ، به ر آنانیعقال بر غ  بیتغل  سبب  ا بهیدارد،   هک  یانواع  خاطر اختالف به

قرار   أل  یخدا  یو ھمتا  کیرا شر ھا آن  انکشما مشر  هک  آنچه ! ی. آر است  آمده
 را در امر  یو  از مخلوقات  یبرخ  چگونه  سانند پیعالم  ز از جملهید، نیدھ یم

 د؟.یگردان یم  یو  یاک، شر پرستش

رَ  �ِيَها َوَ�َٰركَ  فَۡوقَِها ِمن ِ�َ وََجَعَل �ِيَها َرَ�ٰ ﴿ ٓ  َوقَدَّ قَۡ�َٰ�َها �ِيَها
َ
ۡرَ�َعةِ  ِ�ٓ  أ

َ
يَّا�ٖ  أ

َ
 َسَوآءٗ  �

آ�ِلِ�َ   .﴾١٠ّلِلسَّ
  : برآمده یعنی »آن  یاز باال«دار  شهیو ر  ، ثابت راسخ:  یعنی» استوار  یھا وهک  نیو در زم«

» نھاد  تکبر  آن در و«اند.  نیزم  یھا از اجزا وهکرا یز» دیآفر«  نیزم  یبر رو  و مرتفع
ار یر بسیخ  یو دارا  تکپربر د ـیآفر  در آن  بندگان  یبرا  هک  یرا ـ با منافع  نی: زم یعنی

و   نیزم  یاھال  یھا زادوبرگ و  : ارزاق یعنی» ردکرا مقدر   آن  اقوات  و در آن«د یگردان
ـ   ھا و منافع یو رستن  از درختان دارد ـ  تیصالح ھا آن  شتیمع  گذران  یبرا  هکرا   آنچه
  نیقرار داد. باز در ھر سرزم  در آن ، شده  میو تقس  نیمع  یریمقادو با   اندازه ا بهتمام

ھا  نیسرزم  در آن ھا آنا وجود یندارد،  گر وجودید  یھا نیسرزمدر   هکد یآفر  ییزھایچ
  لیو وسا  گر، زادوبرگید  ینیسرزم  به  ینیسرزم و سفر از  ؛ تا بشر با تجارت نادر است

  و ارزاق  زادوبرگ  نیا  ردنک  نند. و آمادهک  گر فراھمیھمد  را با تعاون  شیخو  یزندگ
ا مجموع  هکبود   یدو روز قبل  عالوه  گر بهیدر دوروز د  یعنیبود.  »در چھار روز«؛  نیزم

  ، جمعا در چھار روز انجام آن  ارزاق  و قرار دادن  نیزم  نشیآفر  شود. پس یچھار روز م
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بود.   و چھارشنبه  شنبه سه  یر، روزھایروز اخ دو  نیا  هک  است  . نقل گرفت
و   نشیآفر  یروزھا  لک  : جمع یعنی »شد  ارائه  واضح  انیب  نندگانک سؤال  یبرا«

  نیشد: ا  گفته  یی. گو اد استیو ز  مک یب  ، چھار روز تمام یزندگ  یبرا  نیزم  یساز آماده
 ، است  در آن  و آنچه  نینند: زمک یم  سؤال  هک  است  یسانک  ، پاسخ محدد و روشن  انیب

 ؟. است  شده  دهیآفر  یمدت  در چه

َمآءِ إَِ�  ٱۡسَتَوىٰٓ ُ�مَّ ﴿ وۡ  ً� َطوۡ  ٱئۡتَِيا َولِۡ�َ�ِض  لََها َ�َقاَل  َوِ�َ ُدَخانٞ  ٱلسَّ
َ
ٓ  َكۡرٗها أ  قَاَ�َا

تَۡيَنا
َ
  .﴾١١َطآ�ِعِ�َ  �

  آسمان  یسو استوار، به  یقصد  به  یتعال  حق  : سپس یعنی» پرداخت  آسمان  به  سپس«
جا را   فالن  آھنگ ذا:ک  انکم  یال  یاستو: « است  اعراب  قول  نیاز ا»  یاستو«رد. کقصد 

  یگر التفاتید  یارک  ، به بجز آن  هکشود   متوجه  چنان  یانکم  یسو به  شخص  هک  گاه آن» ردک
شود.  یبلند م  آتش  از شعله  هک  است  ی: دود دخان» بود  یدخان  آسمان  هک یدرحال«ند کن
و   دهینام»  میسد«را   آن  دانشمندان  امروزه  هکبود  دود  هیشب  یکیگاز تار  ماده  : آسمان یعنی

  نیا  ند. پسیگو یم»  میسد  جھان«، اصطالحا  آن  نشیآفر از تطور  مرحله  نیرا در ا  جھان
 . است  میرک  قرآن  یعلم  از معجزات یکی  بخش ی، تجل هیآ

 را  : فرمانم یعنی» دیشو  رام  ا ناخواهی  فرمود: خواه  نیو زم  آسمان  به  سپس«
د و یخورش ! آسمان  یشد: ا  گفته  آسمان  اند: به گفته  د. مفسرانییگو  اجابت  ناخواه خواه

  و رودبارانت  بارانیجو ! نیزم  یشد: ا  گفته  نیزم  . و به نک  را درخشان  و ستارگانت  ماه
» میر آمدیپذ  دو گفتند: فرمان  آن«آور.   رونیرا ب  تیھا یھا و رستن وهیو م  افکرا برش

.  میھست  میمنقاد و تسل  ، در برابر فرمانت رضا و اطاعت  مالکبا   مانی: ھر دو یعنی
  أل  یخدا  هک  گونه د و ھمانیآفر  گفتن سخن  یروین ھا آندر   أل  یخدا  هکبود   نیچن

  هکبل  ستین ھا آن  یقیحق  گفتن  گر: مراد سخنید یقول به گفتند.  بود، سخن  خواسته
  ستھا آندر   تیربوب  ذات  ر قدرتیو تأث  نیو زم  اد آسمانیانق و  اطاعت  یبرا  یلیتمث  نیا

 . قال  زبان  ، نه است  حال  باشد لذا مراد زبان یم مجاز  از باب  نیا  پس

﴿ ٰ وَۡ�ٰ  يَۡوَمۡ�ِ  ِ�  َسَ�َٰواتٖ  َسۡبعَ  ُهنَّ َ�َقَضٮ
َ
ۚ  َسَمآءٍ  ُ�ِّ  ِ�  َوأ ۡمَرَها

َ
َمآءَ  َوَز�َّنَّا أ ۡ�َيا ٱلسَّ  ٱ�ُّ

ۚ  بِيحَ بَِمَ�ٰ   .﴾١٢ٱۡلَعلِيمِ  ٱۡلَعزِ�زِ  َ�ۡقِديرُ  َ�ٰلَِك  وَِحۡفٗظا
 را  و آسمان  نیزم أ : خداوند یعنی» ساخت  آسمان  ھفت  صورت  را به ھا آن  پس«

  گر. پسید »در دو روز«شد   فارغ ھا آنار کو از   و استوار ساخت  مکرا مح ھا آند و یآفر
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و ھر روز «د: یگو یم . مجاھد افتی  روز انجام  ، جمعا در ششھا آنو آسم  نیزم  نشیآفر
  یو در ھر آسمان». «دیشمار یم شما  از آنچه  است  روز، ھمانند ھزار سال  شش  نیاز ا

  یمبنا بر  آسمان  امور آن  هکقرار داد  ی، نظام : در ھر آسمان یعنی» ردک  یرا وح  امر آن
،  د، ماهی، خورش یدر ھر آسمان  یعنی« د:یگو یم  د. قتادهیآ یم  سامان  به  نظام  آن

د. بعد یرا آفر  ز آنیچ  ھا و... ھمه اھا، برفیدر ، ، فرشتگان ک، افالھا آنشکھک،  ستارگان
بود ـ   دهیآفر ھا آناز آسم  لقب  هکز ـ یرا ن  نیزم  هک بود ھا آنار آسمک  به  پرداختن  نیاز ا

در   نیزم  پس )قرار داد  یروک  أتیھ  را به  آن  یعنی( دیچانیپ  را درھم  د و آنیگستران
، از  شدن  داده قرار  یروک  أتیھ  و به  دنیاما در گستران  متقدم ھا آنخود بر آسم  نشیآفر

  : به یعنی» میاراستیچراغھا ب  بها را یدن  و آسمان». « اعلم للهوا . متأخر است ھا آنآسم
:  یعنی» یو حفظ«درخشند  یم  مانند چراغ  هکو روشنگر   یونوران  درخشان  یستارگان

ا یدن  آسمان  ی. مراد؛ نگھبان میدیآفر  یو نگھبان  نتیز  عنوان  به  آسمان چراغھا را در
ر یتقد  است  نیا«نند ک یم  سمع  استراق  هک  است  ینیاطیاز نفوذ ش  ستارگان  لهیوس به

 ، ھمانا از و شگفت  شگرف  نشیآفر  نیو ا  عیبد  نظام  نی: ا یعنی» میز علیعز خداوند
  ی، ذات قادر است  یزیچ ھر  نشیبر آفر  هک  است  یر خداوندیر و تدبی، تقد بیترت
 داند. یز را میچ ھمه  هک

ْ  فَإِنۡ ﴿ ۡعَرُضوا
َ
نَذۡرتُُ�مۡ  َ�ُقۡل  أ

َ
 .﴾١٣َوَ�ُمودَ  َ�دٖ  َ�ٰعَِقةِ  ّمِۡثَل  َ�ٰعَِقةٗ  أ

  نیا ر درکر و تفیاز تدب  هکفار مک» برتافتند  یرو«  روشن  انیب  نیبعد از ا» اگر  پس«
  یا» بگو«  آن  به  مانیو ا  یلیتنز  اتیآ  نیا  یرویا از پی.  ینیوکت  اتیآ  نیو در ا  مخلوقات

مراد از » دادم عاد و ثمود ھشدار  صاعقه  چون  یا شما را از صاعقه«  آنان  به ص  محمد
  . صاعقه است  یا صاعقه  یی، گو است  شندهک  دم در  مانند صاعقه  هک  است  ی: عذاب صاعقه

  د از آسمانیشد  یبا رعد  ھمراه  هک  است  مذاب  از آتش  یا ا قطعهیمرگبار   : بانگ در اصل
 د.یآ یفرود م

 ، سوره  در مقدمه ص  خدا   با رسول  عهیرب  بن  عتبه  یگو و  گفت  واقعه  انیدر ب
نھاد   شانیا  بر دھان  دست  دند، عتبهیرس  هیآ  نیا  به  چون ص  خدا  : رسول هک  میخواند

 شود.  نازل  عذاب  انکجلوتر نروند تا مبادا بر مشر  هکرد ک  و التماس

يِۡديِهمۡ  َ�ۡ�ِ  ِمنۢ  ٱلرُُّسُل  َجآَءۡ�ُهمُ  إِذۡ ﴿
َ
�َّ  فِِهمۡ َخلۡ  َوِمنۡ  �

َ
�  ْ ۖ  إِ�َّ  َ�ۡعبُُدٓوا َ ْ لَوۡ  ٱ�َّ  َشآءَ  قَالُوا

نَزَل  َر�َُّنا
َ
ٓ  فَإِنَّا َمَ�ٰٓ�َِكةٗ  َ� رِۡسۡلُتم بَِما

ُ
 .﴾١٤فُِرونَ َ�ٰ  بِهِۦ أ
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 †  امبرانیپ  : چون یعنی» آمدند  سر بر آنان  رو و از پشت  شیاز پ  شان امبرانیپ  چون«
آمدند اما جز  ھا آننزد   یو توان  انکام  ھرگونه  ار گرفتنک و با به  یو جھت  از ھر جانب

  و متأخر به  متقدم  امبرانی: پ است  نیا  یا معنیدند. یند ھا آناز   یگریز دیچ  یگردانیرو
  ز بهین  نیشیپ  امبرانیپ  امیدند اما پیخود د ھا آنمتأخر را   امبرانیپ  هکآمدند،   شانیسو

را با  ھا آنو   آمده  شانیسو به  یھمگ  نیو پس  نیشیپ  امبرانیپ  ییگو  بود پس  دهیرس  آنان
  یگانگی  و فقط او را به» دینپرست جز خدا را  هک«قرار دادند:   خطاب مورد  سخن  نیا

  یسو به» فرستاد یفروم  یا فرشتگان، قطع خواست یگفتند: اگر پروردگار ما م«د یبپرست
شما   آنچه  ما به  پس«  ختیانگ یبرنم  رسالت  ما به  یسو ما را به  از جنس  یما و بشر

  د و فرشتهی، بشر ھست امبرانیپ شما  : چون یعنی» میافرکد، یا شده  فرستاده  بدان
: ما  یعنی.  میآور ینم  مانید، ایا آورده  ھمراه با خود به  هک  شما و آنچه  د لذا ما بهیستین
 باشد.  ما فرستاده  یسو شما را به أ خداوند  هک  میامر ھست  نیر اکافر و منک

  یسو را به ھا آن  هک  یامبرانیر پیو سا  ھود و صالح  ھا به امت  نیا  پاسخ ! یآر
 بود.  نیردند، اک  دعوت مان یا

ا َ�دٞ ﴿ مَّ
َ
ْ  فَأ وا �ِض ِ�  فَٱۡسَتۡكَ�ُ

َ
ْ َمنۡ  ٱۡ�َقِّ  بَِغۡ�ِ  ٱۡ� َشدُّ  َوقَالُوا

َ
ۖ ِمنَّ  أ وَ  ا قُوَّةً

َ
ْ  لَمۡ  أ نَّ  يََرۡوا

َ
 أ

 َ ِي ٱ�َّ َشدُّ  ُهوَ  َخلََقُهمۡ  ٱ�َّ
َ
ۖ  ِمۡنُهمۡ  أ ْ  قُوَّٗة  .﴾١٥َ�َۡحُدونَ  َ�ٰتَِنا� َوَ�نُوا

و   أل  یخدا  به  مانیاز ا» ردندکبر کت  نیدر زم  ناحق  عاد، به  اما قوم«
  نیا  مستحق  هک آن یدند، بیطلب  یاند برتر نیدر زم  هک  یسانکو بر   امبرانشیپ  قیتصد
تر و  از ما پرتوان  یسک : چه یعنی» ؟ ستیکرومندتر یو گفتند: از ما ن«باشند   یبرتر

  داشتند به  یو استوار  یقو  یھا بلند و تن  یھا قامت  را آنانی؟ ز است رومندترین
 را در  آن  ند و سپسک یم  با دستش  وهکرا از   بزرگ  یسنگ صخره  از آنان  یکی  هک یطور

د یتھد  عذاب  را به  ھود آنان  هک  ی، وقت یرو  نیاز ا  گذاشت ی، م خواست یم  هک  ییجا ھر
  نیا  سخن  نیاز ا  منظورشان  شدند. البته  فتهیتنومند خود مغرور و فر  یرھاکیپ  رد، بهک

  ا بهی: آ یعنی» اند دهیند ایآ. « میید، قادر و توانایآ یبر ما فرود م  هک  یعذاب  بود: ما بر دفع
ده از یرا آفر  آنان  هک  ییخدا  هک«اند  ، ندانسته است  ینیع  دنید  مکدر ح  هک  ینیقی  یعلم
بخواھد،   ھر چه  شیخو  عذاب  از انواع  هک نیبر ا  او تواناست  پس» ؟ تر است پرتوان ھا آن

و   یمتناھ  بندگان  فرود آورد؟ لذا قدرت  بر آنان» : موجود شو نک: « لمهک  فقط با گفتن
  فرموده  نی، مراد از ا نی. بنابرا رمحدود استیوغ  تینھا یب أ خداوند  محدود و قدرت
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او با   قدرت  هک، چرا ستین  یلیتفض  نسبت  انیاست)، ب تر  پرتوان  : (او از آنانأ خداوند
:  مییگو یم  هک  ماست  سخن  نیا  از باب  سخن  نیا  هکباشد بل ینم  سهیمقا  بشر قابل  قدرت

  نظر داشته را مد  یا سهیو مقا  یلیتفض  نسبت  هک آن یب».  تر است بزرگ : خداربكا  اهللا«

ار کرا ان †  امبرانیپ  : معجزات یعنی» ردندک یار مکما را ان  اتیآ  جهینت و در. « میباش
 . است  حق  معجزات  نیا  هکدانستند  یم  هک با آن ردند،ک یم

رۡ ﴿
َ
� رِ�ٗحا َعلَۡيِهمۡ  َسۡلَنافَأ ٗ�َ يَّا�ٖ  ِ�ٓ  َ�ۡ

َ
َِساتٖ  � ُِذيَقُهمۡ  �َّ ِ ِ�  ٱۡ�ِۡزيِ  َعَذاَب  ّ�ِ  ٱۡ�ََيٰوة

 ۖ ۡ�َيا ِ َولََعَذاُب  ٱ�ُّ خۡ  ٱ�ِخَرة
َ
ونَ  َ�  َوُهمۡ  َزٰىۖ أ  .﴾١٦يُنَ�ُ

  سخت  یصدا  هک  است  توفنده  یصرصر: تندباد» میباد صرصر فرستاد  بر آنان  پس«
را   درختان شتزارھا وک  هک  است  یار سردی: صرصر: باد بس یقول دارد. به  یکو ھولنا

باد صرصر را   نی:ا یعنی» شوم  یدر روزھا«سوزاند  یرا م ھا آن  آتش  هک سوزاند چنان یم
بود، بر   نحس  تیروز نھا  و ھشت  شب  از ھفت  عبارت  هک  و ناخجسته  نحس  یدر روزھا

تا در . « است  ردهک  انیب»  الحاقه« : سوره  یدر ابتدا  أل  یخدا  هک چنان  میفرستاد ھا آن
.  است  یو خوار  و ذلت  ییرسوا : یخز» میبچشان  آنان  را به  یخز  ا عذابیدن  یزندگ

تر  نندهکرسوا  آخرت  ا عذابو قطع« بود  بارشانکاست  رسواگر، ھمان  عذاب  نیا  سبب
و » شوند ینم  داده  یاری  و آنان»  دتر استیشد خود  و اھانت  یخوارساز: در  یعنی» است

 ند.ک ینم  دفع  آنان را از  عذاب  نیا  یا بازدارنده  چیھ

ا َ�ُموُد َ�َهَديۡ ﴿ مَّ
َ
ْ  َ�ُٰهمۡ َوأ َخَذ�ۡ  ٱلُۡهَدىٰ َ�َ  ٱۡلَعَ�ٰ  فَٱۡسَتَحبُّوا

َ
 ٱلُۡهونِ  ٱۡلَعَذاِب  َ�ٰعَِقةُ  ُهمۡ فَأ

ِينَ  َناَوَ�َّيۡ  ١٧ِسُبونَ بَِما َ�نُواْ يَ�ۡ   .﴾١٨َءاَمُنواْ َوَ�نُواْ َ�تَُّقونَ  ٱ�َّ
 ھا آن  یرا برا  نجات  : راه یعنی» میردک  یرا راھبر  آنان  و اما ثمود پس«

  داللت  حق  راه  ـ به  شانیسو به †  امبرانیپ  را ـ با فرستادن  و آنان  ساخته  روشن
 راھبر قرار  یھا روشنگر و نشانه  عالئم ھا آن  بر فراز راه  شیخو  و از مخلوقات  میردک

 را بر  تیو معص  مانیفر را بر اک:  یعنی» دادند  حیترج  تیرا بر ھدا  یینایناب ھا آناما «  میداد
 بر  هک  است  ی: آتش صاعقه» را فرو گرفت  آور آنان  خفت  عذاب  صاعقه  پس«دند یبرگز  طاعت
 » است  نندهک خوار  : عذاب ھون  افگند. عذاب یاو را از پا م  درنگ یند، بک  اصابت  ھرکس

  بر آنان أ بود و خداوند  ردار خودشانکفر یک  نی: ا یعنی» شدند یم  بکمرت  فر آنچهیک به
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  هک» میداد  ردند نجاتک یم  یزگاریبودند و پرھ  آورده  مانیا  هکرا   یسانکو «رد کن  ستم
 . مؤمنان از  یو  و ھمراھان ÷  بودند از صالح  عبارت  شانیا

ۡعَدآءُ  ُ�َۡ�ُ  مَ َوَ�وۡ ﴿
َ
ِ  أ  .﴾١٩يُوزَُعونَ  َ�ُهمۡ  ٱ�َّارِ إَِ�  ٱ�َّ

 امبر!یپ  ی: ا یعنی» شوند یم  گرد آورده  دوزخ  یسو خدا به  دشمنان  هکروز   و آن«
  دوزخ  یسو به  با خشونت  یھمگ أ خدا  دشمنان  هک  نک  یادآوری  انکمشر  را به  یروز

را  † یو  امبرانیپ  هکھستند   یسانک  ھمه أ خداوند  شوند. دشمنان یم  رانده
گر یھمد  به  آنان  پس«اند  دهیبر ورزکو ت  سر برتافته  و از عبادتش  ردهک  بیذکت

گر ید  کی به  ھمه شوند تا یم  بازداشته  ھمه  تا آخرشان  : از اول یعنی» رسند یفرام
 ند برک یم  داللت  نیخود ا  نشوند. البته  ندهکند و پرایآ  ھم جا گردکی  وندند و ھمهیبپ
 ارند.یبس  دوزخ  : اھل هکامر   نیا

﴿ ٰٓ بۡ  َسۡمُعُهمۡ  َعلَۡيِهمۡ  َشهِدَ  َجآُءوَها َما إِذَا َح�َّ
َ
ْ  بَِما وَُجلُوُدُهم َ�ٰرُُهمۡ َو�  َ�نُوا

 .﴾٢٠َ�ۡعَملُونَ 
  درباره  شانیھا و پوست  شانیھا و چشم  شانیھا رسند، گوش  بدان  تا چون«
  شانیھا : اندام یعنی» دھند یم  یگواھ  بر ضدشان«  یا از معاصیدر دن» ردندک یم  آنچه

نند و ک یم  اند، نطق داشته  پنھان  کشر  به  از عمل  شانیھا آنزب  هک  آنچه  به
 از  هیناکھا،  : پوست یقول  . به است  شانیھا بدن  دھند. مراد از پوستھا: پوست یم  یگواھ
 . است  آنان  یتناسل  یھا آلت

ْ ِ�ُلُودِهِمۡ ﴿ ۖ  َشِهد�ُّمۡ  لِمَ  َوقَالُوا ْ  َعلَۡيَنا نَطَقَنا قَالُٓوا
َ
ُ  أ ِيٓ  ٱ�َّ نَطَق ُ�َّ َ�ۡ  ٱ�َّ

َ
� أ  َوُهوَ  ءٖ

َل  َخلََقُ�مۡ  وَّ
َ
�ٖ  أ  .﴾٢١تُرَۡجُعونَ  �َ�ۡهِ  َمرَّ

ند: یگو ید؟ میداد  یند: چرا بر ضد ما گواھیگو یخود م  بدن  یپوستھا  و به«
 : یعنی» است  دهیا گردانیز گویما را ن  در آورده  زبان  رابه  یزیچ ھر  هک  ییخدا  ھمان
.  است  ا نمودهیز گوی، ما را ن ردهکا یرا گو  شیخو  ناطق  مخلوقات  ھمه  هک یسک  ھمان

  سخن  به  ما را در آخرت  نیبود ھمچن  ردهکا یا گویرا در دن  تانیھا آنزب  هک چنان پس
او  و»  میا داده  ید، گواھیا ردهک  هک  ییھا یھا و زشتیبد  ، به نیو بنابرا  است  درآورده

او   یسو و به«د ینبود  یزیچ  هک  یدر حال» دیبار شما را آفر  نیستنخ
شما توانا باشد،   ییجاد ابتدایو ا  نشیبر آفر  هک  یسک:  یعنی» دیشو یم  دهیبرگردان

 . ز تواناستین  شیخو  یسو به  دنتانیگردان و باز  ینیبازآفر بر  گمان یب
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 هک  است  آمده س کمال  بن از انس  گرانیو د  مسلم  تیروا  به  فیشر  ثیدر حد
  به  هکد یدان یا میفرمودند: آ  گاه دند آنیخند  هک  میبود ص  خدا   نزد رسول«فرمود:  

 و  گفت داناترند. فرمودند: از  و رسولش أ : خدا می؟ گفت خندم یم  یزیچ  خاطر چه
ـ   پروردگارش  به  بنده  یعنید ـ یگو ی؛ م درافتادم  خنده  به  با پروردگارش  بنده  یگو

.  ام داده  پناھت د: چرا،یفرما یم  ؟ پروردگار متعال یا نداده  پناه  ا مرا از ستمیآ
را   خودم جز  یگرید  گواه  چیخود ھ  هیعل  من  صورت  نیدر ا  د: پسیگو یم

  بسنده  خودت بر  گواه  عنوان  به  د: امروز نفستیفرما یم  . خداوند متعال پسندم ینم
بر تو   گواھان  عنوان  به )اعمال  سندهینو  فرشتگان(  یگرام  سندگانیو امروز نو  است

  شده  مھر نھاده  بر دھانش  ھنگام  نیافزودند: در ا ص   حضرت  آن  اند. سپس بسنده
  اعمال  ھا به اندام  د. پسیا شوید و گوییدرآ  سخن شود: به یم  گفته  شیاندامھا  و به

  او اجازه  و به  شده  برداشته  یو  مھر از دھان  شوند. فرمودند: سپس یا میوگ  یو
باد   ید: دوریگو یم  شیخو  یھا اندام  به  خطاب  د. پسیبگو  سخن  هکشود  یم  داده

 ». ردمک یم  شما دفاع  یاز جا  آخر من )دیگور شو و  گم(شما را 

ونَ  َوَما ُكنُتمۡ ﴿ ن �َۡستَِ�ُ
َ
بَۡ�ٰرُُ�مۡ  َوَ�ٓ  َسۡمُعُ�مۡ  َعلَۡيُ�مۡ  �َۡشَهدَ  أ

َ
 ُجلُوُدُ�مۡ  َوَ�  �

نَّ  َظنَنُتمۡ  َوَ�ِٰ�ن
َ
َ  أ ا َكثِٗ�� لَمُ َ� َ�عۡ  ٱ�َّ  .﴾٢٢َ�ۡعَملُونَ  ّمِمَّ

بر ضد شما   تانیھا و پوست  تانیھا و چشم  تانیھا مبادا گوش  هک نیو شما از ا«
  به  سبحان  یخدا  از خطاب  نی: ا یقول  به» دیردک ینم  یپوش دھند پرده  یگواھ

  اعمال  ابکارت  : شما در ھنگام یعنی.  است  آنان  به  شانیھا پوست  از سخن ای،  انیدوزخ
و از  دیردک ینم  یپوش دھند، پرده  یشما گواھ  هیعل  تانیھا اندام  هک نیا  می، از ب ستیناشا

ز یبد شما ن  اعمال  ابکارت  از بشر در ھنگام  یگرید  گواه  چیاگر ھ  هکد یبود  امر غافل  نیا
تا   ستیقادر ن  انسان  هکو از آنجا  دھد! یم  یشما بر شما گواھ  یھا حاضر نباشد، خود اندام

و   یپوش پرده  یمعنا  ند پسک  یپوش  ردهپ  شیخو  یھا از اندام  گناه  ابکارت  در ھنگام
،  یالھ  انیب  نیا  . البته است  یاجبار  گواھان  نیحضور ا  میاز ب  گناه  کنجا، تریدر ا  یارکپنھان

را بر خود   یو ناظر  ، وجود مراقب حال  ھمه د دریاو با  هک  است  مؤمن  یبرا  یدارباشیب
د، ینک یم«  از گناھان» هکرا   از آنچه  یاریبس خدا  هکد یداشت  گمان  نکیل«ند ک  احساس

 د.یردک  جرأت  گناھان  ابکارت  به  هکپندار بود   نیبنابر ھم  پس» داند ینم



 ٤٤٥  سوره فصلت

 

  هکاند  ردهک  تیروا س مسعود  از ابن  هیآ  نیا  نزول  سبب  انیدر ب  و مسلم  یبخار
  کینزد  من  نفر به  سه  هک  بودم  ردهک  خود را پنھان  عبهک  یھا پرده  انیدر م  من«فرمود: 
  هک  دامادش با دو  یثقف  تن  کیا یبودند.   یثقف  هک  با دو دامادش  یشیقر  تن  کیشدند: 

  کاند  شانیقلبھا  افتیو در  ار و فھمیبس  آنان  یمھاکش  یو چرب  یبودند. چاق  یشیقر
با  ھا آناز   یکی اثنا  نی. در ا دمیشن یرا نم  آن  من  هکگفتند   یسخنان  باھم ھا آنبود. 
ما را   سخنان  نیا أ خداوند  هکد یدان یا می: آ گفت بود  دنیشن  قابل  میبرا  هک  ییصدا

را   شنود اما اگر آن یرا م  ، او آن مینکرا بلند   مانی: اگر ما صداھا گفت  یگریشنود؟ د یم
را بشنود، مسلما   از آن  یزیچ : او اگر گفت  یگرید  یول شنود! یرا نم  ، او آن مینکبلند ن

،  گفتم ص  خدا  رسول  ماجرا را به  نید: ایگو یم س مسعود شنود. ابن یرا م  آن  لک

  آمده  فیشر  ثیرد. در حدک  ) نازلنياخلارس  منرا تا: (  هیآ  نیا  أل  یخدا  هکبود   ھمان

جديد، وأنا فيام   أنا خلق ! آدم  بنيا ا:  فيه  ال يناديإ آدم   ابن  عيل  يأيت  ومي  من  ليس«:  است

أبدا.   ترين  مل  لو قد مضيت  غدا، فإين  به  خريا أشهد لك  يف  شهيد، فاعمل  غدا عليك  تعمل

  یند: اک یندا م  نیچن  هک نید مگر ایآ ینم  بر فرزند آدم  یروز  چیھ« .» ذلك  مثل  الليل  ويقول

  ، فردا بر تو گواه ینک یم  عمل  هک  در آنچه  و من  ھستم  یدیجد نش یآفر  من ! د آدمفرزن
  هک  گاه را آنیز  بدھم  یتو گواھ  نفع به  امتیق  یتا فردا  بده  ر انجامیخ  عمل در من   پس  باشم یم

 .»دیگو یرا م  سخن  نیز مانند این  . و شب ینیب یمرا نم  شهیھم  یگر ھرگز و براید رفتم   من

﴿ ٰ ِي َظنُُّ�مُ  لُِ�مۡ َوَ� ۡرَدٮُٰ�مۡ  َظَننتُم بَِرّ�ُِ�مۡ  ٱ�َّ
َ
  أ

َ
 .﴾٢٣ٱلَۡ�ِٰ�ِ�نَ  ّمِنَ  ۡصَبۡحتُمفَأ

  کرا ھال شما  هکد، بود یبرد  پروردگارتان  غلط در باره  به  هک  گمانتان  نیو ھم«
  هکداند، بود  یرا نم  از اعمالتان  یاریبس أ خداوند  هک نیا  به  : گمانتان یعنی »ردک

 د ویردک  شتاب  گناه  ابکد لذا در ارتیو جسور گردان  یجر  تیمعص  ابکبر ارت شما را
 در» دیشد  ارانکانیو از ز«در افگند   دوزخ  د و بهیگردان  کامر شما را ھال  نیھم
 . ا و آخرتیدن

 ص  خدا   رسول  هک  است  آمده س للهعبدا  جابربن  تیروا  به  فیشر  ثیدر حد
سوء   ا قد أرداهمقوم  نإف  الظن  باهللا  ال و هو �سنإ  حد من�مأ  ال يموتن«فرمودند: 

ٰ +:  تعايل  اهللا  ، فقال باهللا  ظنهم ِي َظنُُّ�مُ  لُِ�مۡ َوَ� رد، یاز شما نم  یکیھرگز «: _ٱ�َّ
 به  یگروھ  را سوءظنیپروراند ز یم  کین  شهیو اند  گمان أ خداوند  به  هک نیا جز
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  غلط در حق  به  هک  گمانتان  نیفرمود: و ا أ خداوند  د پسیگردان  کرا ھال  ، آنانأخداوند 

 . »دیشد  ارانکانیز از  جهید، در نتیگردان  کد، شما را ھالیدیشیاند  شیپروردگار خو
 : است  بر دو قسم  اند؛ گمان علما گفته

و   فضل و  ، رحمت أل  یخدا  به  نسبت  انسان  هک  است  نیا  : و آن کین  گمان -۱
  فیشر  ثیدر حد أ خداوند  هک باشد. چنان  داشته  را گمان  احسانش

در   شیخو  بنده  در نزد گمان  من« .» يب  عبدي  نا عند ظنأ«د: یفرما یم  یقدس

 .» ھستم خود  حق
او   هک  است أ در مورد خداوند  گمان  نیا  و ناپسند: و آن  زشت  گمان -۲

 ندارد.  علم  از افعال  یبعض  به
  شان و غافل  سرگرم  چنان  خام  یآرزوھا  هکھستند   یمردم«د: یگو یم  یبصر  حسن

ندارند.  یثواب  چیھ  هکروند  یم  رونیب  یحال روند، در  رونیا بیاز دن  چون  هک  است  ردهک
  ندارم  یکبا و  پرورانم یم  کین  شهیو اند  گمان  پروردگارم  به  د: منیگو یم ھا آناز   یکی
  گفته  او دروغ ه ک یدرحال ! آمرزگار استشگر و یبخشا  را پروردگارمیز  نمک یم  چه  هک

  انجام  ھم  کین نا عمل یقی،  داشت یم  کین  گمان  شیپروردگار خو  را اگر بهیز  است
 ».ردک  را تالوت  هیآ  نیا  گاه داد. آن یم

ْ فَإِن يَۡص ﴿ وا َُّهۡمۖ  ٗوىَمثۡ  فَٱ�َّارُ  ِ�ُ ْ  �ن ل  .﴾٢٤بِ�َ ٱلُۡمۡعتَ  ّمِنَ  ُهم َ�َما �َۡسَتۡعتُِبوا
  چیھ  ییبایکصبر و ش  نیورزند، ا  ییبایکش  و بر عذاب» نندکاگر صبر   پس«

  رونیب  را از آن ھا آنو ھرگز » است  در آتش  گاھشانیجا«را یخورد ز ینم  دردشان  به
  : اگر درخواست یعنی» ستندین  طلبند، از بخشودگان  شیو اگر بخشا»  ستین  یرفت

شوند  ینم  دهیشوند، برگردان  دهیدارند برگردان  ا دوستیدر دن  هک  آنچه  یسو به  هکنند ک
عفو   نیا زیبشوند، ن  یرضا و عفو الھ  ستند و اگر طالبین  بازگشت  نیرا سزاوار ایز

 نند.ک  را تحمل  د دوزخیر بایناگز ھا آن  هکشود بل یصادر نم  شانیبرا

  چیھ ، : بعد از مرگ یعنی » مستعتب  من  املوتوال بعد «:  است  آمده  فیشر  ثیدر حد
در   یعمل  و در آن  جزاست  یسرا  را آخرتیز  ستین  یشیبخشا  و طلب  یخواھ  معذرت

 باشد. یار نمک

ْ  قَُرنَآءَ  لَُهمۡ  َوَ�يَّۡضَنا﴿ ا لَُهم فََز�َُّنوا يِۡديِهمۡ  َ�ۡ�َ  مَّ
َ
 ِ�ٓ  ٱۡلَقۡوُل  َعلَۡيِهمُ  وََحقَّ  َخۡلَفُهمۡ  َوَما �

َم�ٖ 
ُ
نِّ  ّمِنَ  َ�ۡبلِِهم مِن َخلَۡت  قَدۡ  أ �ِس� وَ  ٱۡ�ِ ْ  إِ�َُّهمۡ  ٱۡ�ِ  .﴾٢٥َ�ِٰ�ِ�نَ  َ�نُوا
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  نیاطیرا از ش  ینانیھمنش  : بر آنان یعنی» میرا برگماشت  ینانیھمنش  آنان  یو برا«
  پس«نند ک  را گمراه  تا آنان  میردکو ھمراز مسلط   یمیصم  یدوستان  عنوان  به
  شان یبرا«  آن  ا و شھواتیاز امور دن» است  شان یرو  شیرا پ  آنچه  نانیھمنش  آن

 واداشتند أ خداوند  یھا یو نافرمان  یمعاص  ابکارت  را به ھا آنو » دادند  جلوه  آراسته
مور ا از  شان  ندهیآ  شانی: برا یعنی» بود  سر آنان  را پشت  آنچه«  شانیآراستند برا» و«

  و نه  بھشت  ، نه یحساب  و نه  ار استکدر   یزیرستاخ  ز آراستند و گفتند: نهیرا ن  آخرت
 : است أ خداوند  فرموده  نیا  و آن» شد  ثابت«  عذاب  : وعده یعنی» قول  و بر آنان»  یدوزخ

مۡ ﴿
َ
ۡ�َ  �َّاِس ٱوَ  نَّةِ �ِۡ ٱ مِنَ  َجَهنَّمَ  َ�َنَّ َ�

َ
و انسانھا   انیرا از جن  ا جھنمقطع« .]۱۱۹[ھود:  ﴾عِ�َ أ

  از آنان  شیپ  هک«  یافرک  یھا امت  در جمله  عذاب  : وعده یعنی» ییھا در امت« ».نمک یپر م
شد   ثابت  ردند، بر آنانک  عمل  نانیا  مانند اعمال  فر و بهکبر » ـ گذشتند  و انس  ـ از جن

 نبردند.  ھم  یسود  چیو ھ  شیبد خو  وافعال  بیذکبا ت» ار بودندکانیز  آنان  نهیھرآ«

ِينَ َوقَاَل ﴿ ْ وَ  ٱلُۡقۡرَءانِ  َذاُعواْ لَِ�ٰ مَ َ�َفُرواْ َ� �َسۡ  ٱ�َّ  .﴾٢٦َ�ۡغلُِبونَ  �ِيهِ لََعلَُّ�مۡ  ٱۡلَغۡوا
 گرید  یبرخ  به  افرانکاز   ی: برخ یعنی» دیندھ  گوش  قرآن  نیا  گفتند: به  افرانکو «

  خواندن  یو در اثنا«د یفراندھ  خوانند، گوش یم  امبر و مؤمنانیپ  هک  یقرآن  گفتند: به
  ، با قرآن و باطل  ھودهیب  سخنان  : با گفتن یعنی» دییبگو  ھودهیب  سخنان  آن

  مشوش  آن  د تا خوانندهینکبلند   آن  خواندن  یخود را در اثنا  یا صداید. ینک  معارضه
 داد و  غیو ج  زدن  فکـ با   آن  تالوت  یا در اثنایند. خوا یم  چه  هکو نفھمد  گردد

  از آن  یسکگردد و   مفھوم نا  قرآن  د تا قرائتینکپا  اھو ـ غوغا بهیو ھ  و ھمھمه  دنیشک
  لذا از خواندن  شان در قرائت  بر آنان» دیشو  غالب  هکباشد «نفھمد   یزیچ

 نند.ک  وتکستند و سیبازا  قرآن

ِينَ فَلَُنِذيَقنَّ ﴿   َوَ�َۡجزَِ�نَُّهمۡ  َشِديٗدا اَ�َفُرواْ َعَذابٗ  ٱ�َّ
َ
ۡسَوأ

َ
ِي أ  .﴾٢٧َملُونَ َ�نُواْ َ�عۡ  ٱ�َّ

فار از ک  تمام  به  ید و ھشداریتھد  نیا» میچشان یم  سخت  یعذاب  افرانک  ا بهو قطع«
ردند، ک یم  آنچه  نیبدتر  حسب  را به  ا آنانو حتم«  است  فوق  سخن  ندگانیگو  به  ملهج

در   هک  یاعمال ن یتر زشت  یجزا  برحسب  را در آخرت ھا آن: قطعا  یعنی» میدھ یجزا م
را در   : آنان است  نیا  یمعن  یقول  . به میدھ یـ جزا م  است  کشر  اند ـ و آن ردهکا یدن
؛   میدھ ینم  آنان  به  یپاداش  شان کین  برابر اعمال و در  میدھ یجزا م  بدشان  بر اعمالبرا
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را با وجود یاند ز داده  ا انجامیدر دن  هک  ھمانیم  داشت یو گرام  رحم  صله  چون  یاعمال
 . ستین  مترتب  یو پاداش مزد  گونه  چیھ  و بر آن  و ھدر است  باطل  شان کین  فر، اعمالک

﴿ ٰ ۡعَدآءِ  َجَزآءُ  لَِك َ�
َ
ِ  أ ۖ  ٱ�َّ ٓ  ٱۡ�ُۡ�ِ  َدارُ  �ِيَها لَُهمۡ  ٱ�َّاُر ۢ َجَزا ْ  بَِما َء  َ�ٰتَِنا� َ�نُوا

 .﴾٢٨َ�َۡحُدونَ 
  یی، سرا در آن  آنان  ی. برا است  آتش  هک للها  دشمنان  یسزا  است  نیا«

  اقامتشان  هک  است  و مستمرشان  مدام  اقامت  یسرا  ھمان  : دوزخ یعنی» است  جاودانه
» ردندک یم ارکما را ان  اتیآ  هک  است  فر آنیک  جزا به  نیا«ندارد   یقطاعھرگز ان  آن در

  یفریک  ، به است  سبحان  یاز نزد خدا  قرآن  هک  قتیحق  نیار اکان  سبب به ھا آن:  یعنی
 شوند. یم  ، مجازات سخت

ِينَ َوقَاَل ﴿ ٓ  ٱ�َّ ْ َر�ََّنا رِنَا َ�َفُروا
َ
يۡنِ  أ َ نَا ِمَن  ٱ�َّ َض�َّ

َ
نِّ أ �ِس وَ  ٱۡ�ِ  َ�َۡت  َعۡلُهَماَ�ۡ  ٱۡ�ِ

ۡقَداِمَنا
َ
ۡسَفلِ�َ  ِمنَ  ِ�َُكونَا أ

َ
 .﴾٢٩ٱۡ�

و   از جن  سکدو  آن پروردگارا!«وارد شوند   دوزخ  به  هک  گاه آن »گفتند  افرانکو «
  هک  یا یو جن  یانس  یھا آنطی: ش یعنی» ده  ما نشان  ردند، بهک  ما را گمراه  هکرا   انس

 و  دادن  جلوه  به  هکرا   یا یگمراھ  یآراستند و رؤسا یما م  یرا برا  یو معاص فرک
  مانیھا ر گامیرا ز ھا آنتا «  بده  ما نشان  پرداختند، به یما م  یفر براک  آراستن
  آنان بر  هکرا   یاز خشم  یو قدر  میشکب  انتقام  از آنان  ردهک  شان وبک و لگد» میدرانداز

  نیا  یمعن ای.  در دوزخ  گاهیاز نظر جا» شوند  تا از فروترماندگان«  می، فرو بنشان میدار
 رسوا گردند.  : تا از خوارشدگان است

 ردند،ک  را گمراه أ خدا  بندگان  هک  سکدو   آن«د: یگو یم س طالب  یاب  بن  یعل
  سیابل رایز  شتکبرادر خود را   هکبود   ل) فرزند آدمی(قاب  یگریو د  است  سیابل  یکی

ز ـ ین  آدم ل) فرزندیو (قاب  ـ است  تر از آن نییو پا  کاز شر  ـ اعم  یدعوتگر ھر شر
  ختهیر  امتیتا ق  هک  است  یھر خون  کیـ شر  است  آمده  فیشر  ثیدر حد  هک چنان

 ». گذاشت  انیغلط را بن  روش  نیا  هک  است  یسک  نیرا او اولیشود ز یم

ِينَ إِنَّ ﴿ ُ قَالُواْ َر�َُّنا  ٱ�َّ ْ ُ�مَّ  ٱ�َّ ُل َعلَيۡ  ٱۡسَتَ�ُٰموا �َّ َ�َافُواْ َوَ� َ�ۡ  ٱلَۡمَ�ٰٓ�َِكةُ  ِهمُ تَتََ�َّ
َ
� ْ  َزنُوا

 ْ وا ُ�ِۡ�
َ
 .﴾٣٠تُوَعُدونَ  ُكنُتمۡ  ٱلَِّ�  بِٱۡ�َنَّةِ  َو�

 یکیو شر  است  گانهی: او  یعنی» است للهپروردگار ما اگفتند:   هک  یسانک  یراست  به«
اقرار  او  یخود برا  تیعبود  و به  یتعال  حق  ییتاکیو   یپروردگار  به  گونه نیندارد. بد
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  سبحان  یخدا  یبرا  عمل  و اخالص  یپرست تاکیبر » دندیورز  استقامت  سپس«ردند؛ ک
بر امر  و  ننموده  انحراف  و چپ  راست  ، به ردهکن  یالتفات أ للهجز ا  یمعبود  لذا به

  یو  تیمعص و از  ردهک  عمل  یو  طاعت  به  مرگ  دند و تا دمیورز  یداریپا  یتعال  حق
  فیحن  شرع  امکاح  تمام  به  یو عمل  یقول  یبندیپا  شامل  یمعن  نیا  هکنمودند؛   اجتناب

:  هکھستند   یسانک  نانیا  شود ؛ پس یـ م  حرماتو م  ، معامالت د، عباداتیاز عقا  ـ اعم
  هک  یا با مژده  ھمراه» ندیآ یم فرود  آنان بر»  سبحان  یاز نزد خدا» فرشتگان«

  در ھنگام  شانیبر ا  فرشتگان  فرودآمدن مراد،«د: یگو ی. مجاھد م است  شان دلخواه
از   شانیا  هک  است  یدر ھنگام  شان فرود آمدن مراد«د: یگو یم  قتاده».  است  شان مرگ
  هک  است  نیمراد ا«د: یگو یم  اسلم  دبنیز». زندیخ یبرم و حشر  بعث  یبرا  شانیقبرھا

  ختهیبرانگ  حساب  یبرا  هک  یو در ھنگام  شانی، در قبرھا مرگشان  در ھنگام  فرشتگان
،  باره  نیدر ا  اسلم دبنیز  قول«د: یگو یر میثک  ابن». دھند یم  مژده  شانیا  شوند، به یم

 ». مورد است  نیدر ا  اقوال  ھمه  نندهک و وجمعکین  بس  یقول

 نإ«فرمودند:  ص  خدا  رسول  هک  است  آمده س براء  تیروا  به  فیشر  ثیدر حد
 ، تعمر�نه  كنت  اجلسد الطيب  يف  ةالطيب  يتها الروحأ  : اخريج املؤمن  لروح  تقول  املالئ�ه 

  روح  یا ند:یگو یم  مؤمن  روح  به  فرشتگان« .» غ� غضبان  ورب  ور�ان  روح  يلإ  اخريج
  رونیب ! یداشت یم آباد ) یتعال  حق  با طاعت(را   آن  هک  یا بوده  یا زهیکپا  در جسم  هک  زهیکپا
  یآ  رونیب و  یا یو خوش  یو روز  رزق  یسو و به  یشیو گشا  شیو آسا  یراحت  یسو به  یآ

و   استقامت  تیاھم  درباره  هک  است  ی. گفتن» ستین  نیبر تو خشمگ  هک  یپروردگار  یسو به
  تیروا  به  لیذ  فیشر  ثیحد  جمله  ؛ از آن است  آمده  یاریبس  اتیو روا  ثی، احاد یداریپا

دستور   یارک  مرا به !للها ا رسولی،  فرمود: گفتم  هک  است س  یثقف للهعبدا  بن  انیسف

 أ الله  بگو: پروردگار من« .» استقم  ، ثم اهللا  : ر� قل«! فرمودند:  زنم  چنگ  آن  د تا بهیدھ
  کمنایب  شتر بر منیب  یزیچ  از چه !للها ا رسولی:  گفتم».  نک  استقامت  بر آن  گاه آن  است
 ».! نیاز ا«فرمودند: را گرفتند و   شیخو  زبان  گوشه ص  خدا   رسول د؟یھست

  یسانک  شانیا«، فرمود:  هیآ  نیمورد نظر در ا  نندگانک ر استقامتیدر تفس س رکابوب
دند... و گفتند؛ یورز  استقامت  در سخن  هک  دند چنانیورز  استقامت  در عمل  هکھستند 

ر یدر تفس س عمر». اوردندین  کیشر  یو  را به  یزیچ  ، سپس است أ للهپروردگار ما ا
  دند، سپسیورز  استقامت  یو  طاعت  در راه ھا آن  هک  أل  یخدا  سوگند به«فرمود:   آن
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  ثم«فرمود:   ر آنیدر تفس س عثمان». ردندکن  رنگی، ن روباھان  بیر و فرکم  بسان
 أ خدا  یخود را برا  عمل  ، سپس است أ للها گفتند: پروردگار ما  یعنیاستقاموا ـ 

گفتند: پروردگار   هکاند   یسانک ھا آن«فرمود:   ر آنیتفس در س  یعل». دندیگردان  خالص
 ».جا آوردند  را به  ضیفرا  ، سپس است أ للهما ا

 ر شد.کذ  هک  است  یا یمعان  ھمان  ز بهین  استقامت  یدر معنا  نیتابع  اتینظر
:  مژده ن یبا ا  ند ھمراهیآ ی، فرود م استقامتبا   مؤمن  دارانیپا  نیبر ا  فرشتگان ! یآر

و «د یشو یم افگنده   شیپ ھا آنبر   هک  آخرت  یاز امور و رخدادھا» دیمدار  می! ب ھان«
شما   نانم  یخدا  کنیرا اید زیا داده  ا از دستیاز امور دن  هک  بر آنچه» دینباش  نیاندوھگ

  یبھشت  باد شما را به  و مژده«  است  دهیگردانخاطر   آسوده  یو اندوھ  غم  را از ھرگونه
  د و در آنیرس یم  بھشت  را شما قطعا بهیا؛ زیدر دن  آن  به» دیشد یم  داده  وعده  هک

 د.یبر یسر م  به  جاودانه  آنھای  نعمت و در  مستقر شده
 رکابوب  در شأن  مهیرک  هیآ  نیا«د: یگو یم  هیآ  نزول  سبب  انیدر ب س  عباس  ابن

و   است أ للهگفتند: پروردگار ما ا  انکرا مشریشد ز  نازل س قیصد
  گفته  نیبر ا ھا آنھستند. لذا   یما نزد و  عانیز شفین  بتان  نیو ا  دخترانش  فرشتگان

ردند در ک  شهیپ  و انحراف  دهینورز  استقامت»  است للهپروردگار ما ا« : هکخود 
 ص و محمد  ستین  یکیاو شر  ی، برا است  گانهی للهپروردگار ما ا: « گفت س رکابوب  هک یحال

  فیشر  ثیدرحد». دیورز  استقامت  شیخو  سخن  نیاو بر ا  . پس است  یامبر ویو پ  بنده
  ردهک  را تالوت  مهیرک  هیآ  نیا ص  خدا   رسول  هک  است  آمده س  کمال بن انس  تیروا  به

افر ک  شترشانیب  گاه را گفتند، آن ) ربنا الله  یعنی(  سخن  نیا  مردم«فرمودند:   سپس
او از   گمان یب) بند باشدیپا  مفاد آن  به  هک  یدر حال(رد یبم  بر آن  ھرکس شدند لذا

 ». است  دهیورز  استقامت  هک  است  یسانک

ۡوِ�َآؤُُ�مۡ  نُ َ�ۡ ﴿
َ
ِ  ِ�  أ ۡ�َيا ٱۡ�ََيٰوة نُفُسُ�مۡ  �َۡشَتِ�ٓ  َما �ِيَها َولَُ�مۡ  ٱ�ِخَرةِ� َوِ�  ٱ�ُّ

َ
 أ

ُعونَ  َما �ِيَها َولَُ�مۡ   .﴾٣١تَدَّ
  آخرت ا و دریدن  یما در زندگ«ند: یگو یم  شانیا  به  احتضار مؤمنان  در ھنگام  فرشتگان

شما   یگریاری و  یدار نگھبان ، عھده ا و آخرتی: ما در امور دن یعنی» میشما ھست  یایاول
  یمعن  یقول د. بهیابی یم  نجات  یمیو از ھر ب  شده  لینا  یکین  ھر مرام  لذا شما به  میھست

  در آن  هک  میشما ھست  دوستان  شما و در آخرت  اعمال  ا نگھبانانی: ما در دن است  نیا
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شما را  طور نیو ھم  مینک یم  ییرایپذ و اعزاز  رامکو از شما با ا  ردهک  شما شفاعت  یبرا
ز و نشور، یرستاخ  کھولنا  یھا از صحنه صور و  نفخه  و ھراس  قبور، از ھول  از وحشت

و   گذرانده  سالمت  به» صراط«، شما را از  داده قرار  تمام  یبال  و فارغ  و انس  تیدر امن
در  باشد،  داشته  خواھش  تانیھا دل  و ھر چه«  میرسان یم  ناز و نعمت پر  یھا بھشت  به

  درخواست  و در آنجا آنچه«ھا  ھا و نعمت لذت  از انواع »است  شما فراھم  یآنجا برا
 . یا و دلھره  دغدغه  چیھ یب» راست شما« ھا و آرزوھا از خواھش» دینک

 .﴾٣٢رَِّحي�ٖ  َ�ُفورٖ  ّمِنۡ  نُُزٗ� ﴿
 در  انیبھشت  یبرا  هک  : آنچه نزل» است  آمرزگار مھربان للها  از جانب  یا یھمانیم«
 شود. یم  ساخته  آماده  یھمانیو م  یاز روز  بھشت  به  شان آمدن فرود  حال
 . است  مؤمن  ورزان  استقامت  به  فرشتگان  ، از سخنان ھا ھمه نیا

ۡحَسنُ  َوَمنۡ ﴿
َ
ن قَۡوٗ�  أ ِ  إَِ�  َدَ�ٓ  ّمِمَّ  .﴾٣٣ٱلُۡمۡسلِِم�َ  ِمنَ  إِنَِّ�  َوقَاَل  لِٗحاوََعِمَل َ�ٰ  ٱ�َّ

  ستین تر و خوشگفتارتر سخن وکین  یسک:  یعنی» اعتبار سخن  وتر بهکین  ستیکو «
» ردک  دعوت«  یو  د و طاعتیتوح  یسو : به یعنی» للها  یسو را به  مردم  هک  سک  از آن«

  یگرید  انسان به  انسان  کی  هک  است  یسخن  نی، بھترأ للها  یسو به  دعوت  پس
از   : من رد و گفتک  صالح  عمل»  هک  سک  از آن  اعتبار سخن  وتر بهکین  ستیک» و«د یگو یم

  بندگان  دعوت  انیم  هک  ھرکس  . پس باشم یم  و منقاد پروردگارم  میو تسل» مسلمانانم
  ھمراه  به أ خداوند  ضیفرا  انجام  هکـ   ستهیشا  و عمل  سبحان  یخدا  عتیشر  یسو به

ر یاز غ  بود نه  نیاز مسلم  شیخو  نید رد و درک  ـ جمع  است  یو  محرماتاز   اجتناب
 . ستین  تر در عملش ثواب  شیتر و ب روش وکیتر، ن سخن وکیاز او ن  کس ھیچ ا، قطع شانیا

 شده  نازل  مؤذنان  در شأن  مهیرک هیآ  نی: ا هک  است  آمده  نزول  سبب  انیدر ب
 ص  خدا   رسول  هک  است  ز آمدهین س عمر  تیروا  به  فیشر  ثی. در حد است 

گر: ید  یقول  ردند. بهکرار کبار ت دعا را سه  نیو ا» امرزیب  بر مؤذنان ا!یخدا«فرمودند: 
:  هک  است  شده  نقل  هک شد؛ چنان  نازل ص  رمکامبر ایخود پ  در باره  مهیرک  هیآ  نیا

 ص  خدا   رسول : او گفت یخواند، م یمرا   مهیرک  هیآ  نیا  یبصر  حسن  ھر وقت«
، او  است أ خدا  دهی، او برگز است أ خدا  ی، او ول است أ خدا  بی، او حب است
  نیزم  اھل  نیتر داشته  دوست او  هکسوگند  أ خدا  ، به است أ خدا  خلق  نیبھتر

  هک  آنچه  یسو به زیرا ن  ومردم  گفت  کیلب  دعوتش  به  هک  است  یتعال  در نزد حق
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  ، عام مهیرک  هیآ  نیا  هک  است  نیا  اما حق». ردک  بود، دعوت  ردهک  اجابت  خودش
 شود. یم  را شامل أ خداوند  یسو به  یو ھر دعوتگر  است

ـ  صالح  د عملیر بایناگز أ للها  راه  دعوتگران  هکشود  یم  دانسته  مهیرک هیآ  نیاز ا
  اعالم ، از محرمات  ، اجتناب و مستحبات  نوافل  دادن  ار انجامیبس ، ضیفرا  یادا  یعنی

  باھم را ـ أ خداوند  یبرا  عمل  و اخالص  یدتیامور عق  خود در ھمه  حیاعتقاد صر
 نند.ک  جمع

ۚ َوَ�  ٱۡ�ََسَنةُ  َتوِيَوَ� �َسۡ ﴿ ّيِئَُة ِ  ٱۡدَ�عۡ  ٱلسَّ حۡ  ٱلَِّ� ب
َ
ِي فَإَِذا َسنُ ِ�َ أ  َو�َۡيَنُهۥ َنَك بَيۡ  ٱ�َّ

ٞ َعَ�ٰ  نَُّهۥ َوة
َ
 .﴾٣٤َوِ�ٌّ َ�ِيمٞ  َك�

و بر   است  یراض  آن  به أ خداوند  هک  یا یکی: ن یعنی» ستیبرابر ن  یو بد  یکیو ن«
  مجازات  و بر آن  را ناپسند داشته  آن  أل  یخدا  هک  یا یدھد، با بد یم  پاداش  آن

و مراد از   گذشت نجا، مدارا ویدر ا»  حسنه«مراد از :  یقول  . به ستین  سانکیند، ک یم
  ی: بد یعنی »نک  دفع  وتر استکین  هک  یا وهیش  به. « است  یو درشت  خشونت»  ئهیس«

  یسخن  مانند گفتن ؛ نک  ، دفع است  نکمم  آن  دفع  هک  یا وهیش  نیوترکین  ار را بهکبد
، صبر و  در برابر گناه  گذشت ، یدر برابر بد  یکین  میبد، تقد  و در برابر سخنکیو ن  خوش

  و تحمل  گرانید  یھا لغزش از  دنیپوش  و چشم  و خشونت  در برابر خشم  ییبایکش
با   و تعامل  را در اخالق  وهیش  نیاگر ا  هک...  آنان  یھا ینداشتن  ھا و دوست یناخوش

  یی، گو است  یاو دشمن  انیو متو   انیم  هک  یسک  بناگاه: « یریگ  شیدر پ  گرانید
توز  نهیک  ، دشمن ینک  و دفعکین  وهیش  نیرا با ا  ی: اگر بد یعنی» است  مھربان  یدوست

 شود. یدلسوز م  یمانند دوست  تیبرا
  مهیرک  هیآ  نیا«د: یگو یم  مهیرک  هیآ  نیا  نزول  سبب  انیدر ب  مقاتل

با   یبود ول ص  رمکا  رسول  دشمن  هکشد   نازل  حرب  بن  انیابوسف  درباره
  د و سپسیگرد  شانیا  ، دوست گرفت  صورت  شانیاو و ا  انیم  هک  یا یشاوندیخو

  شانیز با این  یشاوندیخو  لهیوس  د و بهیگرد  شانیاور ایار و ی  اسالم شد و در  مسلمان
 ».ردک برقرار  تیمیصم و  یوند مھربانیپ

  یسو به  شان د در دعوتیبا  هک  است أ خدا  راه  آموز دعوتگران  ادب  مهیرک  هیآ  نیا
  هک  است  مردم  ناظر بر ھمه  مهیرک  هیآ  نیز ایباشند و ن  آراسته  یمتعال  اخالق  نیا  ، به یو
 قرار دھند.  شیخو  یاجتماع  تعامل  را سرلوحه  یاخالق  دهیپسند  روش  نید ایبا
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﴿ ٰ ٮ ٓ َوَما يُلَقَّ ِينَ  إِ�َّ  َها ٰ  ٱ�َّ ٮ واْ َوَما يُلَقَّ ٓ َصَ�ُ  .﴾٣٥َعِظي�ٖ  َحّظٍ  ُذو إِ�َّ  َها
ابند و ی ینم  قدرت  یکیبا ن  یبد  دفع  : بر خصلت یعنی» ابندی یرا درنم  نیو ا«

 بر» ردندکصبر   هک  یسانکجز «نند؛ ک ینم  عمل  آن  رند و بهیپذ یرا نم  سفارش  نیا
ر و یوخ  در ثواب» بزرگ  بھره  را جز صاحب  و آن«  یناخوش  و تحمل  خشم  فروخوردن

  یاز سو  میعظ  یشی، بخشا خصلت  نیرا ایز» ردیگ ینم فرا«؛  ا و آخرتیدن  سعادت  سبک
  را ندارد. ابن  بزرگ  و موھبت  شیبخشا  نیا  تیقابل  سکھر نا  پس  است  منان  یخدا

و صبر   ییبایکش  را به  مؤمنان  خداوند متعال«د: یگو یم  مهیرک  هیآ  نیر ایدر تفس س  عباس
 روبرو  در ھنگام  گذشت  و به  جھل با  شدن روبرو  در ھنگام  یبردبار  ، به خشم  در ھنگام

ند و ک یحفظ م  طانیش  بیرا از آس  آنان نند، اوک  نیاگر چن  دستور داد پس  یبا بد  شدن
 ». است  مھربان  یدوست  ییگو  هکگردد  یم  روتنف  یا گونه  به  برابرشان در  شان دشمن

ا يَ�ََ�نََّك ِمَن ﴿ ۡيَ�ٰنِ �مَّ ِ  فَٱۡسَتعِذۡ  غٞ نَزۡ  ٱلشَّ ِۖ ب ِميعُ ُهَو  ۥإِنَّهُ  ٱ�َّ  .﴾٣٦ٱۡلَعلِيمُ  ٱلسَّ
  کنیرد، اک  انیرا ب  یبا و  تعامل  و نحوه  یانس  دشمن  دفع  راه  خداوند متعال  هک بعد از آن

از   یا و اگر وسوسه« د:یفرما یو م  داشته  انیرا ب  یطانیش  یھا ششکھا و  وسوسه  درمان  راه
  و دمدمه  آوردن  جانیھ  به ، ختنیبرانگ  : شبھه نزغ» افگند  وسواس  تو را به  طانیش  یسو

را بر   ی، آدم را وسوسهیرد زک  هیتشب » نزغ«  را به  یافگن  وسوسه أ . خداوند است  افگندن
،  وتر استکین  هک  یا وهیش  به  یبد  از دفع تو را  طانی: اگر ش یعنیزد. یانگ یبرم  یشر و بد

  پاسخ  تر از آن ا خشنی  ھمانند آن  یا یرا با بد  یبد  هک  آراست  تیامر را برا  نید و ایبرگردان
  یخداوند شنوا  هک چرا«  نکن  یرویو از او پ  طانیشر ش از» ببر  پناه للها  به  پس: « ییگو

 دیو ام  طانیش  یھا شنود و وسوسه یخود م  یسو تو را به  یو التجا  بردن  پناه» داناست
  یتعال  د از حقیبا  انسان مؤمن  داند پس یخود را م  بارگاه به  انسان  صادقانه  بستن
  تیروا  به  فیشر  ثیببرد. در حد  او پناه  به  طانیشر ش و از  ردهک  شیگشا  طلب
خاستند،  ینماز برم  یسو به  چون ص  خدا   رسول  هک است  آمده س  یخدر دیابوسع

  پناه« ». و نفثه  و نفخه  همزه  ، من الرجيم  الشيطان  من  العليم  السميع  عوذ باهللاأ«فرمودند:  یم

 .» یو  و افسون  دنیدمو   ، از وسوسه شده  رانده  طانیو دانا از شر ش شنوا  یخدا  به  برم یم

ُۡل  َءاَ�ٰتِهِ  َوِمنۡ ﴿ ۡمُس وَ  ٱ�ََّهارُ وَ  ٱ�َّ ۚ وَ  ٱلشَّ ْ َ� �َسۡ  ٱۡلَقَمُر ۡمِس  ُجُدوا  لِۡلَقَمرِ  َوَ�  لِلشَّ
ِي � َو�  .﴾٣٧َ�ۡعُبُدونَ  إِيَّاهُ  َخلََقُهنَّ إِن ُكنُتمۡ  ٱ�َّ
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و   حجت  یمعنا ، به هیآ  : جمع اتیآ» است  د و ماهیو روز و خورش  او شب  اتیو از آ«
د و یو روز وخورش  : شب یعنی.  است  یو  و قدرت أ خداوند  تیبر وحدان  دال  برھان

  یبرا«باشد  یم  یو  متکو ح  و عظمت  بر قدرت أ خداوند  یونک  یھا ، از نشانه ماه
  درست  ھستند پس  یو  مخلوقاتاز   یدگانیدو، آفر  نیرا ایز» دینکن  سجده  د و ماهیخورش

  هکد ینک  سجده  یخداوند  یبرا و«شوند   قرار داده أ خداوند  تیربوب  کیشر  هک  ستین
: اگر  یعنی» دیپرست یاگر تنھا او را م ، است  دهیآفر«را   اد شدهی  دهی: چھار پد یعنی» را ھا آن

  به  هک نیا  ، نه است  نیا  یو  عبادت  هد، رایھست  یتعال  حق  یبرا  خالصانه  عبادت  یشما مدع

  د و ماهیخورش  یبرا»  نيصائب«  ھمچون  هکبودند   یمردم : است  د. نقلیآور  کیشر  یو
  یبرا  ، سجده د و ماهیخورش  یبرا  ردنک  از سجده  هکپنداشتند  یم ردند وک یم  سجده

 شدند.  یار نھک  نیاز ا  در نظر دارند. پس را أ خداوند
،  سجده  امر به  هک  یرو  از آن  است  تالوت  سجده  ، در نزد جمھور علما، محل هیآ  نیا
  هیآخر آ  سجده  ، موضع/ فهیابوحن  در نزد امام  ی. ول است  شده  ساخته  وستیپ  بدان

 شود. یم  تمام  با آن  یرا معنیباشد ز یم ﴾�َۡسَئُمونَ  َ�  َوُهمۡ ﴿ : یعنیگر، ید

ْ فَإِِن ﴿ وا ِينَ فَ  ٱۡسَتۡكَ�ُ ِ  ۥِعنَد َرّ�َِك �َُسّبُِحوَن َ�ُ  ٱ�َّ ۡلِ ب  َ�  َوُهمۡ  ٱ�ََّهارِ وَ  ٱ�َّ
 .﴾٣٨ُموَن۩ َٔ �َۡ� 

 روز او  پروردگار تواند، شبانه  شگاهیدر پ  هک  یسانک،  کبا  دند چهیبر ورزکاگر ت  پس«
 امر پروردگار  از امتثال  گروه  نی: اگر ا یعنی» شوند ینم  نند و خستهک یاد می  یکپا  را به

ورزند  ینم برکت  یتعال  یبار  از عبادت  فرشتگان  هکچرا   ستین  یکبا  چیدند، ھیبر ورزکت
و   سست  گفتن  حیتسب ند و ازیگو یم  حیتسب  یو  یو روز برا  شب  دائما و در طول  هکبل

 شوند. ینم  و دلتنگ  ملول

نََّك تََرى  َءاَ�ٰتِهِۦٓ  َوِمنۡ ﴿
َ
�َض �

َ
ٓ  ِشَعةٗ َ�ٰ  ٱۡ� نَزۡ�َا فَإَِذا

َ
 إِنَّ  َوَرَ�ۡتۚ  ٱۡهَ�َّۡت  ٱلَۡمآءَ  َعلَۡيَها أ

ِيٓ  حۡ  ٱ�َّ
َ
ۚ  لَُمۡ�ِ  َياَهاأ ٰ  ۥإِنَّهُ  ٱلَۡمۡوَ�ٰٓ ءٖ  ُ�ِّ  َ�َ  .﴾٣٩قَِديرٌ  َ�ۡ

را   نیزمتو   هک  است  نیاو ا«  تیو وحدان  قدرت  یھا و نشانه» اتیآ«گر ید» و از«
  نیا  هک  است  یسارکو خا  یاز خوار  ، عبارت خشوع  اصل» ینیب یم  و پژمرده  خاشع

  کخش  نیزم  لذا چون  است  شده  گرفته  ، استعاره رونق یو ب  کخش  نیزم  یر برایتعب
  آب  آن بر  چون  پس«شد.   خاشع  نی: زم هکشود  یم  نبارد، گفته  باران  شود و بر آن
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د و یآ یدرم  تکحر  ھا به یرستن  سبب  به  نی: زم یعنی» دیآ  جنبش  ، به میفروفرست
  د، پرحجمیبرو  از آن  اهیگ  هک از آن  قبل  نی: زم یعنی» و بردمد«جنبد  یم  ھا بر آن سبزه

  شیرو  هک  است  نیا  سبب  به  نیزم  آمدن : رشد و باال یقول  د. بهیآ یشود و باال م یم
»  اھتزت: « لمهکدو  مراد از  هک  است  یند. گفتنیافزا یم  آن  ھا بر حجم یو رستن  اناھیگ
  یسک  ھمان  گمان یب. « است  سبز شده  نیاز زم  کو متحر  زنده  یریتصو  ارائه»  ربت«و 
مجدد و حشر و   ختنیبرانگ با» است  مردگان  بخش  ید، زندگیبخش  یرا زندگ  آن  هک

از   باشد ؛ اعم  هک  ھر چه» تواناست  یزیاو بر ھر چ  قتیحق در»  نشر آنان
 . رهیو غ  دنیرانی، م دنیگردان  زنده

ِينَ إِنَّ ﴿ ۗ  َ�َۡفۡونَ  َ�  َءاَ�ٰتِنَا ِ�ٓ  ِحُدونَ يُلۡ  ٱ�َّ ٓ َ�َمن َعلَۡيَنا
َ
م َخۡ�ٌ  ٱ�َّارِ  ِ�  يُلَۡ�ٰ  أ

َ
ن أ   مَّ

ۡ
 ِ�ٓ يَأ

�  يَۡومَ  َءاِمٗنا ْ  ٱۡلقَِ�َٰمةِ  .﴾٤٠بَِص�ٌ  َملُونَ بَِما َ�عۡ  إِنَُّهۥ ُتمۡ َما ِشئۡ  ٱۡ�َملُوا
 و  حق  از جاده  هک  یسانک:  یعنی» نندک یم  یژروکما   اتیدر آ  هک  یسانک  گمان یب«

  آن  گاهیجا ریغ را در  و آن  نموده  فیرا تحر  أل  یخدا  المکنند و ک یم  لیم  استقامت
» ستندین  پنھان و  دهیبر ما پوش«نند ک ینم  مترتب  را بر آن  آن  یعقل  نھند و الزم یم
  نی. و ا میدھ یجزا م نند،ک یم  هک  برابر آنچه را در  لذا آنان  مییدانا  آنان  حال  ما به  هکبل

  یسکا ی  شود، بھتر است یم  افگنده  در آتش  هک  یسکا یآ»  ار سختیبس  است  یدیتھد
  اتیدر آ  شان یژاندکو   ژروانک  هک  است  نیمراد ا» د؟یآ یاطر مخ  آسوده  امتیروز ق  هک

  امتی، در روز ق یالھ  اتیآ  به  مؤمنان  هک یشوند در حال یم  افگنده  دوزخ  آتش  ، به یالھ
بھترند؟   از دوگروه  کی  دامک  هکد ینک  یشما خودداور  ند پسیآ یخاطر م  و آسوده  منیا

  پس» ناستید، بینک یم  آنچه  ھمانا او به«شر  ایر یاز خ» دینکد، بیخواھ یم  ھر چه«
ھر  اعملوا:«د: لفظ یگو یم  دھد. زجاج یم  مناسب  ید، جزاینک یم  برابر آنچه شما را در

 ».باشد یم  سخت  یدید تھدیامر و مف لفظ »دینکد، بیخواھ یم  چه
  عماربن و  ابوجھل  درباره  مهیرک  هیآ  نیا«د: یگو یم  نزول  سبب  انیدر ب  فتح ربنیبش

 . است  عام  هیمفاد آ  البته». شد  دو نازل  آن  حال  و تفاوت س اسری

ِينَ إِنَّ ﴿ ِ  ٱ�َّ ٓ  ٱّ�ِۡكرِ َ�َفُرواْ ب ا َجا  .﴾٤١َعزِ�زٞ  ٌب لَِكَ�ٰ  �نَُّهۥ َءُهۡمۖ لَمَّ
 »افر شدندکشد   نازل  بر آنان  چون«  قرآن  : به یعنی» رکذ  به  هک  یسانک  گمان یب«

» ز استیعز  یتابک  آن  هک  قیتحق  و به«شوند  یم  مجازات  شیفر خوکا در برابر نیقی
و  و ارجمند  یگرام  است  یتابکنند، ک یم  یشیژاندکو   یژروک  در آن  هک  ی: قرآن یعنی
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برتر   تابک  نیزنند، ا  طعن  آندر   ا طاعنانیرد، یقرار گ  مورد معارضه  هک  است  برتر از آن
  هک  است  یعیرف دژ استوار و  ییشود، گو  داده  نسبت  یبیع  آن  به  هک  است  و واالتر از آن

 باشد. یم  وتاهک  جو از آن  بیفگر و عیتحر  و غداران  طاعنان  دست

﴿ 
ۡ
 .﴾٤٢َ�ِيدٖ  َحِكي�ٍ  ّمِنۡ  تَ�ِ�لٞ  َخۡلفِهِۦۖ  ِمنۡ  َوَ�  يََديۡهِ  َ�ۡ�ِ  ِمنۢ  ٱۡلَ�ِٰطُل  �ِيهِ �َّ يَأ

 از  میرک  : قرآن یعنی» ابدی ینم  راه  در آن  سر آن  و از پشت  آن  یرو  شیاز پ  باطل«
  یجانب . از است  شود، محفوظ و مصون  افزوده  ا در آنی  استهک  از آن  یزیچ  هکامر   نیا

  شود و بعد از آن ینم  بیذکاز خود، ت  قبل  یآسمان  تبک  ی، از سو نیمب  تابک  نیگر، اید
 فرو»  است  د آنیمؤ  ھمه  ندهیو آ  گذشته  ند؛ پسک  را ابطال  د تا آنیآ ینم  یتابکز ین

  یراھ  را بر آن  باطل  چگونه : یعنی» است  ستوده  متکبا ح للها  یاز سو  یا فرستاده
و   نیو برتر  متکح  مالک، از  آن  فرودآورنده  ذوالجالل  یخدا  هک یخواھد بود در حال

، امور را در  شیخو  یو فرزانگ  متکح از  هک یطور  به  برخوردار است  اوصاف  نیواالتر
  تمام  هک یطور ؛ به است  او ستوده  ھمچنان دھد، یم قرار ھا آن  درست  گاهیو جا  نصاب

 ند.یستا ی، م است  نموده  ضانیف  بر آنان  هک  یاریبسھای  نعمت برابر او را در  خلقش

ا ُ�َقاُل لََك إِ�َّ َما قَدۡ ﴿ و َر�ََّك  إِنَّ  لَِكۚ َ�بۡ  ِمن لِلرُُّسلِ  �ِيَل  مَّ  ِعَقاٍب  َوُذو َمۡغفَِر�ٖ  َ�ُ
 ٖ��ِ

َ
 .﴾٤٣أ

  بود، گفته  شده  از تو گفته  شیپ  امبرانیپ  به  هک  جز آنچه« ص  محمد  یا» تو  به«
 و  و دروغ  یجادوگر  به  فار ـ از انتسابتک  گروه  نیا  یسوتو از   : به یعنی» شود ینم
  اقوام رایشود ز ینم  شد، گفته  از تو گفته  شیپ  امبرانیپ  به  هک  ـ جز مانند آنچه  یوانگید
تو   به  گروه  نیا  نونکا  ھم  هکگفتند  یرا م  ییزھایچ  نیھمانند ا  شانیا  ز بهین  شانیا
  باش بایکز شیبا بودند، تو نیکش  شیخو  بر آزار اقوام  شانیا  هک  ھمچنان  ند پسیگو یم
» است  کدردنا  یعقوبت  صاحب  و ھم  آمرزش  صاحب  ھم  پروردگارت  گمان یب«

  راه  به  ا ھمچنانیند، یپو یرا م  آمرزش  ا راهیآ  هک  است  با آنان  راه  انتخاب  پس
 رھنوردند.  عقوبت

  هیآ  نیا  فرمود: چون  هک  است  آمده س بیمس  بن دیسع  تیروا  به  فیشر  ثیدر حد

،  العيش حدأما هنأ   وجتاوزه  لوال عفو اهللا«فرمودند:  ص  خدا  شد، رسول  نازل  مهیرک
  یبود، زندگ ینم أ خداوند  اگر عفو و درگذشت« .»أحد  لك  ، الت�ل وعقابه  ولوال وعيده
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عفو و (  به  یسکھر  گمان یب بود، ینم  یو  نبود و اگر ھشدارھا و عذابگوارا   سک چیبر ھ

 . پرداخت یم  یمعاص  ابکارت  به  یا مالحظه  چیھ  یب  یعنی. »ردک یم  هیکت  یو ) مغفرت

ۡعَجِمّيٗا قُۡرَءانًا َجَعۡلَ�ٰهُ  َولَوۡ ﴿
َ
ۗ  ۡعَجِ�ّٞ َء� اْ ۖ لََّقالُو أ ٞ ِينَ  ُهوَ  قُۡل  وََعَرِ�ّ ْ  لِ�َّ  ُهٗدى َءاَمُنوا

 ۚ ِينَ  وَِشَفآءٞ ْوَ�ٰٓ�َِك  َ�ً��  َعلَۡيِهمۡ  وَُهوَ  َوۡقرٞ  َءاذَانِِهمۡ  ِ�ٓ  ِمُنونَ َ� يُؤۡ  َوٱ�َّ
ُ
َ�نِۢ  ُ�َناَدۡونَ  أ  ِمن مَّ

 .﴾٤٤بَعِيدٖ 
  نازل  عرب  ر زبانیغ  را به  : اگر قرآن یعنی» میدیگردان یم  یاعجم  یرا قرآن  و اگر آن«

:  یعنی» است نشده  ان یوا بیش  آن  اتیگفتند: چرا آ یم»  عرب  افرانک» اقطع«  میردک یم
را   عجم  و زبان  میھست  را ما عربی؟ ز است نشده   انیما ب  زبان  به  آن  اتیچرا آ

ا یگفتند: آ یم  یعنی» ؟ زبان  عرب  آن  و مخاطب  یعجم  است  یتابکا یآ«  میفھم ینم
  امر چگونه  نیباشد؟ ا یم  یعرب  یامبریامبر، پیپ  هک یدر حال  است  یعجم  ی، سخن سخن

لَۡت ﴿ : مراد از یقول  به باشد؟ یم  متناسب  و اوضاع  حال  جاباتیو با ا  حیصح لَۡوَ� فُّصِ
  از آن  یتا بعض  نشده  قرار داده  فاصله  آن  اتیآ  انی: چرا م است  نیا ]۴۴[فصلت:  ﴾ۥٓۖ َءاَ�ُٰتهُ 

  زبان  ، به عرب  فھماندن  یبرا  از آن  یو بعض  یعجم  زبان  ، به عجم  منظور فھماندن  به
گفتند:  یم ھا آنرد، قطعا ک یم  نیچن  یتعال  : اگر حق است  نیا  گردد؟ پاسخ  نازل  یعرب

و   تیھدا  مؤمنان  یبرا  قرآن بگو:»  است  آشفته  و در ھم  ختهیآم  ھم به  یالمک  نیا
شفا   یا و شبھه  کو از ھر ش ابندی یم  راه  حق  ، به آن  لهیوس به  شانیا  هک» است  ییشفا

در » است  یا ینیسنگ  شانیھا گوش ندارند، در  مانیا  هک  یسانکو «نند ک یم  حاصل
  گر را در ھنگامید کی  هک  است  جھت  نی، بد آن  یمعان  دنیو فھم  قرآن  دنیمورد شن

  یا یورک  آنان بر  و قرآن«نند ک یم  سفارش ینیآفر و غوغا  یارک ھودهیب  ، به قرآن  قرائت
،  نینند بنابرایرا بب  توانند حق ینم  ند پسک یم  رهیرا خ  دگانشانید  : قرآن یعنی» است

از   ییگو»  هکچنانند   مثل  به» نانیا«رند ک  آن  دنیور و از شنک  قرآن  دنیاز د ھا آن
  یاو را از مسافت  هک  است  یسک  ھمانند حال آنان  : حال یعنی» شوند یدور ندا م  ییجا

  شیبرا  هکرا   یشنود اما سخن یخود را م  نندهکندا  یصدا  هک یطور  دھند به یدور ندا م
  در ھر زمان  هک  است  آنان  حال  یبرا  یلیتمث  نیا  فھمد. البته یشود، نم یم  گفته
روبرو   یبا مردم أ خدا  راه  ز دعوتگرانیحاضر ن در عصر  هک  دارد چنان  یقیمصاد

  قرآن  باور به  یسو  دور به  ییاز جا  ییدورند، گو  به ، قرآن  یمعان  از فھم  هکشوند  یم
 شوند. یم  فراخوانده
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  است  ردهک  تیروا  مهیرک  هیآ  نیا  نزول  سبب  انیدر ب س ریجب  بن دیر از سعیجر  ابن
و   یعجم  یھا آنزب  طور مختلط به  به  قرآن  نیچرا ا  هکگفتند   شیقر فرمود:  هک

 فرمود.  نازل  را در پاسخشان  مهیرک هیآ  نیا أ خداوند  ؟ پس است  دهینگرد  نازل  یعرب

ّ�َِك لَُقِ�َ  َسَبَقۡت  َ�َِمةٞ  َولَۡوَ�  �ِيهِ�  ٱۡخُتلَِف فَ  ٱۡلِكَ�َٰب  ُموَ�  َءاتَۡيَنا َولََقدۡ ﴿ ِمن رَّ
 .﴾٤٥ُمرِ�بٖ  ّمِۡنهُ  َشّكٖ  لَِ�  ��َُّهمۡ  َنُهمۚۡ بَيۡ 

 ھا بر تابک  فرودآوردن  هکبل  ستین  ینو  دهیپد ص  بر محمد  قرآن  نزول ! یبار
را   تورات» تابک  یموس  به  یراست و به: « است  بوده  یالھ  یرپاید  ، سنت†  امبرانیپ

و   است  حق  گفتند: تورات  از مردم  یرا بعضیز» شد  واقع  اختالف  در آن  پس  میداد«
و   یمیقد  یعادت  نیا !ص  محمد  ی: ا یعنی.  است  باطل  گفتند: تورات  ھم  یبعض

،  شیخو  یسو به  شده نازل  تبکدر   هک  است †  امبرانیپ  یھا امت  انیدار در م شهیر
در  آن   به  و نسبت  ردهک  اختالف  شیخو  تابکز در ینتو   قوم  هک  نند چنانک یم  اختالف
 صادر  سابق  هک  یا لمهک  پروردگارت  گر از جانبوا«قرار گرفتند   و باطل  حق  یدو سو

 از  عذاب  انداختن ریتأخ  در به  پروردگارت  نیشیپ  مک: اگر ح یعنی» ، نبود شده
  صلهیف شان  انیا مقطع«بود؛   صادر نشده  ، در ازل تا روز حساب  امتت  نندگانک بیذکت

  به  آن  درباره ھا آن  قتیو در حق«  بر آنان  یویدن  عاجل  عذاب  با فرستادن» شد یصادر م
  کش  سخت  و قرآن  تورات  تی، در حقان نندگانک  بیذک: ت یعنی» دچارند  سخت  یکش

 دارند.

نۡ ﴿ َسآءَ  َوَمنۡ  فَلَِنۡفِسهِۦۖ  َ�ٰلِٗحا َعِمَل  مَّ
َ
ۗ  أ ٰ�ٖ  َر�َُّك  َوَما َ�َعلَۡيَها  .﴾٤٦ّلِۡلَعبِيدِ  بَِظ�َّ

بد در   یارک  ھرکس و  سود خود اوست ند، بهک  شهیپ  ستهیشا  یارک  سکھر«
  پس» ستیار نکستم  بندگان  در حق  و پروردگارت  خود اوست  انیز  رد، بهیگ شیپ

  حجت  داشتن را جز بعد از برپا  یاحدند و ک ینم  عذاب  برابر گناھش جز در را  کس ھیچ
 د.ینما ینم  مؤاخذه †  امبرانیپ  فرستادن و

اَعةِ�  ِعۡلمُ  يَُردُّ  إَِ�ۡهِ ﴿ ۡ�َمامَِها ّمِنۡ  َ�َمَ�ٰتٖ  ِمن ُرجُ َوَما َ�ۡ  ٱلسَّ
َ
نَ�ٰ  مِنۡ  َ�ِۡمُل  َوَما أ

ُ
 َوَ�  أ

ۡ�نَ  ُ�َنادِيِهمۡ  مَ َوَ�وۡ  بِعِۡلِمهۦِۚ  إِ�َّ  تََضعُ 
َ
َ�ٓءِي � َ�ُ  ْ َٰك  قَالُٓوا  .﴾٤٧َشِهيدٖ  ِمن َماِمنَّا َءاَذ�َّ

گاھ یعنی» اوست  فقط منحصر به  امتیق  ھنگام  علم«  ، فقط امتیق  از وقت  ی: آ
 ÷  لیجبرئ  یوقت  هک  چنان  ستین  یعلم  را بدان  گرانیو د  بوده  یتعال  یبار  مخصوص
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در   هک  یشخص« فرمودند:  یو  در پاسخ  شانید، ایپرس  امتیق  درباره ص دالبشریاز س
  از وقت  ھرکس لذا».  ستین  نندهک  ، داناتر از سؤال است  شده  سؤال  یاز و  آن  باره

.  داناتر است  آن  خود به أ د: خدایبگو  د در پاسخیرد، بایگ یقرار م  مورد پرسش  امتیق
ھا  وهیم  هک  است  ییھا پوشش : مامکا» دنیآ ینم  رونیب  شانیھا ھا از غالف وهیم  و انواع«

  به  هک  یشوند و وقت  ینگھبان  از آفات ھا آن  لهیوس  نند تا بهک یرشد م ھا آن  در درون
در   ا ھمچنانیند و یآ یم  رونیب خود  غالف  ا از درونیرسند،  یم  یو پختگ  ییوفاکش

خود را   مکرد و بار شیگ یبار برنممکدر ش  یا نهیماد  چیو ھ«مانند  یم  یخود باق  غالف
،  یا وهیم  آمدن  رونیاز ب  زـ اعمیچ  چی: ھ یعنی» دارد  علم  آن  او به  هک گذارد مگر آن ینم

  نیا  به  أل  یخدا  علم  هک نیابد، جز ای ینم  ـ تحقق  یا حامله  و بار نھادن  شدن ا بارداری
  امتیق  گردد، علم یبرم  یتعال  حق  امور به  نیا  علم  هک چنان  پس  ط استیامور، مح  ھمه

  سبحان  یخدا  امتی: روز ق یعنی» دھد یرا ندا م  آنان  هک  یو روز«گردد  یاو برم  ز بهین
  انکیرا شر ھا آنشما   هک  یسانک:  یعنی» ند؟یجاک  من  انکیشر : هک«دھد  یرا ندا م  انکمشر
  شما شفاعت  ید تا برایرا بخوان ھا آن  کنیـ ا ھا آن ریو غ  از بتان  د ـ اعمیپنداشت یم  من

  چیھ  هک  مییگو یتو م  رسا به  ند: ما با بانگیگو یم«ند ینما  شما دفع را از  ا عذابینند، ک
تو   یبرا  هک نیا  از ما به  کی  چیھ  هک  مینک یم  تو اعالم  : به یعنی» ستین ما  انیاز م  یگواھ
 . میھست  تاپرستکی  و امروز ما ھمه  میدھ ینم  یگواھوجود دارد،   یکیشر

ا ُهمَوَضلَّ َ�نۡ ﴿ ْ  مَّ ۖ  ِمن يَۡدُعونَ  َ�نُوا ْ  َ�ۡبُل ِيٖص  ّمِن لَُهم َما َوَظنُّوا َّ�٤٨﴾. 
در   انکمشر  هک  : آنچه یعنی» شد  گم  دند، از نظر آنانیپرست یم  نیاز ا  شیپ  و آنچه«

  ارشانک به  چیو ھ  د شدهینابود و ناپد  دند، در آخرتیپرست یم ھا آنو مانند   ا از بتانیدن
افتند یدر ردند وک  نیقی:  یعنی» ستین  یزگاھیگر  چیرا ھ  آنان  هکو دانستند «د یآ ینم
 ندارند.  یالھ  از عذاب  ینجات  و راه  زگاهیگر  چیھ  هک

�َ�ٰنُ  مُ  َٔ �َّ �َۡ� ﴿ ٓ  ٱۡ�ِ ُه  ٱۡ�َۡ�ِ  ءِ مِن ُدَ� سَّ ُّ �ن مَّ  .﴾٤٩َ�ُنوٞط  وٞس  ُٔ فََ�  ٱل�َّ
ر یخ  و جلب  از درخواست  : انسان یعنی» شود ینم  ر خستهیخ  یھرگز از دعا  انسان«

نجا یدر ا ریخ  هک  است  یشود. گفتن ینم  و خسته  ، ملول شیخو  یبرا  یتعال  حق  از بارگاه
د و یبرسد، نوم او  به  یاگر شر  یول«  است  عتو رف  ، مقام ، سلطه ی، سالمت : مال یمعن  به

  یو مھربان  یاریاز  او برسد،  به  یا یماریو فقر و ب  ی: اگر بال و سخت یعنی» دلسرد است
تا بدانجا   است  طمع یب  ار دلسرد و بدانیبس  یو  د و از رحمتیار نومیبس أ خداوند
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  برطرف  یگر ھرگز از وید ، است  دهیرس  یو  به  هک  یا یناخوش  نیپندارد، ا یم  هک
 شود. ینم

َذۡقَ�ٰهُ  َولَ�ِنۡ ﴿
َ
آءَ  َ�ۡعدِ  ِمنۢ  ّمِنَّا رَۡ�َةٗ  أ ۡتهُ  َ�َّ ٓ  ِ�  َ�َٰذا َ�َُقولَنَّ  َمسَّ ُظنُّ  َوَما

َ
اَعةَ  أ ٓ  ٱلسَّ  �َِمةٗ قَا

ٓ  إَِ�ٰ  رُِّجۡعُت  َولَ�ِن � لَلۡ  ِعنَدهُۥ ِ�  إِنَّ  َرّ�ِ ِينَ  فَلَُننَّبَِ�َّ  ُحۡسَ�ٰ ْ بَِما َعِملُواْ  ٱ�َّ َ�َفُروا
  .﴾٥٠َغلِيٖظ  َعَذاٍب  ّمِنۡ  ِذيَقنَُّهمَوَ�ُ 

 »میاو بچشان  ـ به  است  دهیاو رس  به  هک  یاز رنج  ـ پس  یخود رحمت  و اگر از جانب«
  یارزان  یا یو توانگر  تیر و عافیو فقر، خ  یماریو ب  یاز سخت  پس  انسان  : اگر به یعنی

در نزد  من   هک  است  یزیچ  نی: ا یعنی» است  من  حق  نی: ا ا خواھد گفتقطع«  میدار
  یراض  من  او از عمل  هک  یرو  از آن  ام را داشته  آن  و استحقاق  یستگیشا أ خداوند

و   استحقاق  ، براساس قرار گرفته  در آن  هک  ینعمت  نیا  هکپندارد  یم  . پس است
ر یخ  را به  بندگانش أ خداوند  هک  است  از آن  غافل  یول  است  بوده  خودش  یستگیشا

  رگزار از بندهکش  ، بنده تیواقع  د تا در عرصهیآزما یـ مھردو  ـ  بتکو ن  و شر و نعمت
 خود از  انسان  نیا  نیگردد. ھمچن زیبا متمایکقرار و ناش یب  صابر از بنده  ر و بندهکمن

ما   به  از آن  امبرانیپ  هک  گونه  آن» شود برپا  امتیق  هک  پندارم یو نم«د: یگو یم  یراض
ا ی  افرانک، جز از  امتیز و قیرستاخ  وقوع در امر  کش  هک  د دانستیدھند. با یخبر م

دارند،  یم  فر را پنھانکو   تظاھر نموده  اسالم  اند و به متزلزل  نشانیدر د  هک  یسانک
  یسو به  اگر ھم«د: یگو یم  کاکش  ناسپاس  انسان  ، آن نیھمچن» و«باشد.  ینممتصور 

  یو رو  امتیق  ییا از برپایانب  هک  آنچه  بودن  راست فرض بر» شوم  دهیبازگردان  پروردگارم
» خواھد بود  یخوب  میا نزد او براقطع«اند  خبر داده ما  ز و حشر و نشر بهیرستاخ  دادن

  گونه نیو بد شد!  خواھم  لیو اعزاز نا  رامتک به  در بھشت  یتعال  یبار : نزد یعنی
  ا و آخرتیر دنیخ  ، مستحق ھست  یدر وجود خود و  هک  یفضل  بر اساس  هکپندارد  یم
گاهک یم  آنچه را به  افرانک  کش  بدون«باشد  یم و »  امتیدر روز ق» میساز یم  ردند آ

پندارند،  یم  آنچه  سکبرع  هک» میچشان یم  آنان  به  نیسھمگ  یمسلما از عذاب
 شود. ینم  و ھرگز از آنان قطع  شده  رشانیدامنگ

﴿ ٓ ۡ�َعۡمَنا �َذا
َ
�َ�ٰنِ  َ�َ  � عۡ  ٱۡ�ِ

َ
ُه  اِ�َانِبِهِۦ َٔ َوَ�  َرَض أ ُّ �َذا َمسَّ  ءٍ فَُذو ُدَ�ٓ  ٱل�َّ

 .﴾٥١َعرِ�ٖض 
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  انسان  به  و چون«شود:  یادآور میرا   انسان  انیاز طغ  یگرید  نوع  أل  یخدا  سپس
اعتبار   ، به است  انسان  هک نیا  ثیاو ـ از ح  عتی، طب حال  نیدر ا» میدار  یارزان  ینعمت

  شانک و دامن«  یالھ ر و سپاسکاز ش» گرداند یم  یرو: « هک  است  نیـ ا  افراد آن  غالب
  شهیپ  یشکگردن بر وکند و تیب یبرتر م  حق  یاد برای: خود را از انق یعنی» گذرد یم
  برسد، صاحب او  به«  یا یماری، فقر و ب ی: بال، سخت یعنی» یشر  و چون«ند ک یم

  و التماس  یزار و  دعا برداشته  به  ر، دستیگ یپ  صورت به  پس» ار استیبس  ییدعا
لفظ   هک  است  یسخن ،« ضیعر«  سخن  . پس ستین  یردنک ند و دعا و التجا را رھاک یم

اما   کاند  ی، سخن»زیوج»  ، سخن آن  باشد. و در مقابل  کاند  آن  یار و معنایبس  آن
 . است  یپرمعن
اد و یو فر  یو زار  تضرع  أل  یخدا  یسو برسد، به  یو شر  یبد  انسان  به  چون ! یآر

و   یزار  نیدور سازد و او در ا  یو ، از است  فرود آمده  یبر و  هکرا   ند تا آنچهک یم  استغاثه
و   رنج  حال را در  أل  یخدااو   هک  است  گونه نیفشارد. بد یم  یپا  رانهیگ ی، پ التجا و استغاثه

و   بتکن  نزول  ند، در ھنگامک یم  فراموشش ، و راحت  یآسودگ  حال اما در  ردهکاد ی  یسخت
د. ینما یم  کاو را تر  نعمت  تحقق  اما در ھنگام  ردهک  و التماس  یزار  بارگاھش  به  نقمت

 . است  نیچن نیدارند، ان  قدم  ثبات  هک  یو مسلمانان  افرانکار ک  وهیش ! یآر
 و  رهیمغ  دبنیمانند ول  یفارک  درباره  اتیآ  نی: ا است آمده  نزول  سبب  انیدر ب

 شد.  نازل  عهیرب  بن عتبه

رََءۡ�ُتمۡ  قُۡل ﴿
َ
ِ  ِعندِ  ِمنۡ  َ�نَ  إِن أ َضلُّ  َمنۡ  بِهِۦ تُمُ�مَّ َ�َفرۡ  ٱ�َّ

َ
نۡ  أ  ِشَقاقِۢ  ِ�  ُهوَ  ِممَّ

  .﴾٥٢بَعِيدٖ 
ما   یھا گفتند: (دل  هک  ؛ ھمانان قرآن  نندهک  بیذکت  انکمشر  نیا  به !ص  محمد  یا

» دیدید ایآبگو: «» ۵/ هیآ...) « است  یدر پوشش  یانخو یفرام  آن  یسو  ما را به  از آنچه
افر ک  آن  به شما  خدا باشد، سپس  یاز سو»  قرآن  نیا» اگر  هک«د یخبر دھ  من  : به یعنی

  در آن  آنچه  د و بهیباش  رفتهیو نپذ  انگاشته  را دروغ  شما آن  : سپس یعنی» دیباش  شده
دارد،   یبزرگ  یناسازگار  نیچن  هک  سک  از آن  یسک  گر چهید«د؛ یباش  ردهکن  ، عمل است

ز شما با یو ست  عداوت  شدت  سبب  ـ به  سک چی، ھ صورت  : در آن یعنی» ؟ تر است گمراه
  علم  هک  است  معلوم  بالضروره« د:یگو یم  یفخر راز  . امام ستیتر ن ـ از شما گمراه  حق
از   قرآن  رفتنیبر نپذ  ، اصرارشان نیبنابرا  ستین  یھیبد  ی، علم قرآن  بودن  باطل  انیمدع
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اد یبن یب  راه ھا آن  هک  است  نیا  و علم  عقل  جابیلذا ا  است  عقاب  موجبات  نیبزرگتر
 ».بازگردند  واستدالل  تأمل  وهیش  و به  ردهکار را رھا کان

نُفِسِهمۡ  َوِ�ٓ  ٱ�فَاقِ  ِ�  َءاَ�ٰتَِنا َسُ�ِ�ِهمۡ ﴿
َ
ٰ  أ َ  َح�َّ نَّهُ  لَُهمۡ  يَتََب�َّ

َ
�  ۗ َو لَمۡ  ٱۡ�َقُّ

َ
 يَۡ�ِف  أ

نَُّهۥ بَِرّ�َِك 
َ
�  ٰ ءٖ  ُ�ِّ  َ�َ  .﴾٥٣َشهِيدٌ  َ�ۡ

  روشن ، دانش  در پرتو فروغ  یزود : به یعنی» میانیبنما  آنان  خود را به  اتیآ  هکزودا «
  آنان  را به  قرآن  یو راست  صدق  یھا ھا و داللت و نشانه  ما است  المک  قرآن  هک  میساز یم
؛ از  نیو زم ھا آنآسم  یدر پھنا  وجود خودشان  رونی: در ب یعنی» در آفاق»  میانینما یم

و   و صاعقه  برق و رعد و  و روز و باد و باران  و شب  و ستارگان  تا ماه  د گرفتهیخورش
  اتیآ  یزود  : به یعنی »آنان  یھا و در نفس«ھا  این ریا و غیو در  وهکو اشجار و   نبات
  وجود و ساختمان  ارگاهک در  هک  یعیبد  متکو ح  قیو دق  دهیچیپ  را در صنعت خود
:  یقول . به میانینما یم  آنان  ز بهین ، میا ردهکجاد یا  یو  یروح  بیکو تر  خود انسان  یھست

  آن  أل  یخدا  هک  ییقلمروھا و شھرھا از:  است  ، عبارت در آفاق  یالھ  یھا مراد از نشانه
او در   یھا گشود و نشانه  شانیبعد از ا  مسلمان  انیشوایو پ  شیامبر خویپ  یبرارا 

» است  او خود حق  هکشود   روشن  شانیتا برا«  است  هکخود م  : فتح شانیا  ینفسھا
و   قرآن  هکار شود کآش  تمام  یروشن  به  ، بر آنان یانفس و  یآفاق  اتیآ  اندنی: تا با نما یعنی
» ستین  یافکا یآ»  است  حق  ، ھمه را آورده  آن  هک  یامبریپ و  ردهک  را نازل  آن  هک  یسک

فار و ک  بر اعمال  است  گواه» ؟ است  گواه  یزیخود بر ھر چ  پروردگارت  هک»  شانیبرا
 ؟. ستین  یافکخود   یگواھ  نیا ای؟ آ است  شده  از نزد او نازل ، قرآن  هک نیبر ا  است  گواه

،  انفس و  در آفاق  یالھ  یھا نشانه  ساختن  انینما  : وعده هک  است  نیا  یمعن  حاصل
رد کخواھند   را مشاھده  خواھند بود و آن  شاھد آن  یزود  به  آنان  هک  است  یقتیحق
  بر ھمه  هک  است  یا و الشھاده  بیالغ  عالم  یخدا  تابک  قرآن  هک  خواھند دانست  گاه آن
 . است  گواهز یچ

  طلوع ، از شیشاپیپ  هک  است  میرک  معجز قرآن  اتیآ  نیاز بزرگتر  یکی  مهیرک  هیآ  نیا
 .١دھد یـ خبرم  انفس  در عرصه  و ھم  آفاق  در عرصه  ـ ھم  ینولوژکو ت  عصر علم

                                                           
گرد »  میکر  قرآن  یاعجاز علمد از یجد  ییھا جلوه«عنوان:   تحت  یکتاب  باره  نیا در  مترجم -١

  د. البتهیمنتشر گرد  احمد جام  االسالم  خیش  انتشارات  ی) از سو۱۳۷۶(  در سال  که  است  آورده
 . است  دهیمنتشر گرد  مختلف  یزبانھا  به  ، صدھا کتاب میکر  قرآن  یاعجازعلم  دانیدر م
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﴿ ٓ�َ
َ
َ�ٓ  َرّ�ِِهۡمۗ  ّلَِقآءِ  ّمِن ِمۡر�َةٖ  ِ�  إِ�َُّهمۡ  �

َ
ِي� ءٖ بُِ�ّلِ َ�ۡ  إِنَُّهۥ � ُّ�٥٤﴾. 

گاه« و   و حساب  امتیروز ق  در وقوع  یعنی» پروردگارشان  یدر لقا  آنان  هکد یباش  آ
  عمل  آن  یبرا  نند، نهک یر مکتف  در آن  ، نه جھت  نیبد» د دارندیترد«  آن  و عقاب  ثواب

گاه«دارند   ییحذر و پروا  چیھ  از آن  ھم  ند و نهینما یم   یزیھرچ  ا اوبهمسلم  هکد یباش  آ
  تمام  به  یو  ھا وقدرت یو دانستن  معلومات  تمام  به  سبحان  یخدا  علم  پس» دارد  احاطه

  دارند پس قرار  یو  و قبضه  سلطه  تحت  ، ھمه و مخلوقات  داشته  ھا احاطه یتوانمند
  هک ینند در حالک یم  کش  رتآخ  ز و حسابیدر رستاخ  هک  است  شده  را چه  رانکمن
  .؟! است  دهیرا آفر  آنان  نخست  نشیدر آفر  أل  یدانند خدا یم
 





 
 
 
 

 شوری  سوره

 . است  هی) آ۵۳(  یو دارا  است  کیم
امور خود  در  شانیا  هک  وصف  نیا  به  مؤمنان  فیتوص  سبب به  سوره  نی: اهیتسم  وجه

  یاسیس  نظام  یربنایز و  قاعده  در اسالم  یشور  هک  یرو  آن و از ١نندک یم  مشورت  باھم
»  یشور«،  است  یاسالم  امت  یایعل  مصالح  بخش  و تحقق  مسلمانان  یزندگ  یو اجتماع

 شد.  دهینام
 . است  و رسالت  یوح  قتیحق  انی، ب سوره  نیا  یمحور اساس

 .﴾٢ٓعٓسقٓ  ١حمٓ ﴿
  انیشا . در قاف  نیس  با ادغام»  ، قاف نی، س نی، ع میحاء، م«شود:  یم  خوانده  نیچن

  در آغاز آن  مقطعه  از حروف  هیدو آ  هک  است  میرک  از قرآن  سوره  نی؛ تنھا در ا ر استکذ
  درباره  سخن  هک  است  یباشد. گفتن  سوره  نیا  یبرا  ، دو اسم هیآھردو  دیو شا  است  آمده

  . گذشت»  بقره«  سوره  در اول  مقطعه  حروف

ِينَ َكَ�ٰلَِك يُوِ�ٓ إَِ�َۡك �َ� ﴿  ُ ِمن َ�ۡبلَِك  ٱ�َّ   .﴾٣ٱۡ�َِكيمُ  ٱۡلَعزِ�زُ  ٱ�َّ
 از تو بودند،  شیپ  هک  یسانک  یسو تو و به  یسو به  متکباح  خداوند غالب  گونه نیا«

بر  مت کو با ح  خداوند غالب  هک  ییوح  بسان !ص محمد  ی: ایعنی» فرستد یم  یوح
د ومعاد یتوح  یسو به  دعوت  شامل  هکرا   شیوخ  تبکفرستاد و  † امبرانیر پیسا

  یوح  سوره  نیز در ایتو ن  یسو امور را به  نیا  سان نیفرود آورد، بد  ، بر آنان است
 در تمام  هکبل  فقط در قرآن  را نه  اصول  نیا  یتعال  حق  هک  بدان  فرستد پس یم

 . است  ردهکرار کت  یآسمانھای  کتاب
از   ھشام  بن  حارث فرمود:  هک  است  آمدهل   عائشه  تیروا  به  فیشر  ثیدر حد

شما فرود   یسو به  یوح  لله! چگونها ا رسولیرد و گفت: ک  سؤال ص خدا  رسول

  ع�  فيفصم  يلع  وهو أشده  صلصلة اجلرس  مثل  أحيانا يأتي�«فرمودند:   شانید؟ ایآ یم
مانند   یانا وحیاح« .»ما يقول  فأيع  رجال فيلكم�  امللك  ا يأتي�ان، وأحي ما قال  وقد وعيت

  قطع  یدرحال  ، از من پس  است  بر من  یوح  انواع  نیتر سخت  د و آنیآ یم  بر من  جرس  آھنگ
                                                           

 . است  ) آمده نھمیب  یشور  : (وامرھم۲۸ » هیآ«در   فیتوص  نیا -١
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  نزد من  یمرد  صورت به  فرشته  انا ھمیو اح  ام ، فراگرفته است  گفته  را فرشته  آنچه  هکشود  یم

 د:یافزا یم ل  . عائشه» رمیگ ید فرامیگو یم  هکرا   آنچه  د پسیگو یم  سخن  و با من دیآ یم
  هک یشد و ھنگام یم  نازل ص خدا  بر رسول  یار سردیدر روز بس  یوح  هک  دمید  من«

  انیجر  هک؛ از بس  ختیر یم  عرق  شان کمبار  یشانیشد، از پ یم  قطع  شانیاز ا  یوح
 ».آورد یفشار م  شانیبر ا  یوح

َ�َٰ�ٰتِ َما ِ�  ۥَ�ُ ﴿ �ِض� َوَما ِ�  ٱلسَّ
َ
 .﴾٤ٱۡلَعِظيمُ  ٱۡلَعِ�ُّ َوُهَو  ٱۡ�

در  ، نشی، در آفر کدر مل » خدا است  از آن  است  نیدر زم  و آنچه ھا آندر آسم  آنچه«
 :یعنی»  میعظ«و »  یعل«  دو وصف»  است  میو عظ  یو او عل«  و در اداره  یبندگ

  مخلوقاتش  بر تمام  سبحان  یخدا  و نفوذ تصرف  قدرت  مالکقدر، بر  بزرگ  بلندمرتبه
 بود.  مقام  نیا  مناسب  دو وصف  نیر اکنند لذا ذک یم  داللت

َ�ٰ تََ�اُد ﴿ ۚ وَ  َ�ُٰت ٱلسَّ ۡرَن مِن فَۡوقِِهنَّ �َُسّبُِحوَن ِ�َۡمِد َرّ�ِِهۡم َو�َۡسَتۡغفُِروَن  ٱلَۡمَ�ٰٓ�َِكةُ َ�َتَفطَّ
�ِض� لَِمن ِ� 

َ
َ�ٓ إِنَّ  ٱۡ�

َ
� َ  .﴾٥ٱلرَِّحيمُ  ٱۡلَغُفورُ ُهَو  ٱ�َّ

  یزیچ  یعنی: تفطرني» شوند  پاره پاره  از فرازشان ھا آنآسم  هک  نمانده  یزیچ«
  ، از فراز سر مردم سبحان  یخدا  شأن  و جالل  عظمت  سبب  به ھا آنآسم  هک  نمانده

  نیاز ا ھا آنآسم  هک  است  کیاست: نزد  نی، مراد ا یقول  زند. بهیفرور  و درھم افندکبش
شوند.   پاره افند و پارهک، بش برگرفته  یگفتند: خداوند فرزند  هک  انکمشر  سخن
  است  کیبزرگند، نزد ھا آنآسم  هک  باشد: از بس  نیمراد ا  هک  است  محتمل  نیھمچن

  سبب به ھا آنآسم  هک  است  کیاست: نزد  نیا مراد ایشوند.   پاره پاره  و از ھم افندکبش
 در  هک شوند. چنان  پاره افند و پارهکقرار دارند، بش ھا آنبر   هک  یاریبس  فرشتگان وجود

فيها  تئط، ما  نأهلا   قَّ السماء وحُ   طتأ«است:  آمده  یاحمد و ترمذ  تیروا  به  فیشر  ثیحد
ند ک  ناله  هک  است  درآمد و سزاوار آن  ناله  به  آسمان« ».و ساجدأ  راكع  ملك  ال وفيهإ  قدم  موضع

 .» است  ا سجدهی  وعکر  درحال  یا فرشته  در آن  هک نیجز ا  ستین  در آن  قدم  کی  یرا جایز
 ھا آن: یعنی» ندیگو یم  حیتسب  حمد پروردگارشان  ھمراه  و فرشتگان«
 در باشد، یز نمیجا  یبر و  آن  و اطالق  ستین  سزاوار شأنش  هک  را از آنچه  سبحان  یخدا
  آورند و به یم جا را به  یو  تیر و عبودک، ش یفروتن  یاز رو  هکنند ک یاد می  یکپا به  یحال

» و«دارند   زبان بر را  یو  نند، حمد و سپاسیب یم  یتعال  حق  از عظمت  هک  آنچه  سبب
  آمرزش« أ خداوند  مؤمن  از بندگان» ھستند  نیدر زم  هک  یسانک  یبرا»  فرشتگان
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  انیب  به  خداوند متعال  گاه . آن ز گذشتین» غافر«  در سوره  هک چنان» طلبند یم
گاه«است:   فاسقان  و توبه  مانیا  به  افرانک  بستن  طمع  سبب  هکپردازد  یم  یقتیحق   آ

  و رحمت  مغفرت  یدارا : اویعنی»  است  مھربان  آمرزنده  هک  خداست  قتی؛ در حق باش
را   شانیآمرزد و ا یم  مؤمنان و بر  گفته  را اجابت  فرشتگان  یدعا  پس  است  یاریبس

 دھد. یقرار م  شیوخ  مورد مرحمت

ِينَ وَ ﴿ ْ  ٱ�َّ َُذوا ۡوِ�َآَء  ۦٓ ِمن ُدونِهِ  ٱ�َّ
َ
ُ أ نَت َعلَۡيِهم بَِو�ِيلٖ  ٱ�َّ

َ
 .﴾٦َحفِيٌظ َعلَۡيِهۡم َوَمآ أ

  پرستش  را به  ی: بتانیعنی» اند خود گرفته  یبرا  یسروران للها  یجا  به  هک  یسانکو «
  آن  سبب  دارد تا به یم  را نگاه  شان : او اعمالیعنی»  است  نگھبان  بر آنان للها«اند  گرفته

  یو  از حساب  شان از اعمال  یزیچ  ؛ پس ناظر است  ند و او بر اعمالشانک  شان مجازات
و   لک: ما تو را مویعنی»  یستین  آنان  لیکو« !ص محمد  یا» و تو«ماند  یدور نم  به

  تو را به تا  میا نگرفته  آنان  در قبال  یتعھد  گونه چیو از تو ھ  قرار نداده  آنان  باننگھ
فقط  تو  بر عھده  هکبل  میا تو سپرده  را به  آنان  تیھدا  و نه  مینک  مؤاخذه  شان گناھان

 . و بس  است  امیپ  و رساندن  ابالغ

وَۡحۡيَنآ إَِ�َۡك قُۡرَءانًا َعَر�ِيّٗ ﴿
َ
ُنِذرَ  اَوَ�َ�ٰلَِك أ مَّ  ّ�ِ

ُ
 ٱۡ�َۡمعِ َوَمۡن َحۡولََها َوتُنِذَر يَۡوَم  ٱۡلُقَرىٰ  أ

عِ�ِ  ِ�  َوفَرِ�قٞ  ٱۡ�َنَّةِ  ِ�  َ� َرۡ�َب �ِيهِ� فَرِ�قٞ   .﴾٧ٱلسَّ
  یسو به«  میفرستاد  یاز تو وح  قبل  امبرانیپ  یسو به  هک : چنانیعنی»  گونه نیو بد«
  زبان  به  یامبریبر ھر پ  هک چنان»  میفرستاد«  قومت  زبان  به» را  یعرب  یز قرآنیتو ن

و مراد   است  رمهکم  هک: میالقر ام»  یدھ  میب را  یالقر تا ام«  میا فرستاده  یوح  قومش
  را آنیشد ز دهینام  یالقر ام  هک. م یدھ را ھشدار  هکم  ی: تا اھالیعنیآنند.   یاھال

  یاریبس  لیدال  به ، برخوردار است  یشتریب  ھا از شرف نیر سرزمیسا  به  ، نسبت نیسرزم

خل�   نكإ  واهللا«است:  هکم  به  خطاب ص خدا  رسول  فیشر  ثیحد  نیا  جمله  از آن  هک
خدا سوگند   به« .»ماخرجت  منك  خرجتأ  �أولوال   اهللا  يلإ  اهللا  رضأ  حبأو   اهللا  رضأ
و اگر نبود   یھست  یخداوند در نزد و  یھا نیسرزم  نیتر داشته  دوست و  نیا تو بھترقطع  هک

  د اثباتیجد عصر  یعلما  هک . و چنان» آمدم یرون نمی، ھرگز از تو ب شدم  از تو اخراج  من  هک
  یسو  را به  ز قرآنین» و«قرار دارد.   نیزم  رهک  رهیدا  قطب زکدر مر  رمهکم  هکاند، م ردهک

ر یدر سا  از مردم» ھستند  آن  رامونیپ  هکرا   یسانک«  از عذاب  یدھ  میتا ب  میتو فرستاد
و   است  قیخال  روز، مجمع  را آنیز  امتی: از روز قیعنی»  جمع از روز  یدھ  میو ب«بالد 
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  در آن  نیآورد ھمچن یگرد م  آن  فراخ  ـ در عرصه  را ـ ھمه  نیو آخر  نیاول  أل  یخدا
  و وقوع»  ستین  در آن  یدیترد  هک«ند ک یم  را با اجساد جمع  ارواح  یتعال  حق روز،

: یعنی»  در دوزخ  یدر بھشتند و گروھ  یگروھ«  است  برگشت  رقابلیو غ  یحتم  آن
  شیخو  گاهیو جا  سرنوشت  یسو به  یھر گروھ  گاه ند آنیآ یدر محشر گرد م  قیخال  ھمه

 شوند. یم  رھسپار ساخته

ُ َولَۡو َشآَء ﴿ ةٗ  ٱ�َّ مَّ
ُ
ٰلُِمونَ وَ  رَۡ�َتِهۦِۚ  ِ�  �ََشآءُ  َمن يُۡدِخُل  َوَ�ِٰ�ن َ�ِٰحَدةٗ  َ�ََعلَُهۡم أ َما  ٱل�َّ

ٖ َوَ� نَِص�ٍ   .﴾٨لَُهم ّمِن َوِ�ّ
  نید  : اھلیعنی»  گانهی  یامت«: بشر را یعنی» را  ا آنان، قطع خواست یو اگر خدا م«
  طبق بر و  یازل  تیمش  به  آنان  یول  یبر گمراھا یو   تیا بر ھدای» دیگردان یم«  یواحد

  بخواھد، به  هکرا ھرکه   نکیل«شدند   متفرق  یمختلف  انیاد  ، به یتعال  حق  بالغه  متکح
»  و ستمگران«  است  اسالم  هک  حق  نیدر د  با وارد نمودنش» آورد یدرم  شیخو  رحمت

  نیرا در ا ھا آنند و ک دفع  را از آنان  عذاب  هک» ندارند  یاوریار و ی  چیھ«  انک: مشریعنی
 دھد.  یاریدشوار،   موقف

ِم ﴿
َ
ْ أ َُذوا ۖ فَ  ۦٓ مِن ُدونِهِ  ٱ�َّ ۡوِ�َآَء

َ
ُ أ ءٖ  ٱلَۡمۡوَ�ٰ َوُهَو يُۡ�ِ  ٱلَۡوِ�ُّ ُهَو  ٱ�َّ ۡ�َ ِ

ّ�ُ ٰ َوُهَو َ�َ
 .﴾٩قَِديرٞ 
  یجا به  افرانکا ی: آیعنی» اند؟ خود گرفته  یبرا  یاو سروران  یجا  ا بهیآ«
خاطر   نیا  را به ھا آن  هکاند  خود گرفته  یبرا  از بتان  یو سروران  دوستان  سبحان  یخدا

سرور   هک  خداست«  است  یارکان  نند؟ استفھامک یم  دھند، پرستش  شانیاری  هک
را   یو  هک  است  سزاوار آن  یتعال  فقط حق  هک آن  : حالیعنی»  است  نیراست

  یبرا  دھنده یاری  رسان  نفع  رسان  انیز  دھنده  یروز  نندهیرا آفریرند زیگ  یسرور  به
  هک«اوست:   و قدرت  : فقط از شأنیعنی»  و اوست«  بخواھد، فقط اوست  هک  ھرکس

  هک  یاو بر ھر امر :یعنی»  تواناست  یزیچ بر ھر  هک  ند و ھمو استک یم  را زنده  مردگان
  است  آن  ستهیلذا فقط او سزاوار و شا  شود، تواناست  اطالق  بر آن  ییو توانا  قدرت  مقوله

  شود و به  تا قرار دادهکیو   گانهی  و در پرستش  شده  ساخته  مخصوص  تیالوھ  به  هک
 گرفته شود.  یو دوست  یسرور  به  یگانگی

ءٖ فَُحۡكُمهُ  �ِيهِ  ٱۡخَتلَۡفُتمۡ َوَما ﴿ ِۚ إَِ�  ۥٓ ِمن َ�ۡ ُ َ�ٰلُِ�ُم  ٱ�َّ ُۡت �َ�ۡهِ  ٱ�َّ َرّ�ِ َعلَۡيهِ تََو�َّ
�ِيُب 

ُ
   .﴾١٠أ
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 :یعنی»  خداوند است  یسو به  شید، داوریردکدا یپ  اختالف  یزیچ ھر  و در باره«
  دادن  صلهیف  مرجعنند، تنھا ک یدا میپ  اختالف  هکـ   نیار دکـ از   یزیدر ھر چ  بندگان
ند، ک یم  یداور  در آن  امتیروز ق  یزود و او به  است أ ، خداوند در مورد آن  یو داور
دھد و  یم  صلهیرا ف  نندهک اختالف  یھا طرف  یھا دعواھا و جنجال  هک  روز است  در آن
از   یدوزخ و  یبھشت  و دو گروه  شده  بازشناخته  از مبطل  محق  هک  است  ھنگام  در آن

،  است  پروردگار من للها«ز یچ در مورد ھر  نندهک  مکح»  نیا«گردند  یز میگر متماید کی
در   و بگو: من  نک  ابالغ  آنان  را به  قتیحق  نیا !ص محمد  ی: ایعنی»  ردمک  لکبر او تو

را در   شیار خوکو   یو ریبر غ  نه  ردمک  لکپروردگار خود تو أ بر الله  شیامور خو  تمام
 . یر ویغ  یسو به  نه»  گردم یاو باز م  یسو به و«  او سپردم  خود فقط به  شؤون  تمام

َ�َٰ�ٰتِ فَاِطُر ﴿ �ِض� وَ  ٱلسَّ
َ
ۡزَ�ٰجٗ  ٱۡ�

َ
نُفِسُ�ۡم أ

َ
نَۡ�ٰمِ  َوِمنَ  اَجَعَل لَُ�م ّمِۡن أ

َ
ۡزَ�ٰجٗ  ٱۡ�

َ
 اأ

ۖ  َكِمۡثلِهِۦ لَيَۡس  �ِيهِ�  يَۡذَرؤُُ�مۡ  ءٞ ِميعُ  وَُهوَ  َ�ۡ  .﴾١١ٱۡ�َِص�ُ  ٱلسَّ
 از ھا آن  نندهک و ابداع  نندهیآفر أ : خداوندیعنی»  است  نیو زم ھا آنفاطر آسم«
  پس  یرا؛ نسل  یو زنان  : مردانیعنی»  ییھا شما جفت  یبرا  خودتان  از جنس«  است  عدم

ز از ین  انیچھارپا  ی: برایعنی» دیآفر  ییز جفتھاین  انید و از چھارپایآفر«گر ید  از نسل
  یو اصناف  ، انواع انیشما از چھارپا  یا براید. یآفر  ییھا نهیھا و ماد نهینر ھا آنخود   جنس

را در  ھا آن  یتعال  حق  هکاند  یوانیح  نوع  از ھشت  عبارت ھا آند؛ و یآفر  نهیو ماد  نهیاز نر
در   دادنتان : با قراریعنی» ندکپرا یم  شما را در آن«  است  ردهکر کذ»  انعام«  سوره

گرداند  یار می، شما را بس یگ نهیو ماد  یگ نهینر  در سلسله  و درآوردنتان  تیزوج  کسل
خود را  أ خداوند  هک  است  ی. گفتن است  نسل ریثکت  سبب  یگ نهیو ماد  یگ نهیرا نریز

، بر » تیزوج«  یفطر  سنت  یریارگک  ستود تا به  یژگیو  نیر و ایتدب  نیا  داشتن  به
مانند او   یزیچ«ند ک  داللت  نیدر زم  زندگان  ندنکبر پرا  یو  تامه  متکح  زانیم
ـ   و صفات  رسد تا در ذات ینم  یو  هیپا  به  یتعال  یبار  از مخلوقات  یزی: چیعنی»  ستین

  شباھت  مخلوقاتشاز   یزیچ  او به  نه  باشد پس  یـ ھمانند و  وعلم  ، قدرت متکح  چون
  ھمه  به» نایب«  موجودات  صداھا از ھمه  ھمه »یشنوا  و اوست«او   به  آنان  دارد و نه
ـ   مخلوقات  ند و ھمهیآفر یم  شیخو  متکرا بنا بر ح  شیخو  یھا دهیآفر او  امور؛ پس

 ند.یب یـ را م ھا آن  ار و نھانکو آش  ز و بزرگیر از  اعم
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َ�َٰ�ٰتِ َمَقاِ�ُد  ۥَ�ُ ﴿ �ِض� وَ  ٱلسَّ
َ
ۚ إِنَّهُ  ٱلّرِۡزَق يَۡبُسُط  ٱۡ� ٍء  ۥلَِمن �ََشآُء َوَ�ۡقِدُر بُِ�ّلِ َ�ۡ

 .﴾١٢َعلِيمٞ 
فقط   پس»  اوست  از آن« ھا آن  یدھایلکا یھا،  گنج  یعنی»  نیو زم ھا آند آسمیمقال«

دارد  یم  را گشاده  یبخواھد روز  هکھر  یبرا«  است  نیو زم ھا آنآسم  مکو حا  او متصرف
و  داشتن  گشاده  نیو او در ا  شیخو  از خلق» دارد یم  بخواھد تنگ  هکھر  یو برا

 ھر به  هک  اوست»  است  تام  و عدالت  متکح  ، صاحب یو روز  رزق  داشتن  فروبسته
،  خلق  یبرا  یمصلحت  چیماند و ھ ینم  پنھان  یبر و  یا دهیپوش  چیلذا ھ»  داناست  یزیچ

 . ستین  بیغا  ید ویاز د
  به  ستند پسیرا دارا نھا  این از  یزیچ  بتان  هک  است  نیا  اوصاف  نیا  انیمراد از ب

 باشند. ینم  پرستش  ستهیشا  وجه  چیھ

َع لَُ�م ّمَِن ﴿ ٰ بِهِ  ٱّ�ِينِ َ�َ ِيٓ  انُوحٗ  ۦَما َو�َّ ۡيَنا بِهِ  َوٱ�َّ ٓ إَِ�َۡك َوَما َوصَّ وَۡحۡيَنا
َ
 ۦٓ أ

 ْ �ِيُموا
َ
ۡن أ

َ
ۖ أ ْ �ِيهِ� َكُ�َ َ�َ  ٱّ�ِينَ إِبَۡ�ٰهِيَم َوُموَ�ٰ وَِعيَ�ٰٓ َما  ٱلُۡمۡ�ِ�ِ�َ َوَ� َ�تََفرَّقُوا

ُ تَۡدُعوُهۡم إَِ�ۡهِ�   .﴾١٣نِيُب  َ�َۡتِ�ٓ إَِ�ۡهِ َمن �ََشآُء َو�َۡهِدٓي إَِ�ۡهِ َمن يُ ٱ�َّ
 . است  یالھ  العزم یامبر اولیپ  ھر پنج  نام  رندهی، دربرگ مهیرک هیآ  نیا

  ردهک  سفارش  آن  در باره  نوح  به  هکرا   آنچه«  نییو آ»  نید  امکاز اح«  یتعال  حق
  چیھ ھا آندر  † امبرانیپ  هک  حق  نید  یھا برنامه  د و اصولیاز توح» بود

دارند؛   و تام  عام  یو ھماھنگ  توافق ھا آنبر   ھمه  یآسمانھای  کتاب و  نداشته  یاختالف
»  میردک  یتو وح  یسو را به  و آنچه«  و مقرر داشت» دیگردان  مشروع«ز ین» شما  یبرا«
  هکرا   و آنچه«  کاز شر  و برائت  اسالم  و مقررات  نیو قوان  از قرآن !ص محمد  یا

  ییھا و برنامه  امکاز اح»  میردک  سفارش  آن  در باره  یسیعو   یو موس  میابراھ به
  کاالشترا  ما به  نی! ا یدارند؛ آر  املک  و انسجام  اتفاق ھا آنھا در  عتیشر  هک

  هکرا   اسالم  نی: دیعنی» دیرا برپا دار  نیه: دک نیا«از:   است  عبارت † امبرانیپ ھمه 
 و  نیقوان  رشیو پذ  امبرانیپ  و طاعت  ید ویو توح أ خداوند  به  انمیاز ا  عبارت

 أ خداوند  به  مانی: در ایعنی» دینشو  متفرق  و در آن«د یدار ، برپا است  یشرع  مقررات
  باھم ، نشیقوان و  عیشرا  و قبول  امبرانشیاز پ  و اطاعت  یرویو در پ  اش یگانگیو 

 أ خداوند«د: یگو یم . مجاھد ستین  حیصح  اصول  نیدر ا  را اختالفید زینکن  اختالف
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  و اقرار به  اتکز  نماز، دادن  داشتن برپا  او را به  هک نیجز ا  ختینگیرا برن  یامبریپ  چیھ
  مشروع  امبرانیپ  ھمه  یرا برا  آن  هک  یو  نید  است  نیا  رد پسک  سفارش  شیخو  طاعت
  نیا  ، شامل عبادات  و انواع  لیو تفاص  نید  یفرعر یدر شعا  اختالف  البته».  است  دهیگردان

  و اختالف  تفاوت  باھم گرید  عتیتا شر  یعتیاز شر ، لیقب  نیاز ا  یرا اموریشود ز یدستور نم

ٖ َجَعلَۡنا مِنُ�ۡم ِ�ۡعَ ﴿ د:یفرما یم خداوند متعال  هک  دارند چنان
ۚ  ةٗ لُِ�ّ [المائدة:  ﴾َومِۡنَهاٗجا

  .» میا داشته  نی، مع مخصوص  یو روش  و راه  عتیاز شما، شر  یامتھر   یبرا« .]۴۸
 از  : دعوتتیعنی» آمد  گران ھا آن ، بر یخوان یفرام  آن  یسو را به  انکمشر  هک  آنچه«
 أ خداوند  یگانگی  به  دادن یدشوار و گواھ  ، بر آنان بتان  کد و تریتوح  یسو به  انکمشر

  دعوت  نیا از  انشیو سپاھ  سیآمد و ابل  گران  سخت  د بر آنانیتوح  لمهک  و اقرار به
  هکرد یپذ ینم  نیا جز  أل  یشدند اما خدا  دلتنگ  و از آن  گرفته در فشار قرار  سخت

از » را  هکھر للها«برساند   یینھا  یروزیپ  را برتر گرداند و به  و آن  داده  یاریرا   دعوت  نیا
و   یدیتوح  دهیعق  به  دادنش  قیبا توف» ندیگز یخود برم  یسو بهبخواھد، «  بندگانش

خود   یسو او آورد، به  درگاه  به  یرو  هکرا   ھرکس و«  شیخو  فیحن  نید  به  درآوردنش
  عبادتش  به  گرانه و انابت  بازگشته  طاعتش  یسو به  هکرا   ھرکس :یعنی» ندک یم  تیھدا
و   کند و پایگز یبرم  عبادتش  یرا برا و او  داده  قیتوف  نشید  اهدر ر  رفتن  آورد، به  یرو

 دارد. یم  اش راستهیپ

ْ إِ�َّ ِمۢن َ�ۡعِد َما َجآَءُهُم ﴿ قُوٓا ّ�ِكَ  ِمن َسَبَقۡت  َ�ۡغَيۢ� بَۡيَنُهۡمۚ َولَۡوَ� َ�َِمةٞ  ٱۡلعِۡلمُ َوَما َ�َفرَّ  رَّ
َجلٖ  إَِ�ٰٓ 

َ
َسّ�ٗ  أ ِينَ  �نَّ  بَۡيَنُهمۚۡ  لَُّقِ�َ  مُّ ْ  ٱ�َّ ورِثُوا

ُ
ِمۢن َ�ۡعِدهِۡم لَِ� َشّكٖ ّمِنُۡه  ٱلِۡكَ�َٰب أ

 .﴾١٤ُمرِ�بٖ 
» گریھمد  انیحسد م  صرف  آمد، به  شانیبرا  علم  هک از آن  نشدند مگر پس  و متفرق«

وردند مگر این  یرو  تفرقه  نشدند و به  ندهکپرا  شیخو  امبرانیبعد از پ  تابک  : اھلیعنی
تجاوز،   زهیانگ  ـ به علم  نیبا وجود ا  یول  است  یگمراھ  تفرقه  هکامر   نیا  به  علم  یاز رو

  نیشیپ  امبرانیپ  یامتھا  انیـ در م  بر، عار و ننگک، ت استیر  بر سر طلب  حسد، رقابت
  خود، باھم  امبرانیپ  از بعثت  یطوالن  یمدت  از گذشت  پس ھا آنشد و   مکحا  تفرقه

جز   افرانکافر شدند و ک گرید  یو گروھ  آورده  مانیا  یگروھ  ردند پسک  شهیپ  اختالف
  هک  اسالم  امت  به  است  یھشدار نیا  اوردند. البتهین  یفر روک  بر و حسد، بهکت  یاز رو

  خود متفرق  انیـ در م  نادرست  یھا رقابت و  یطلب  استیتجاوز، حسد، ر  یمبادا ـ از رو
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  عذاب  انداختن ریتأخ  و به  دادن  درمورد مھلت»  پروردگارت  نیشیپ  مکو اگر ح«شوند 
» بود  شده  صلهیف  شان انیا منبود، قطع«  امتیق : تا روزیعنی»  نیمع  یتا زمان«  از آنان

و   فراناکرب  عاجل  عذاب  ـ با فرود آوردن  شان انیدر م  یالھ  صلهی: قطعا قضا و فیعنی
: یعنی»  بعد از آنان  هک  یسانکو «  افتی یم  ا تحققیدن  نیـ در ھم  مؤمنان  دادن  نجات

» شدند  داده  راثیرا م  تابک«  شهیپ  اختالف  یھا نسل  و بعد از آن  یالھ  یایبعد از انب
بردند  یسر م به ص خدا  در عھد رسول  هکـ اند   یھود ونصاریـ از   تابک  مراد اھل  هک
و   رتیدر ح  شیخو  تابکو   نیار دکدر  ھا آن: یعنی» ھستند  کاو در ش  ھمانا درباره«

  نیقیو   مانیا  آن  قتیحق  و به  داشتهر قرا  و سخت»  یار قویبس  یکش« و در  یسردرگم
  انشانینیشیو پ  از پدران  ورانهکورکطور   به  یو برھان  لیدل  چیھ  یب  پس ندارند  راسخ

  ، به تابک  بعد از اھل  هکاند   عرب  کفار مشرک: مراد از آنان: یقول  به نند.ک ید میتقل
 دارند. قرار  کدر ش  سخت  قرآن  درباره  شد اما آنان  داده  قرآن زیآنان ن

نَزَل  ٱۡسَتقِمۡ وَ  ٱۡدُعۖ فَلَِ�ٰلَِك فَ ﴿
َ
ۡهَوآَءُهۡمۖ َوقُۡل َءاَمنُت بَِمآ أ

َ
ِمۡرَتۖ َوَ� تَتَّبِۡع أ

ُ
ُ َكَمآ أ مِن  ٱ�َّ
ۡعِدَل بَۡيَنُ�ُمۖ 

َ
ِمۡرُت ِ�

ُ
ُ كَِ�ٰٖب� َوأ ۡعَ�ٰلُُ�ۡمۖ َ�  ٱ�َّ

َ
ۡعَ�ٰلَُنا َولَُ�ۡم أ

َ
ٓ أ َر�َُّنا َوَر�ُُّ�ۡمۖ َ�َا

َة بَ  ُ َوَ�يۡنَُ�ُمۖ  ۡيَنَناُحجَّ  .﴾١٥ٱلَۡمِص�ُ َمُع بَۡيَنَناۖ �َ�ۡهِ َ�ۡ  ٱ�َّ
 خود  ذات  به ھا آناز   کیھر  هک  است  یامر و نھ  ده  رندهی، دربرگ مهیرک  هیآ  نیا

ـ   یرسکال هیآ ـ جز  یگرید  نمونه  مهیرک هیآ  نیا  ی، برا ثیح  نیاز ا  باشند پس یم  مستقل
ھرچند   هک  است  ی. گفتن است  موضوع  بر ده  ز مشتملین  یرسکال  هیرا آیوجود ندارد ز

و خود   است  عام اما  است  صادر شده ص  رمکا  رسول  به  خطاب  یاوامر و نواھ  نیا
 رد.یگ یبر م را در  ھمه  و امتشان  شانیا

  هک نیا خاطر ا بهی،  و تفرقه  کر شد از شکذ  هک  خاطر آنچه : بهیعنی»  نیا  یبرا  پس«
  هک چنان و  نک  دعوت«شد   دهیگردان  مشروع  سانکیطور   امتھا به  ھمه  یبرا  نید  اصول

  رسالت  غیتبل و بر  دعوت  نیدر ا»  نک  یداریپا«  شیخو  یخدا  از جانب»  یا افتهیدستور 
را   آنان«  شانهیاند  جک ور و ناروا وک  و تعصبات  باطل»  یھا و ھوس  یو ھو«استمرار بورز 

  یاوامر و  و برپاداشت أ ر خداوندکبا تو در ذ  هک  یسانک  مخالفت  و به»  نکن  یرویپ
 † شیخو  امبرانیبر پ»  ردهک  خدا نازل  هک  یتابکھر   و بگو: به«  نده  تیزند، اھمیست یم
  و به  آورده  مانیھا ا تابک  نیا از  یبرخ  به  هک  ستمین  یسانکمانند   و من»  آوردم  مانیا«

، أ خداوند  امکدر اح»  نمک  عدالت شما  انیم  هک  ام افتهیو دستور «افر شدند کگر ید  یبرخ



 ٤٧٣  سوره شوری

 

د و ینک یم  یو دادخواھ  مرافعه  نزد من  شیخو  یھا و خصومت  یدر دعاو  هک  یھنگام
 . را برپا دارم  و فقط حق  ردهکن  بر شما جفا و ستم  هک  ام افتهیدستور 

 ما از  اعمال«شما   نندهیما و آفر  نندهیو آفر»  پروردگار ما و پروردگار شماست للها«
خود ما و   به  ما مخصوص  اعمال  و عقاب  : ثوابیعنی»  شماست  شما از آن  ما و اعمال  آن

ردار شما کو  ارکو ما از شما و   خود شماست  به  شما مخصوص  اعمال  و عقاب  ثواب
  یو جنجال ما و شما دعوا  انی: میعنی»  ستین  ییوگو ما و شما گفت  انیم«  میزاریب
  دوره  مربوط به  مکح  نیا«د: یگو یم  ی. سد ار استکو آش  روشن  قتیرا حقیز  ستین
  هک(  فیس  هیو آ  است  یکم  مهیرک  هیآ  نیرا ایبود ز  نشده  نازل»  فیس  هیآ«  هکبود   یکم

خدا ما و شما را گرد ». «شد نازل  بعد از ھجرت )ردک  ا اعالمر  جھاد مسلحانه  تیمشروع
برابر  را در  ھرکس او  پس  امتیق در روز»  اوست  یسو به  و بازگشت«در محشر » آورد یم

 دھد. یجزا م  عملش
  بن  بهیو ش  رهیمغ  بن دیول  درباره  مهیرک هیآ  نیاست: ا  آمده  نزول  سبب  انیدر ب

  شیخو  و دعوت  نیخواستند تا از د ص خدا  از رسول ھا آنرا یز شد  نازل  عهیرب
بدھد و   شانیا  خود را به  مال  د نصفیول  هکشرط   نیبرگردد؛ بر ا  شیقر  شیک  یسو به
 درآورد.  شانیا  ازدواج  را به  دخترش  بهیش

ِينَ وَ ﴿ وَن ِ�  ٱ�َّ ِ ُ�َآجُّ ُتُهۡم َداِحَضٌة ِعنَد َرّ�ِهِۡم  ۥَ�ُ  ٱۡسُتِجيَب مِۢن َ�ۡعِد َما  ٱ�َّ ُحجَّ
 .﴾١٦َشِديدٌ  َعَذابٞ  َولَُهمۡ  وََعلَۡيِهۡم َغَضبٞ 

 » یو  دعوت  شدن  رفتهیاز پذ  پس«  یو  نی: در دیعنی» خدا  درباره  هک  یسانکو «
در  و» نندک یم  محاجه«اند  درآمده  آن  و به  ردهک  را قبول  آن  مردم  هک : بعد از آنیعنی

: یعنی» است  باطل  نزد پروردگارشان  شان احتجاج«ند؛ ینما یچرا م و  چون و  مقابله  آن
  یزیھمانند چ و  است  یو واھ  اساس یامال بکو   نداشته  یا هیو ما  هیپا  احتجاجشان  نیا

بر   بزرگ  یو خشم« شود یلغزد و نابود م یم  زوال  بیسراش  به  شیخو  یاز جا  هک  است
»  سخت  یعذاب  آنان و بر«  شان یناروا  مجادله  سبب  به أ خداوند  یاز سو»  است  آنان

  گروه  نیا«د: یگو یم . مجاھد فرشانک؛ در برابر  در آخرت» خواھد بود«  نیو سھمگ
را   اسالم  هک  یسانک لذا با  است  یبرگشتن  تیردند جاھلک یم  گمان  هکبودند   یمردم

د مجددا یردند تا شاک یم و بگومگو  بودند، مجادله  گفته  را اجابت  حق  و دعوت  رفتهیپذ
  ند و محاجهیھود و نصارای  آنان مراد از«د: یگو یم  قتاده». برگردانند  تیجاھل  را به ھا آن
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از   ما قبل  تابکامبر شما و یاز پ  قبل امبر مایه: پک  شان سخن  نیبود از ا  عبارت  آنان
 ».! میما از شما برتر  پس  است  بودهشما   تابک

 گفت:  هک  است  ردهک  تیروا  مهیرک  هیآ  نیا  نزول  سبب  انیدر ب  رمهکمنذر از ع  ابن

ٓ ﴿  سوره  چون ِ  نَۡ�ُ  ءَ إَِذا َجا   یمؤمنان  به  هکم  انکشد، مشر  نازل ]۱[النصر: ﴾١ٱلَۡفۡتحُ وَ  ٱ�َّ
اند،  درآمده أ خدا  نید  به  گروه گروه  مردم  هک  کنیبودند، گفتند: ا  شان انیم در  هک

د؟ ینیگز یم  ما اقامت  انیدر م  چه  یو برا  یکد، آخر تا یرو  رونیما ب  انیاز م شما
  هیآ  نزول  سبب  انیدر ب  از قتاده  شد. اما عبدالرزاق  نازل  مهیرک  هیآ  نیا  پس

  به  هکبودند   یھود و نصاری  نانگفت: مراد از آ  هک  است  ردهک  تیروا  مهیرک
ما از   پس  امبر شماستیاز پ  امبر ما قبلیشما و پ  تابکاز   ما قبل  تابکگفتند:   مؤمنان

 . میبھتر شما

﴿ ُ ِيٓ  ٱ�َّ نَزَل  ٱ�َّ
َ
ِ  ٱۡلِكَ�َٰب أ اَعةَ َوَما يُۡدرِ�َك لََعلَّ  ٱلِۡمَ�اَنۗ وَ  ٱۡ�َقِّ ب  .﴾١٧قَرِ�ٞب  ٱلسَّ

» آورد فرود«  یو راست  صدق  : بهیعنی»  حق را به  تابک  هک  است  یسک  خدا ھمان«
 † امبرانیبر پ  هک  ییھا تابک  تمام  ، شامل یمعن  نیا  پس  است  تابک  مراد جنس

 و داد  داشت برپا  یز برایرا ن  : او عدالتیعنی» زیرا ن  زانیو م«شود  ی، م است  شده  نازل
و   ابزار عدل را ترازوید زینام» ترازو زان:یم«را   عدالت  یتعال  فرود آورد. حق  انصاف
: یقول . به است  آنان  فروش و دیستد و خر و داد  در معامالت  خلق  انیم  یو برابر  انصاف

ر و شر یخ  انیمورد ب در  یآسمان  تبکدر   هک  است  یامکو اح  نیزان: مضامیمراد از م
  یبا ترازو و ابزارھا  ردنک  وزن  أل  یاست: خدا  نیا گر مرادید  یقول  . به است  آمده

در   مظالم  و از وقوع  دهینگرد  عیضا  شان انیدر م  تا حقوق  آموخت  مردم  یرا برا  سنجش
  کیو تو از نزد» باشد  کینزد  امتیق بسا  ، چه یدان  و تو چه«شود   یریجلوگ  انشانیم

گاھ  آن  بودن و  أ للها  از شرع  یرویپ  به  است  یزشیانگ و  بیترغ ، جمله  نی. ا یندار  یآ
  از زمان  : چونیعنی.  آن  یبرا  بودن  آماده  لزوم و  امتیق  یناگھان  از وقوع  است  یھشدار

گاھ  امتیق  وقوع  د.یباش  آماده  آن  یبرا  شهیھم  د پسیندار  یآ

ِينَ �َۡسَتۡعِجُل بَِها ﴿ ۖ وَ  ٱ�َّ ِينَ َ� يُۡؤمُِنوَن بَِها َها  ٱ�َّ َّ�
َ
ْ ُمۡشفُِقوَن ِمۡنَها َوَ�ۡعلَُموَن � َءاَمُنوا

 ۗ َ�ٓ إِنَّ  ٱۡ�َقُّ
َ
ِينَ � اَعةِ ُ�َماُروَن ِ�  ٱ�َّ  .﴾١٨لَِ� َضَ�ٰ� بَعِيدٍ  ٱلسَّ

  نیا  هک» خواھند یرا م  آن  ندارند، شتابزده  مانیا  امتیق  به  هک  یسانک«
  به  یو ناباور  بیذکاز ت  یو ناش  امتیق  شخند و تمسخر بهیر  ی، از روھا آن  یزدگ شتاب
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و   در ترس  امتیق  : از آمدنیعنی» ترسانند  اند، از آن آورده  مانیا  هک  یسانکو «  است  آن
 د ونیوشاک  ، در عمل آن  تیحقان  با در نظر داشت  آنان  برند پس یسر م  به  ینگران لرز و

 و  مورد محاسبه  امتیدر ق  هکدانند  یم ھا آنرا یباشند ز یم  مستعد و آماده  آن  یبرا
 در  هک شود ـ چنان  یمتعد»  من«  اگر به»  اشفق«  رند. فعلیگ یقرار م  یبازپرس

شود،   یمتعد»  یعل»  و اگر به  ارتر استکآش  در آن  و ھراس  ترس  یـ معنا  نجاستیا

  و شفقت  تیعنا  ی، معنا صورت  نیدر ا»  سوخت  میتیبر   دلم :ميتيال  یعل  اشفقت«مانند: 
 باشد. یارتر مکآش  در آن

  به ص خدا  رسول  یاز سفرھا  یکیدر   یمرد  هک  است  متواتر آمده  فیشر  ثیدر حد
  یھمانند صدا  ییبا صدا ص خدا  رسول! محمد  یگفت: ا  شانیا  به  بلند خطاب  یندا

بلند   یصدا  با ھمان  شخص  ؟ باز آن ییگو یم  ! چه ی: بلیعنی!»  ھاؤم«دادند:   پاسخ  یو

 ةاكئنإنها   و�ك«دادند:  پاسخ  ص خدا  رسول؟  است  وقت  چه  امتید؟ قیپرس  شانیاز ا
مرد  »؟ یا ردهک  آماده  آن  یبرا  چه ه ک، بگو  است  یآمدن  امتی! قبر تو  یوا« .»هلا  عددتأفما 

».  ام ردهک  آماده  آن  یرا برا  امبرشیخدا و پ  ی: دوستو رسوله  اهللا  حب«داد:   پاسخ

  یسانک  ا ھمان، تو ب صورت  نیدر ا« .»أحببت من  مع  أنت«فرمودند:  ص  خدا   رسول

 .» یدار  شان دوست  هک  یھست
  چیھ و  است  یآمدن  امتیق  هکدانند  یم  : مؤمنانیعنی»  است  حق  آن  هکدانند  یو م«

گاه«  ستین  آن  در وقوع  یکش » نندک یم  ابرهکم  امتیق  درباره  هک  یسانک، ھمانا  باش  آ
دور و   یا در گمراھقطع«نند ک یم  مجادله  آن  ، در باره و شبھه  کش  ی: از رویعنی

امر از امور   نیتر هی، شب از مرگ  پس  شدن را زنده یز» ھستند»  قتیو حق  از حق»  یدراز
  وجود دارد پس  یفراوان  یھا شھود نمونه  از عالم  آن  یبرا  هک  است  محسوسات  به  یبیغ
وجود   آن  بر اعتقاد به  هک  یمبرھن  یھا زهیو انگ  روشن  لیدال  نیا  با وجود ھمه  هک  یسک

،  یبیغ  از اعتقادات  ر آنیغ  به  یابیا از راھند، قطعکن را باور  ابد و آنین  راه  آن  دارد، به
ابتدائا   هک  یذات  ھمان  هکدانستند  یدند، قطعا میشیاند یم ھا آناگر   پس  دورتر است

 . ز تواناستین  شان ینی، ھمو بر بازآفر است  دهیرا آفر  آنان

﴿ ُ ِ  ٱ�َّ  .﴾١٩ٱۡلَعزِ�زُ  ٱلَۡقوِيُّ يَۡرُزُق َمن �ََشآُءۖ َوُهَو  ۦلَِطيُفۢ بِعَِبادِه
  ، لطف است و پر مھر  ار با رأفتیبس  شانیا  : او بهیعنی»  است  فیخود لط  بر بندگان للها«

  است  یا یو روز  رزق ، یو  الطاف  و از جمله  است  یجار  امورشان  در ھمه  او بر بندگانش
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  ھرگونه  به» بخواھد»  از آنان »را  هک ھر«گذرانند  یم  یا زندگیدر دن  آن  لهیوس  به ھا آن  هک
  و فروبسته  تنگ  یگرید  و بر آن  فراخ  یکی  نیرا بر ا  یروز  پس» دھد یم  یروز«بخواھد   هک
بر   هک»  ز استیعز«  است  یارکو آش  بزرگ  و قوت  قدرت  ی: دارایعنی»  یو او قو«گرداند  یم

 تواند. ینم  افتهی  ز بر او غلبهیچ  چیباشد و ھ یم  ز غالبیچ  ھمه

ِ َمن َ�َن يُرِ�ُد َحۡرَث ﴿ ۡ�َياَوَمن َ�َن يُرِ�ُد َحۡرَث  ۦۖ ِ� َحۡرثِهِ  ۥنَزِۡد َ�ُ  ٱ�ِخَرة  ۦنُۡؤتِهِ  ٱ�ُّ
 .﴾٢٠مِن نَِّصيٍب  ٱ�ِخَرةِ ِ�  ۥِمۡنَها َوَما َ�ُ 

 :یعنی»  مییافزا یم  اش شتهکدر   یو  یباشد، برا  را خواسته  آخرت  شتک  هک ھر«
  عملش أ باشد، خداوند  را خواسته  آخرت  و پاداش  ثواب  شیردار خوکار و کبا   ھرکس
  نیا  یمعن  یقول ند. بهک یم  مضاعف  در ثواب  برابر تا ھفتصد برابر آن  از ده  شیرا برا

 أ باشد، خداوند  را خواسته  آخرت  و پاداش  ثواب  شیردار خوکار و کبا   سکاست: ھر
در   د. اصلیافزا یم  شیرو ر بهیخ  یھا راه  یو در ھموارساز  اش یاریو   قیدر توف

ز یشتزار نک  وحاصل  وهیبر م  لمهک  نیا  یو گاھ  است  نیبذر در زم  افگندن»  حرث«
  ثمره  را به  عمل  جهیونت  ، ثمره مهیرک  هیآ  نیدر ا  ، خداوند متعال نیشود بنابرا یم  اطالق

  ھرکس و»  بذر است  به  عمل  هیتشب  خود متضمن  نیو ا  نموده  هیشتزار تشبک  و محصول
او از   باشد، به  خواسته«را   جھان  نیا  یھا ییھا و گوارا : لذتیعنی» ا رایدن  نیا  شتک
ما   یو در قضا  است  رفته  بر آن ما  تیمش  هکرا   از آنچه  یبرخ  یعنی»  میبخش یا میدن
»  ستین  یا بھره  چیھ  را در آخرت او  یول«  میبخش یاو م  ، به است  شده  قسمتاو   یبرا

 . است ردهکن  یارک  آخرت  یاو برا  هک چرا
فرمودند:  ص  خدا  رسول  هک  است  آمده س  عبک بن یاب  تیروا  به  فیشر  ثیدر حد

  عمل  منهم  عمل  فمن  رضاأل  يف  وانلرص واتلمك�  ةبالسناء والرفع  ةماأل  �رش هذه«
و   یروزیپ و  مجد و رفعت  را به  امت  نیا« .»نصيب  من ةخراآل يف  هل  ي�ن  ل�نيا لم ةخراآل
دھد،   ا انجامیدن  یبرا را  آخرت  عمل  از آنان  ھرکس  پس  ده  بشارت  نیزم  یدر رو  نیکتم

  تیروا  به  یقدس  فیشر  ثیحد در  نی. ھمچن» ستین  یا بھره  چیھ  در آخرت  شیبرا
  گاه را خواندند آن  مهیرک  هیآ  نیا ص  خدا   فرمود: رسول  هک  است  آمده س  رهیابوھر

،  وأسد فقرك  غ�  أمأل صدرك  لعباديت تفرغ  ! آدم  ابن«د: یفرما یم أ فرمودند: خداوند
شو،   فارغ  عبادتم  ی! برا فرزند آدم یا« .»أسد فقرك  شغال ولم  صدرك  مألت  و�ال تفعل
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را از   ات نهی؛ س ینکن  نیو اگر چن  بندم یو (راه) فقر تو را م  سازم یپر م  یرا از توانگر  ات نهیس

 .» سازم یمسدود نم  فقر تو را ھم(راه) و   سازم یپر م  یو گرفتار  مشغله
از   هیآ  نیا در أ خداوند«د: یگو یم  مهیرک  هیآ  نیر ایدر تفس  یراز  نیفخرالد  امام

 عبارتند از:  وجه  شش  نیا  هک  است  داده  یا برتریرا بر دن  آخرت  وجه  شش
 . است  دهیگردان  مقدم  یادآوریا در یدن  بھره  را بر طالب  آخرت  بھره  او طالب -۱

 ﴾ۦۖ ِ� َحۡرثِهِ  ۥنَزِۡد َ�ُ ﴿ است: فرموده  آخرت  شتک  طالب  او در حق -۲
ا یدن  شتکدر مورد خواستار   هک یحال . در» مییافزا یم او  شتکبر « ]۲۰[الشوری: 

  یبرا»  من«را ی. ز» میدھ یاو م  را به  از آن  یبعض« ﴾َهاِمنۡ  تِهِۦنُؤۡ ﴿ است: فرموده
 . میدھ ینم  یو  ا را بهیاز دن  یو  خواسته  لک: یعنی،  است  ضیتبع

 ، ا نهیدھد  یا میاز دن  یزیچ  آخرت  شتکخواستار   به  هک نیاز ا  یتعال  حق -۳
  ا صراحتا اعالمیدن  شتکدر مورد خواستار   هک یدر حال  است  نموده  وتکس
  آخرت  هک  است  یمعن  بدان  نیندارد و ا  یا بھره  چیھ  او در آخرت  هک  است  ردهک

 باشد. یز مین  تبع  ابندهیاز یقدر ن  به  اصل  ابندهی،  نیبنابرا  است  ا تبعیدن و  اصل
 شود در یم  افزوده  آخرت  طالب  بر مطلوب  هک  است  ردهک  انیب  یتعال  حق -۴

و او در   شده  داده  یو  یویدن  از خواسته  یا فقط برخیدن  طالب  به  هک یحال
 . است  محروم  آخرت  ال از بھرهک  حال  نیع

 نقد بھتر  هکبرآنند   شانیویدن  در معامالت  ا نقد و مردمیو دن  است  هینس  آخرت -۵
  نیا  هکدارد  یم  انیب  مهیرک  هیآ  نیدر ا  خداوند متعال  . پس است  هیاز نس

  یعنیباشد؛  یم  سکامال برعکا یو دن  آخرت  احوال  سهیمقا  به  نسبت  موضوع
و   زوال  ا در معرضیدن  بھره  هک یدر حال  و رشد است  شیافزا  درحال  آخرت  بھره

 باشد. یم  اھشک
و  ارکو شتک  از بهیا ھردو نیو دن  آخرت  منافع  هک  امر است  نیبر ا  دال  مهیرک  هیآ -۶

در   هک  در آنچه  و تالش  و رنج  زحمت  ، صرف نیدارند بنابرا  و زحمت  رنج
  در معرض  هک  است  یزیدر چ  آن  باشد، بھتر از صرف یو بقا م  شیافزا  حال

 ».انقضا قرار داردو  و فنا  نقصان

ُٰٓؤاْ َ�َُعواْ لَُهم ّمَِن ﴿ ۡم لَُهۡم ُ�ََ�
َ
َذۢن بِهِ  ٱّ�ِينِ أ

ۡ
ۚ َما لَۡم يَأ ُ لَُقِ�َ  ٱلَۡفۡصلِ َولَۡوَ� َ�َِمُة  ٱ�َّ

ٰلِِم�َ بَۡيَنُهۡمۗ �نَّ  ِ�مٞ  ٱل�َّ
َ
 .﴾٢١لَُهۡم َعَذاٌب أ
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  نیاطیش از  فرشانکدر »  است  یانکیشر«  هکفار مک  ی: برایعنی»  آنان  یا مگر برای«
مقرر »  یمعاص و  ک: از شریعنی»  نی، از د نداده  اجازه  را خداوند بدان  آنچه  شانیبرا  هک«
اند  درافگنده  یسردرگم و  رتیح  را به  انیار ادکخود در   روانی، پ گونه نیو بد» اند ردهک
در مورد   نیشیپ  بخش  صلهیف  و وعده  مک: اگر حیعنی» بود ینم  فصل  لمهکو اگر «
بود  ینم  امتیتا روز ق  نندگانک  اختالف  اختالف  درباره  یینھا  یداور  افگندن ریتأخ به
  آنان  یاکو شر  انکمشر  انیا می،  انکومشر  مؤمنان  انی: میعنی»  شان انیا مقطع«
  کشر  ا بر ائمهیدن  نیدر ھم  طور عاجل  را به  عذاب  سبحان  یو خدا» شد یم  صلهیف«
 . است  دهیگرد  آنان  عاجل  عذاب  ، مانع نیشیپ  مکح  آن  نکیفرستاد، ل یم

فرمودند:  ص  خدا رسول  هک  است  آمده  و مسلم  یبخار  تیروا  به  فیشر  ثیدر حد
  دوزخ را در  شیامعاء خو  هک  دمید ) در سفر معراج(را   قمعه  بن یلح  بن عمرو«
را  ھا آنرد و ک  را نذر بتان  انیچھارپا  هکبود   یسک  نیاول  یلح  بن را عمرویز ».دیشانک یم

.  گذاشت  انیبن  اعراب  یرا برا  بتان  پرستش  مونینام  رد و سنتکرھا   بتان  یخود سر برا
  انکمشر  ی: برایعنی» ارانکستم  یا براو قطع«بود.   خزاعه  لهیقب  از شاھان  یکیو او 

 ر افتد.یتأخ  به  ا از آنانیدر دن  عذاب  نیاھرچند  ، در آخرت»  است  کدردنا  یعذاب«

ٰلِِم�َ تََرى ﴿ ۢ بِِهۡمۗ وَ  ٱل�َّ ْ َوُهَو َواقُِع ا َكَسُبوا ِينَ ُمۡشفِقَِ� ِممَّ ْ وََعِملُواْ  ٱ�َّ َءاَمُنوا
ٰلَِ�ِٰت  ا �ََشآُءوَن ِعنَد رَ  ٱۡ�َنَّاِت� ِ� َرۡوَضاِت  ٱل�َّ  ٱۡلَفۡضُل ّ�ِِهۡمۚ َ�ٰلَِك ُهَو لَُهم مَّ

   .﴾٢٢ٱۡلَكبِ�ُ 
 اند، ردهک  از آنچه  ھراسان«  امتیرا در روز ق  انک: مشریعنی» را  ستمگران«

اند،  ردهک ایدر دن  هک  ییھایو بد  در برابر گناھان  مجازات  میرا از ب  : آنانیعنی»  ینیب یم
  ، چه ناخواه خواه »دیخواھد رس  آنان  به  البته«  مجازات»  و آن«  ینیب یم  و لرزان  ترسان

اند در  ردهک  ستهیشا  یارھاکاند و  آورده  مانیا  هک  یسانکو «نترسند   بترسند و چه
: یقول به . سبز و فرحبخش  است  یروضه: تفرجگاھ» ھستند ھا آنباغست  یھا روضه
ز یا نیدر دن  هک  چنان  است  نآ  یھا گاهیجا  نیو مصفاتر  نیتر زهیک، پا بھشت  یھا روضه

بخواھند،  را  آنچه«باشد  یم  آن  یھا آنکم  نیوترکی، ن و سبزه  از گل پر  یھا تفرجگاه
»  نیا« ھا ھا و لذت نعمت  و اصناف  از انواع»  است  فراھم  نزد پروردگارشان  شانیبرا

  است  کاند  یعمل برابردر   بزرگ  ی: فضلیعنی » است  میعظ  فضل  ھمان«  مؤمنان  پاداش
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  باشد پس یقاصر م  آن  قتیحق  از شناخت  و عقل  دهینگنج  خود در وصف  یاز بزرگ  هک
 باشد. یم مقدار یو ب  کوچک  برابر آن ، در یا یویدن  و نعمت  ھر فضل

ِيَ�ٰلَِك ﴿ ُ  ٱ�َّ ُ يُبَّ�ِ ِينَ ِعَباَدهُ  ٱ�َّ ْ  ٱ�َّ ْ وََعِملُوا ٰلَِ�ِٰت� َءاَمُنوا ۡ�  ٱل�َّ
َ
ٓ أ لُُ�ۡم  َٔ قُل �َّ

ۡجًرا إِ�َّ 
َ
ةَ َعلَۡيهِ أ � ِ�  ٱلَۡمَودَّ َ �ِيَها ُحۡسًناۚ إِنَّ  َ�ُۥ نَّزِدۡ  َوَمن َ�ۡقَ�ِۡف َحَسَنةٗ  ٱلُۡقۡرَ�ٰ  َ�ُفورٞ  ٱ�َّ
 .﴾٢٣َشُكورٌ 

 اند، ردهک  ستهیشا  یارھاکو   آورده  مانیا  هک  بندگانش  خدا به  هک  است  ھمان  نیا«
و  أ خداوند  یھا آنفرم  به  و عمل  مانیا  انیدر م  هک  یگروھ  نی: ایعنی» دھد یم  مژده

  یا» بگو« اند بشارت  نیا  به  شدگان  داده  مژده  نانیاند، ھم ردهک  جمع  یو  اتیمنھ  کتر
و   رسالت غ ی: از شما بر تبلیعنی»  طلبم ینم  یمزد  چیھ  از شما بر آن! « ص  محمد
  هک: بلیعنی» را در قرابت   یجز دوست«  طلبم ینم  یو منفعت  یو مقرر  پاداش  چی، ھ قرآن
  من  انیم  هک  است  یا ینسب  یکیو نزد  در قرابت  یو دوست  ، مودت طلبم یاز شما م  آنچه

نظر  و شما وجود دارد، در  من  انیم  هکرا   یوندیو پ  فقط صله  و شما وجود دارد پس
  عجوالنه  د، بر منیباش  داشته را در نظر  نید و اگر فقط اینک  تیرا رعا  د و ھمانیآور
  آنان  را به  دعوت  نیا  هکد یدھ یم  و اجازه  ردهک  یرا خال  و مردم  من  انید و میتاز ینم

را   ن، حس یکین  در آن  شیبرا«دھد   انجام  یو طاعت» ندک  یکیار نک  ھرکس و. « برسانم
: یعنی»  ور استکو ش  ا خدا آمرزندهقطع«  یکین  آن  ثواب  ساختن  با مضاعف»  مییافزا یم

 باشد. یم  ، آمرزگار و قدردان شیخو  عانیمط  او در حق

إِ�َّ ﴿ متعال:  یخدا  فرموده  نیر ایتفس س  عباس  ابن«ه: ک  است  ردهک  تیروا  یبخار
ةَ ٱ � ٱِ�  لَۡمَودَّ   در پاسخش س ریجب  بن دید، سعیپرس  را از حاضران ]۲۳[الشوری:  ﴾ۡلُقۡرَ�ٰ

  یا  یردک  گفت: شتاب س  عباس  اند. ابن ص امبریپ  تیب آل»  یقرب«از  گفت: مراد
 ص  خدا  رسول  هک نیجز ا  ستین  شیقر  یھا از شاخه  یا و شاخه  مکش  چی! آخر ھدیسع

  یا دهیتو فھم  هک چنان  یداشتند لذا معن  یا یشاوندیو خو  یوند نسبیو پ  قرابت  با آنان
 فرمودند: از شما  آنان  به  یوح  مکح  به ص  حضرت  آن  هک  است  نیا  یمعن  هکبل  ستین

  آن د ویریو خود را در نظر بگ  من  انیموجود م  قرابت  هک نیجز ا  طلبم ینم  یمزد  چیھ
با  ص خدا  رسولافزود:  س  عباس  ابن د!یآزار نرسان  من  به  ھمه  نیا  د پسینک  را وصل

  انیشیروبرو شدند و قر  شان بیذکبا ت  چون  داشتند پس  یو قرابت  نسبت  شیقر  تمام
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ند: یبگو  آنان  به  هک مأمور شدند ص  حضرت  نند، آنک  یرویپ  شانیاز ا  هکرفتند ینپذ
و   حق  د، حداقلیتاب یرا برنم  و اطاعتم  سرباز زده  من  یرویاز پ  ! ھرگاه من  قوم  یا

  اعراب  هکنباشد   د و چنانیدار ، نگاه شما دارم  انیدر م  هکرا   یا یکیو نزد  قرابت  حرمت
  و نصرت  ینگھدار  سزاوارتر به )ندارند  یا یشاوندیو خو  ینسب  یکینزد  با من  هکگر (ید

، مطلقا  شیخو  رسالت  غیبرابر تبل رد ص  حضرت  ، آن نیاز شما باشند. بنابرا  من
از  س  عباس  ابن  تیروا  به  فیشر  ثیدرحد  نیدند. ھمچنینگرد  یپاداش  چیھ  خواھان

  به  هک  یتیو ھدا  روشن  یھا برابر حجت در« فرمودند:  هک  است  آمده ص خدا  رسول
و   ردهک  یدوست أ با خداوند  هک نی، جز ا طلبم ینم از شما  ی، پاداش ام شما آورده

 از:  یگریر دیو تفس  یبصر  حسن  قول  نیا  البته». دییجو  تقرب  او با طاعتش  یسو به

ةَ ٱإِ�َّ ﴿ � ٱِ�  لَۡمَودَّ  باشد. یم ]۲۳[الشوری:  ﴾ۡلُقۡرَ�ٰ
  هکمبار  هیآ  از مفسران  ی، برخ میدانست س ریجب  بن دیر سعیتفس  از نحوه  هک و چنان

  هک ر بعد از آنیثک ابن  یاند ول ردهکر یتفس ص  رمکا  رسول  تیب  آل  حب  را به
ر یتفس  هک  است  نیا  حق«د: یگو یند، مک یم  را نقل س  عباس  از ابن  فوق  تیروا

 للهعبدا  ، حضرت قرآن  و ترجمان  دانشمند امت  هک  است  یریتفس  ، ھمان مهیرک  هیآ  نیا
  سفارش رکما من  هک  مینک یم  اضافه  حال  نیع اما در  است  ردهک  از آن س  عباس  بن

  رامکوا  و احترام  احسان  ر دستور بهکو من ص  رمکا  رسول  تیب  اھل  در حق  کین
 ، از و نسب  و در فخر و حسب  بوده  نبوت  کاز تبار پا  شانیرا ایز  میستین  شانیا

  گاه آن وجود دارند.  نیزم  یبر رو  هکھستند   ییھا خانواده  نیتر فیو شر  نیتر یگرام
  مربوط به  فیشر  ثیحد  شانیا  به  گذاشتن  حرمت  و وجوب  تیب  اھل  حب  ر دربارهیثک  ابن

اثلقل�:   في�م  تارك  �إ«در آنجا فرمودند:  ص خدا  رسول  هکند ک یم  را نقل»  ر خمیغد«
دو (  نیشما ثقل  انیدر م  من ھمانا« ».احلوض  يردا يلع  يفرتقا حيت  نهما لم�، و وعرت�  اهللا  كتاب

 ) تیب اھل(  ، عترت و دوم أل خدا  تابک  آن  ، اول ھستم  جا گذارنده  را به  )تیو پراھم  نیامر سنگ

 .»وارد شوند  وثر بر منک  بر سر حوض  هک نیا شوند تا یجدا نم  دو از ھم  اند، آن  من
،  یعل عبارتند از: ص امبریپ  تیب  ، آل است  آمده  ثیاز احاد  یبرخدر   هک و چنان

  قرابت  تی، رعا نیبنابرا ، و امھات المؤمنین رضی الله عنھن.  نیو حس  ، حسن فاطمه
دعا در   هک  است  جھت  نیھم  به  است  واجب  بر مؤمنان  تیب اھل  احترام و  یو دوست
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 ص  خدا رسول  یدعا  نیا  و آن  است  شده  ) مشروع اتی(التحتشھد   انیدر پا  شانیا  حق
 �مد كما  آل  �مد ويلع  يلع  صل  ا�«م: یخوان ینمازھا م  را در ھمه  ما آن  هک  است

  بزرگ  یدعا منصب  نیا  خواندن  هک  ستین  یک. ش»... براهيمإ  آل  ويلع  براهيمإ  يلع  صليت
ندارد و خود  وجود ص امبریپ  ر آلیغ  در حق  هک  است  سترگ  یو بزرگداشت  میو تعظ

 . است  واجب ص محمد  آل  حب  هک نیند بر اک یم  داللت  نیا

 يا« د:یگو یم  هکدارد، آنجا   یشعر معروف ص محمد  آل  حب  ؛ درباره یشافع  امام
 ، خيفها و انلاهض  �سا�ن  واهتف  م�  من  باملحصب  راكبا قف
  ،الفايض  الفرات  فيضا كملتطم  م�  يلإ  احلجيج  ذا فاضإسحرا 

 .» رافيض  أ�  �مد فليشهد اثلقالن  آل  رفضا حب  اكن  نإ
  ستادهیا ای  نشسته  فیدر خ  هک  یسانک  و به  نک  توقف  یمن  نیاز سرزم  ! در محصبسوار  یا«

 ؛ هستند، ندا در ده

 شود؛ یر میسراز  یمن  یسو به  انیحاج  البیس  هک  گاه سحر آن  ھنگام به
 ؛ ز فراتیلبر  شهیھم  رودخانه  شکسر  ، مانند امواج مواج  یالبیس
 ؛ است  رفض ص محمد  آل  اگر حب  هک

 .» ھستم  یرافض  من  هکباشند   گواهھردو   و انس  جن  پس
 دیگفتند: شا  انکمشر  هک  است  ردهک  تیروا  مهیرک  هیآ  نزول  سبب  انیدر ب  قتاده

  . پس است  یپاداش  ، خواھان) غیاز امر تبل(دھد  یم  انجام  هک  محمد در آنچه
 و  مودت  را به  ، آنان و در عوض  نموده  یرا نف  پندارشان  نیشد تا ا  نازل  مهیرک هیآ  نیا

 زد.یبرانگ  شان انکیو نزد ص  حضرت  با آن  یدوست

ۡم َ�ُقولُوَن ﴿
َ
ِ َ�َ  ٱۡ�َ�َىٰ أ ۖ َكِذبٗ  ٱ�َّ ُ  �ََشإِ  فَإِن ا ٰ قَۡلبَِكۗ َوَ�ۡمُح  ٱ�َّ ُ َ�ۡتِۡم َ�َ  ٱۡلَ�ِٰطَل  ٱ�َّ

ُدورِ َعلِيُمۢ بَِذاِت  ۥإِنَّهُ  ۦٓۚ بَِ�لَِ�ٰتِهِ  ٱۡ�َقَّ َوُ�ِحقُّ   .﴾٢٤ٱلصُّ
  گروه  نیا مگر ای: یعنی»  است بسته  یامبر بر خداوند دروغیند: پیگو یا مگر می«

  پس«  است  بربسته  دروغ أ ، بر خداوند نبوت  یبا ادعا ص ند: محمدیگو یستمگر م
بر   هکند ک پندار را بر تو القا  نیا  : اگر نفستیعنی» نھد یمھر م  اگر خدا بخواھد، بر دلت

  نھد لذا بر دروغ یم مھر  او ـ اگر بخواھد ـ بر قلبت  گمان ی، ب یبربند  دروغ أ خداوند
 ص  رمکامبر ایمانند پ  یسک  یاز سو  یباف . مراد، استبعاد دروغ یشو یدر نمقا  بستن
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  یافترا  بر بطالن  یشاھد  مهیرک  هیآ«د: یگو یم  شیر خوی. ابوالسعود در تفس است
  دروغ أ بر خداوند ص  حضرت اگر آن  هکباشد  یامر م  نیانگر ایرا بیز  است  انکمشر
ار ک  نیـ از ا  مھر بر قلبش  دنیوبک او را ـ با  قطع طور  به أ ، خداوند بست یبرم
  نقش  رشیافتراھا در ضم  آن  یاز معان  ییمعنا  چیھ  هک  یا گونه ، به داشت یبازم

 ».ندک  نطق  حروف  از آن  یحرف  به  توانست یو او نم  بست ینم
 ص امبریپ  یھا آوردهاگر   پس» ندک یمحو م«و افترارا   ک: شریعنی» را  و خدا باطل«
پروردگار در   عادت  هک  رد چنانک یرا محو و نابود م ھا آن أ بود، قطعا خداوند  یم  باطل

» دارد یاستوار م«را   : اسالمیعنی »را  و حق«  است  بوده  نیا  یو  به  نندگانکافترا  خصوص
دارد  یم  انی، ب است  ردهک  نازل  قرآن از  هک  با آنچه  یعنی»  شیخو  لماتکبا «را   ولذا آن

 ». داناست»  است  بندگانھای  دل در  هک  آنچه  : بهیعنی» ھا نهیراز س  به للهھمانا ا«

ِيَوُهَو ﴿ ِ  ٱ�َّۡوَ�ةَ َ�ۡقَبُل  ٱ�َّ ّ�ِ َوَ�ۡعُفواْ َعِن  ۦَ�ۡن ِعَبادِه   .﴾٢٥َوَ�ۡعلَُم َما َ�ۡفَعلُونَ  اتِ  َٔ ٱلسَّ
  : از بندگانیعنی» ردیپذ یخود م  را از بندگان  توبه  هک  یسک  و اوست«
  نیرد. ایپذ یاند، م ردهک  هک  یخود از گناھان  یسو را به  شان و بازگشت  توبه  ارشکگنھ
  و از گناھان«آورند   یرو  توبه  د بهیه: باک  است  نافرمان  بندگان  به  ییگو  هیناکو  ضیتعر
» داند یم را»  و توبه  از گناه» دینک یم  و آنچه« ھا آن  رهیبکو   رهیاز صغ  اعم» گذرد یدرم
 دھد. یم  مناسب  یشما جزا  به  آن  در قبال  پس

فرمودند:  ص خدا  رسول  هک  است  آمده س  کمال  بن انس  تیروا  به  فیشر  ثیدر حد
گردد ـ  یبازم  یو  یسو به  هک  یخود ـ ھنگام  بنده  توبه  به  خداوند متعال  گمان یب«

  هک یدر حال  ختهیگر  از نزدش  یابانیدر ب  شیسوار  بکمر  هک  از شماست  یسکتر از  شادمان
 نا  شیخو  بکمر  افتنیاز  و او  است  داشته قرار  بکمر  آن  یز بر باالین  اش یدنیغذا و نوش

پھلو   به  آن  هیدر ساخود را  د ویآ یم  یدرخت  یپا به  دانهینوم  حال  نیو در ا  د گشتهیام
در   بشکمر  هکند یب یم  ، بناگاه است  فروافتاده  یدیدر نوم  او غرق  هکاثنا   نیافگند و در ا یم

 و  دست(  یو خوشحال  یشادمان  رد و از شدتیگ یم را  افسار آن  پس  است  ستادهیا  نزدش

  تو بنده ا!یبارخدا« ».نا ر�كأو   عبدي  نتأ  ا�«د: یگو یم )یرگزارکش  یو از رو  شده  پاچه

 .»!! پروردگارت  و من  یھست  من

ِينَ َو�َۡسَتِجيُب ﴿ ٰلَِ�ِٰت َءاَمُنواْ وََعِملُواْ  ٱ�َّ لَُهۡم  ٱۡلَ�ٰفُِرونَ وَ  ۦۚ َو�َزِ�ُدُهم ّمِن فَۡضلِهِ  ٱل�َّ
 .﴾٢٦َشِديدٞ  َعَذابٞ 
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و « د:یفرما یو م  داده د قراریکدعا مورد تأ  را با قبول  توبه  قبول أ خداوند  سپس
 را  و آنچه» ندک یم  اند اجابت ردهک  ستهیشا  یارھاکو   آورده  مانیا  هکرا   یسانک  یدعا

» دیافزا یم  آنان  به  شیخو  و از فضل«دارد  یم  یارزان  شانیا  اند، به خواسته  یاز و  هک
  و بخشش  فضل  یرو سزاوار آنند، از  هک  یا بر ثوابیاند،  خواسته  یاز و  هک  : بر آنچهیعنی

را یز» خواھد بود  یسخت  عذاب  افرانک  یبرا  یول«دھد  یز میافزونتر ن  شانیا  به  شیخو
  یھا غولهیفر و بک  کیتار  یھا آنابیب  و به  دور افتاده به  یالھ  مانیو ا  فضل  یاز واد  آنان

 اند. ، رھسپار شده یگمراھ  یظلمان
ا در مسلم«د یگردان یم  و فراخ»  داشت یم  گسترده  را بر بندگانش  یخدا روز و اگر«

  دند و طالبیورز یبر مکت  ردهک  یرا ناسپاس  و نعمت» داشتند یبر م  انیعص  سر به  نیزم
  نکیول«نبود   آنان  یستگیو شا  و توان  حق  در حوزه  آن  خواستن  هکشدند  یم  یزیچ

  اندازه به  بندگانش  یرا برا  ی: روزیعنی» آورد یفرود م  یا اندازه  بهخواھد را ب  آنچه
ند، فرود کاقتضا   یو  بالغه  متکح  هک  و آنچه  شیخو  تیمش  و مقرر، برحسب  دهیسنج

گاه  بندگانش  او به  نهیآ ھر«آورد  یم را   آنچه  داند پس یا مرا تمام  و احوالشان»  است  آ
  به  هک  بر آنچه  است »نایو ب«دارد  یم  تیعنا  شانید، برایا نمااقتض  یو  متکح  هک

 . آن  داشتن ا تنگی،  یروز  داشتن  ؛ از گشاده است  صالحشان
فرمود:   هک  است ردهک  تیروا س  یاز عل  مهیرک  هیآ  نزول  سبب  انیدر ب  مکحا

  یتوانگر ا ویدن  یآرزو  شانیا  هک  یشد، ھنگام  نازل  صفه  اصحاب  درباره  مهیرک  هیآ  نیا«
 س  ارت  بن  خباب ...». میبود  نتکو م  مال  صاحب  ما ھم  اشکو گفتند:   ردهکرا 

ر یو نض  ظهیقر یبن  اموال  را ما بهیشد ز  نازل  صفه  ما اھل  درباره  مهیرک  هیآ  نیا«د: یگو یم
  فیشر  ثیدر حد».  میداشت را ھا آنر ینظ  اشک  هک  میردکو آرزو   میستینگر  نقاعیق یو بن
آورد و  ینم  صالح  به  یتوانگر او را جز  هک  ھست  یسک  از بندگانم«است:   آمده  یقدس

او   هک  ھست  یسک  و از بندگانم  ام ردهک  تباه  یرا بر و  نشید  گمان ی، ب سازم  رشیاگر فق
 ». ام ساخته  تباه  یرا بر و  نشی، د سازم  توانگرش آورد و اگر ینم  صالح  را جز فقر به

 .﴾٢٨ٱۡ�َِميدُ  ٱلَۡوِ�ُّ َوُهَو  ۥۚ َوَ�نُ�ُ رَۡ�ََتهُ ﴿
 ، یروز  نوع  نیسودمندتر  هک  یباران» آورد یرا فرود م  باران  هک  یسک  و اوست«
  پس« ؛ است  یاروبار زندگک  یدھ در سامان  آن  نیو اثر گذارتر  دهیاز نظر فا  آن  نیعامتر
  فروفرستادن  نیبا ا  بندگان  هک  است  نی. و چن باران  آمدن از فرود» د شدندینوم  هک از آن
شناسند و  یم  شیخو  را در حق  یتعال  یبار  رحمت  زانی، مقدار و م یدیبعد از نوم  باران
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گزارند  یم  ر و سپاسک، ش است  واجب  آن  در قبال  یو  یرگزارکش  هک  او را در برابر آنچه
از   ز ـ اعمیچ  خود را بر ھمه  رحمت  یتعال  : حقیعنی» ندک یرا نشر م  شیخو  و رحمت«

  گرداند. قتاده یر میو فراگ  ... ـ گسترده وانیح و  و انسان  و سبزه  وهکو صحرا و   دشت
!  نیرالمؤمنیام  یگفت: ا س  خطاب  بن عمر  به  یمرد هکاند  ردهک  ما نقل  به«د: یگو یم

بر شما   گر بارانید  نونکفرمود: ا س عمر اند! شده دیناام و مردم   است  باران  یقحط

ِيٱَوُهَو ﴿ رد:ک  را تالوت  مهیرک  هیآ ن یا  ! سپس فرود آمد ُِل  �َّ ِمۢن َ�ۡعِد َما  ۡلَغۡيَث ٱُ�َ�ّ
 ْ و . «»آورد ید شدند، فرود مینوم  هک از آن  را پس  باران  هک یسک  اوست« ]۲۸[الشوری:  ﴾َ�َنُطوا

و   شانیبرا  منافع  و جلب  ؛ با احسان دگانشاز بن  ستگانیو شا  صالحان» ارسازک  ھموست
، سزاوار حمد  شیخو  برابر انعام در  پس  است» دیحم«  شانیاز ا  ماتینامال ھا و آفت  دفع

 باشد. یم  شانیا  از جانب  و سپاس

َ�َٰ�ٰتِ َخۡلُق  ۦَوِمۡن َءاَ�ٰتِهِ ﴿ �ِض وَ  ٱلسَّ
َ
ٰ َ�ۡعِِهۡم إِذَا  ٱۡ� � َوُهَو َ�َ َوَما بَثَّ �ِيِهَما ِمن َدآبَّةٖ

  .﴾٢٩�ََشآُء قَِديرٞ 
»  نیزم و ھا آنآسم  نشیآفر  اوست»  یھا منت یب  و قدرت  بر عظمت  دال»  اتیو از آ«
وجود و   انیکدر   نیو زم ھا آنلذا آسم  عیبد  صنعت  نیو بر ا  بیعج  تیفیک  نیبر ا

  اتیاز آ» و«نند ک یم  داللت  میکتوانا و ح  یخود، بر وجود صانع  اتیو خصوص  صفات
و او   است  ندهکپرا  جانوران دو از  در آن»  آنچه  اوست  یمنتھا یب  و قدرت  بر عظمت  دال

  آن  یتعال  ی: باریعنی » تواناست«  امتیدر روز ق»  آنان  آوردن بخواھد، بر گرد  ھرگاه
آورد و او  یبخواھد ـ گرد م  هک  گاه باشند ـ آن  هک  ییو جاندار را در ھرجا  زنده  موجودات

 دارد.  املک  ییار تواناک  نیبر ا
» ریالقد فتح«ر یتفس  نندهک االشقر اختصار  عبدالله  مانیسل استاد محمد

ما   ارا بهکآش  مهیرک  هیآ  نیدر ا  أل  یخدا  هک  نظرم  نیبر ا  من«د: یگو یم  یانکشو  امام
د یو بع  است  دهیرا آفر  یو جاندار  زنده  ز موجوداتین ھا آناو در آسم  هک  است  خبر داده

  عتیطب  هکباشند   قرار داشته  یارگانیو س  از ستارگان  یدر برخ  جانوران  آن  هک  ستین
از   یبرخ«د: یگو یم زین» ریالمن«ر یتفس  صاحب».  است  آماده  یوانیح  یزندگ  یبرا ھا آن

� ﴿ متعال:  یخدا  فرموده  نیا  به  با استدالل  دانشمندان  ﴾َوَما بَثَّ �ِيِهَما ِمن َدآبَّةٖ
د یبع  یعلو  و عوالم  را در ستارگان  گر بجز فرشتگانید  یوجود مخلوقات ]۲۹[الشوری: 

  دنبال ، به ینجوم  یھا اوشکد و یجد  ییفضا  یھا نهیسف  هک  یطور  دانند، ھمان ینم
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را یز  ستین  یامر قطع  نیبر ا  هیآ  اند اما داللت  خیمر  در ستاره  اتیح  دهیوجود پد  شفک
ه: ک  است  نیـ ا از اقوال  یکیـ بنابر   وجه  نیز دارد، این  یگرید  وجه  هکمبار  هیر آیتفس

 ». است ندهکپرا  نیرا در زم ھا آن  یتعال  حق  هک  است  یجانوران  هیمراد آ

يِۡديُ�ۡم َوَ�ۡعُفواْ َعن َكثِ�ٖ ﴿
َ
ِصيَبةٖ فَبَِما َكَسَبۡت � َ�َٰبُ�م ّمِن مُّ

َ
  .﴾٣٠َوَمآ أ

 و  یو درد و ناخوش  از غم  باشد؛ اعم  هک  ھر چه» شما برسد  به  یبتیو ھر مص«
 شما  هکد یبدان  پس»  است  ردار خودتانکار و ک  سبب  به»  رهیو غ  و فقر و زندان  یقحط

 جز  یزی، چ آن  د و سببیا شده  مصاب  ، بدانأ خداوند  یاز سو  یمجازات  عنوان به

 » آورده  عمل  به  : دستانتانمكيديأ«ر: ی. تعب ستید، نیا شده  بکمرت  هک  یگناھان
 و او از«شود  یم  انجام  ثرا با دستانشکا  انسان  یارھاک  هک  ار رفتهک خاطر به نیبد
 را ھا آن  رمک  یو از رو» گذرد یم در«دھند  یم  انجام  بندگان  هک  یاز گناھان»  یاریبس

  به  هک  یبیبا مصا  یتعال  حق  هک  گونه  ند، ھمانک ینم  مجازات  در برابر آن
را ید زیبخشا یم  یو بر و  نموده  و جبران  فارهک  یرا از و  رساند؛ گناھانش یم  بنده

 گر دریبار دکیرا   آنان  یا، جزایدن  بعد از مجازات  هک  است  بزرگوارتر از آن  یتعال یبار
را  ھا آنو   در گذشته  از گناھان  یاریاز بس  یتعال  ، حق حال  نیع د. دریرار نماکت  آخرت
 شد.ک یم  خط بطالن ھا آنند و بر ک یعفو م
  آن  بکمرت  هک  یبرابر گناھ رسد، در یم  مؤمن  به  هک  یبتیمص  ھم  ی؛ گاھ د دانستیبا
  هی: آیقول به . است  پاداش  ، مأجور و صاحب بتیمص  و او در برابر آن  ستیباشد، ن  شده

بتھا یمص  به  گناھانشان  سبب به  افرانک: یعنیباشد.  یم  افرانک  به  مخصوص  مهیرک
ا ی  بوده  از گناھانشان  یگناھ  نندهک فارهکھا  بتیمص  نیا  هک آن یگردند، ب یدچار م

را   آنان  یویدن  ، مجازاتأ خداوند  هک  باشد چنان  داشته  ھمراه به  شانیرا برا  یپاداش
  ا عذابشانیدر دن  گناھان  آن  سبب و به  فرو گذاشته  گر از گناھانشانید  یاریبرابر بس در
 دھد. یم  مھلتشان  آخرت  یتا سرا  هکند بلک ینم

 ب  رهیو ابوھر  ید خدریسع یاز اب  و مسلم  یبخار  تیروا  به  فیشر  ثیدر حد
  نصب  من  املؤمن  ما يصيب  بيده  نفيس  واذلي«فرمودند:  ص خدا  رسول  هک  است  آمده

 .»�شاكها  ةالشو�  حيت  خطاياه  بها من  عنه  ال �فر اهللاإ  وال حزن  وال هم  وال وصب
  مؤمن  به  یو اندوھ  یو نگران  یماریوب  رنج  چی، ھ اوست  دستدر   جانم  هک  یذات  سوگند به«
ند و ک یم  فارهکرا از او   از گناھانش  یبرخ ، آن  سبب خداوند به  هک نیرسد مگر ا ینم
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  تیروا  به  فیشر  ثیدر حد  نی. ھمچن»خلد یم  برتنش  هکرا   یخار  آن  ید، حتیبخشا یم

  ي�ن  العبد ولم  ذنوب  ذا كرثتإ«فرمودند:  ص خدا  رسول  هک است  آمده ل  عائشه
ار شود و یبس  بنده  گناھان  چون« .»يل�فرها  باحلزن  تعايل  اهللا  ما ي�فرها ابتاله  هل
  او را به  أل  ید، خداینما  فارهکرا   گناھان  آن  هکباشد   وجود نداشته  یکین  اعمال  چنان  شیبرا

است:  آمده  فیشر  ثیدر حد  نی. ھمچن»دینما  فارهک، آنھا را  اندوه  ند تا آنک یمبتال م  اندوه

  فرود آورده  یگناھ  سبب جز به  عذاب« .»ةال بتو�إ  وال يرتفع  ال بذنبإ  العقاب  ما ي�ل«

 .»شود ینم  برداشته  یا شود و جز با توبه ینم

نُتم بُِمۡعِجزِ�َن ِ� ﴿
َ
�ِض� َوَمآ أ

َ
ِ َوَما لَُ�م ّمِن ُدوِن  ٱۡ� ٖ َوَ� نَِص�ٖ  ٱ�َّ  .﴾٣١مِن َوِ�ّ

 أ خداوند  از عذاب  نیزم  ی: شما در رویعنی» دیستین  نندهکعاجز  نیو شما در زم«
  باشد، حتما به  ردهک مقدر  بیبر شما از مصا  یتعال  حق  هکرا   آنچه  هکد بلیستین  زندهیگر

دھد   تانیاری  هک » ستین  یارسازک  چیو شما را جز خدا ھ»  است  یفرودآمدنو   یدنیشما رس
  چیھ  و نه«، از شما بازدارد  است  ردهکبر شما مقدر   یتعال  یبار  هکرا   و آنچه
 بر شما فرود آمد ـ برھاند.  ـ چون أ خداوند  شما را از عذاب  هک»  است  یا دھنده نصرت

ۡعَ�ٰمِ كَ  ٱۡ�َۡحرِ ِ�  ٱۡ�ََوارِ َوِمۡن َءاَ�ٰتِهِ ﴿
َ
 ﴾٣٢ٱۡ�

 و شناگر  روان  یھا یشتکجوار: »  استیھا در در یشتکاو   شگرف  یھا و از نشانه«
اعالم:  است:  خود. مجاھد گفته  یدر بزرگ  است» ھا وهکمانند «ھا  یشتک  آن  هک،  است

 . اخھاستکخود مانند   یھا در بزرگ یشتک  : آنیعنی.  اخھاستک

 �ُۡسِ�ِن ﴿
ۡ
ِ  ٱلّرِ�حَ إِن �ََشأ ٰ َظۡهرِه ِ َصبَّارٖ  ۦٓۚ َ�يَۡظلَۡلَن َرَواكَِد َ�َ

إِنَّ ِ� َ�ٰلَِك �َ�ٰٖت لُِّ�ّ
 .﴾٣٣َشُكورٍ 

گرداند  یم  نکسا«  ھاست یشتک  تکر و حریس  سبب  هک» اگر بخواھد باد را«
: یعنی» دکرا«ا یدر  : بر پشتیعنی»  آن  بر پشت«ھا  یشتک  : آنیعنی» ھا آن  گاه آن
»  است  یاتیآ«ھا  یشتک  تکوجود و حر»  نیا در امانند، قطع یم«  تکحر یو ب  نکسا

: یعنی»  یورکھر صبار ش  یبرا«  است  یو بزرگ  روشن  یھا ھا و داللت : نشانهیعنی
 بر  یرگزارکار شیبس  یبر بالھا و برا  یا نندهک با و صبریکار شیھر بس  یبرا

از   را مؤمنیز  است  املک  مؤمن  یبرا  سترگ  ر، دو صفتکصبر و ش  ھا. البته نعمت
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 یبتیا در مصیگزارد،  یر مکش  بر آن  هک  است  یا در نعمتی،  ستین  رونیب  حالت دو
 ند.ک یصبر م  بر آن  هک  است 

ۡو يُو�ِۡقُهنَّ بَِما َكَسُبواْ َو�َۡعُف َعن َكثِ�ٖ ﴿
َ
 .﴾٣٤أ
  ردارشانکار و ک  سبب ھا را به یشتک  اھل«بخواھد   یتعال  اگر حق» ای«

  اند، با غرق شده  بکمرت  هک  یگناھان  سبب را به  نانینش  یشتکو » ندک یم  کھال
  با درگذشتن» گذرد یدر م»  نانینش  یشتکاز »  یاریو او از بس«ند ک ینابود م  ردنشانک
 دھد. یم  شان نجات  لذا از غرق  گناھانشان از

ِينَ َوَ�ۡعلََم ﴿ ِيٖص  ٱ�َّ  .﴾٣٥يَُ�ِٰدلُوَن ِ�ٓ َءاَ�ٰتَِنا َما لَُهم ّمِن �َّ
و »  یزگاھیگر  چیرا ھ  آنان  هکنند، بدانند ک یم  ما مجادله  اتیدر آ  هک  یسانکو «

 ». ستین«ما   از عذاب  یفرار و خالص  راه

ءٖ َ�َمَ�ُٰع ﴿ وتِيُتم ّمِن َ�ۡ
ُ
ٓ أ ۚ  ٱۡ�ََيٰوةِ َ�َما ۡ�َيا ِ َوَما ِعنَد  ٱ�ُّ ۡ�َ�ٰ  َخۡ�ٞ  ٱ�َّ

َ
ِيَن َءاَمُنواْ َو�  لِ�َّ

ُونَ  ٰ َرّ�ِِهۡم َ�َتَو�َّ   .﴾٣٦َوَ�َ
ز یاز ھر چ»  گرانیو د  از مؤمنان  اعم ! مردم  یا» دیا شده  شما داده  آنچه  پس«

ھا  این ، یدر روز  شیو گشا  یھا؛ مانند توانگر ھا و نعمت از بھره» باشد ه ک
در   کاند  است  یا ا، بھرهیدن  بھره  هکد یبدان  پس»  استیدن  یزندگ  یبرخوردار«  ھمه

 از»  است للهنزد ا  و آنچه«رود  یم  نیشود و از ب یم  یمنقض  سرعت به  هک،  کاند  یامیا
و « ایدن  بھره  کاند  نیاز ا»  بھتر است»  یبھشت  ی؛ مانند باغھا طاعات  و پاداش  ثواب

ا یدن  بھره  هک یدر حال  ر استیناپذ  و گسست  یشگیھم  یالھ  را پاداشیز»  تر است ندهیپا
  پاداش  یستگیشا  یسانک  چه  هک  سؤال  نیا  شود. پاسخ یگذرد و نابود م یم  سرعت به

  لکتو  پروردگارشان  و به  آورده  مانیا  هک  یسانک  یبرا«است:   نیرا دارند، ا  یبھشت
  شؤون  و در تمام  نموده  ضیاو تفو  را به  شیار خوک  ھمه  هک  یسانک: یعنی» نندک یم

 نند.ک یم  هیک، بر او ت شیخو
 را  مالش  تمام س رکابوب«د: یگو یم  هیآ  نزول  سبب  انیدر ب س  طالب  یاب  بن  یعل
  هک بود  ردند، ھمانک  ار سرزنشک  نیا او را بر  یسانک  رد سپسک  انفاق أ خدا  در راه

 ».شد  نازل  مهیرک  هیآ
،  لکو تو  مانیا  عالوه  را به  بھشت  اھل» ۳۷ـ  ۳۹»  یبعد  اتیدر آ  أل  یخدا  سپس

 د:ینما یم  فیتوص  لیذ  اوصاف  به
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 نند.ک یز میپرھ  رهیبک  از گناھان  شانیا -۱
 نند.ک یخود م  شهیرا پ  ، عفو و گذشت قدرت  در ھنگام  شانیا -۲
 نند.ک یم  اد و اطاعتیامال انقک  متعال  یاز خدا  شانیا -۳
 دارند. ینماز را برپا م  شانیا -۴
 بنداند.یپا  شور و مشورت  نظام  به  شانیا -۵
 نند.ک یم  ر انفاقیخ  در راه  شانیا -۶
 د:یفرما یم  هک رند. چنانیو دل  شجاع  در حق  شانیا -۷

ِينَ وَ ﴿ �َِر  ٱ�َّ ثۡمِ َ�ۡتَنُِبوَن َكَ�ٰٓ  .﴾٣٧�ذَا َما َغِضُبواْ ُهۡم َ�ۡغفُِرونَ  ٱلَۡفَ�ِٰحَش وَ  ٱۡ�ِ
 ، کمانند شر»  رهیبک  از گناھان  هک  است  یسانک  یبرا»  نیبر  بھشت»  نیو ھمچن«

 ».نندک یز میپرھ... « رهی، زنا و غ فرار از جنگ
 س عباس  ابن در آنجا از  از جمله  گذشت» ۳۱/ هیآ«نساء   در سوره  گناھان  محققانه  انیب
  یداتیرا با تھد  آن  خداوند متعال  هک  است  یھر گناھ  رهیبک  گناه«فرمود:   هک  میردک  نقل

 ».باشد  ردهک  ھمراه  شیخو  ا عذابی،  ا لعنتی،  ا خشمی،  دوزخ  آتش  چون
 :یعنی»  از فواحش«نند ک یز میپرھ  هک  است  یسانک  یبرا  نیبر  بھشت  نیھمچن» و«

و   دروغ  ی، زنا، گواھ قتل  چون  یاز: گناھان  است  عبارت  هکھا،  یستیھا و ناشا یاز زشت
در   ییگو  یاند ول رهیبک  ز از گناھانینھا  اینھرچند   هک  است  ی. گفتنھا آنمانند 

  از اوصاف» و«ر شدند کذ باشند لذا مستقال یبزرگتر م  رهیبک  خود از گناھان  ینیسنگ
گذرند از  یدرم  یعنی» گذرند یند، درمیآ یدر م  خشم  به  چون»  هک  است  نیا  یکی  انیبھشت

  هک  یسکخورند و با  یرا فروم  شیخو  خشم  پس  است  آورده  خشم را به  شانیا  هک  یا یتعد

ما «است:   آمده  فیشر  ثیحد نند. درک یرفتار م  یو بردبار  ، با حلم نموده  ستم  شانیبر ا
خاطر  ھرگز به ص خدا  رسول« ».اهللا  حرمات  تنتهك  نأال إقط   نلفسه ص انليب  انتقم

 .»شود  ستهکش  ھم در أل  یخدا  حرمات از  یحرمت  هک نینگرفتند مگر ا  انتقام  خودشان
 در  هک یـ ھنگام س عمر  درباره  هیآ  نیاست: ا  آمده  مهیرک  هیآ  نزول  سبب  انیدر ب

  هیآ نی: ایقول د. بهیگرد  شد ـ نازل یم  و ناسزا گرفته  باد دشنام  به  انکمشر  یاز سو  هکم
را در   مالش چرا  هکردند ک  او را سرزنش  یبعض  هک یشد؛ ھنگام  نازل س رکابوب  درباره

شد   ذا واستھزاء گرفتهیو ا  باد دشنام  به  هک  گاه ز آنیو ن  است  ردهک  انفاق أ خدا  راه
 رد.ک  شهیپ  یبردبار  یول
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ِينَ وَ ﴿ ْ  ٱ�َّ ْ  ٱۡستََجابُوا قَاُموا
َ
لَٰوةَ لَِرّ�ِِهۡم َوأ ا َرَزۡقَ�ُٰهۡم  ٱلصَّ ۡمرُُهۡم ُشوَرٰى بَۡيَنُهۡم َوِممَّ

َ
َوأ

 .﴾٣٨يُنفُِقونَ 
او   فرمان :یعنی» اند ردهک  را اجابت  پروردگارشان  یندا  هک«اند »  یسانک»  انیبھشت» و«

 † امبرانیپ اند و از رفتهیو پذ  ردهک  ، اجابت فراخوانده  را بدان  شانیا  هک  را در آنچه
با  ھا آن  در اوقات »اند نماز را برپا داشته»  هکاند   یسانک  انیبھشت» و«اند  ردهک  اطاعت

  مخصوص  یادآوری  نماز را به أ خداوند  هک نیا  لی. دلھا آن  انکو ار  شروط و آداب  تیرعا
  انیم  است  یا وند و رابطهیرا نماز پیز  است  عبادات  انواع  نینماز برتر  هک  است  نید، ایگردان
گر از سر ید کیبا   ارشانک»  هک  است  نیا  انیبھشت  از اوصاف» و»  و پروردگارش  بنده

  و مشورت  یزنیرا  شیخو  انید، در مینما  رخ  شانیبر ا  هک  یارک: در ھر یعنی»  است  مشورت
از   ینند لذا برخک یم  ییرأ کت  ورزند و نه یم  شتاب  ھا نه یریگ  میتصم در  نند پسک یم

 ورزند. ینم  ییاستبداد و خودرأ  یارک  چیگر در ھید  یبرخ بر ھا آن
)،  مک(حا  فهیخل  نیی؛ مانند تع است  عامه  ، امور و شؤون مشاوره  حوزه  هک  د دانستیبا

  امک) و اح (استانداران  انیو وال  ارگزارانک  فی، توظ امور آن  و اداره  دولت  ر شؤونیتدب
 /  یبصر  شود. حسن یز مین  در امور خاصه  مشورت  شامل  هیآ  نیطور، ا نیقضاء. ھم

  نیتر ستهیشاو   نیبر بھتر  هک نیجز ا ردند،کن  گر مشاورهید کیبا   یقوم  چیھ«است:   گفته
با  ص  رمکا  ـ رسول  است  آمده  اتیروا در  هک و ـ چنان». شدند  ابیراھ  امورشان
با   امکردند اما در احک یم  بود، مشورت  جنگ  به  متعلق  هک  یدر امور  شان اصحاب
،  ، مستحب از فرض  ـ اعم  شیخو  اقسام  تمام با  امکرا احیردند زکن  مشورت  شان اصحاب

 . است  دهیمقرر گرد  أل  یخدا  ـ از جانب  و حرام  ، مباح روهکم
  صحابه ، برگرفت  شیخو  یسو را به ص  رمکا  رسول أ خداوند  هک از آن  پس  یول

استنباط   و سنت  تابکرا از  ھا آنو   نموده  گر مشاورهیز با ھمدین  امکدر اح س  رامک
ردند، ک  مشاوره  باھم  آن  درباره س صحابه  هک  یامر  نی؛ اول است  یردند. گفتنک یم

  نفرموده  یزیخود صراحتا چ  ینیجانش  درباره ص خدا  را رسولیبود ز  خالفت  هیقض

  هکردند، ک  و مشاوره  یزن  یرأ  باھم  لیدر امر ارتداد قبا س  طور صحابه  نیبودند. ھم

در امر  س اصحاب  نیشد. ھمچن  مصمم  با مرتدان  جنگ  به س  قیصد رکابوب  سرانجام
  ردند. ھمانک  مشاوره  ز باھمین  ینوش حد شراب  یاجرا  تیفیک(جد) و در   بزرگ پدر  راثیم
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  هکردند تا بدانجا ک یم  مشورت  باھم زیھا ن در جنگ ص خدا  بعد از رسول  شانیا  هکطور 
با   جنگ  بود، درباره  آمده  شانیمحضر ا  به و  شده  مشرف  اسالم  به  هک»  ھرمزان«با  س عمر

  هک  است  آمده س  رهیاز ابوھر  یترمذ  تیروا  به  فیشر  ثیرد. در حدک  مشورت»  یسرک«

  مر�مأو  سمحاء�م  غنياؤ�مأو  خيار�م  مراؤ�مأ  ذا اكنإ«فرمودند:  ص خدا  رسول
  ياؤ�مغنأو  رشار�م  أمراؤ�م  ذا اكن�بطنها، و  من  خ� ل�م  رضفظهر األ  بين�م  شوري

و   امکح  هک  گاه آن« .»ظهرها  من  خ� ل�م  رضاأل  فبطن  �سائ�م  يلإ  مور�مأو  خبالؤ�م
  به  انتانیدر م  ارتانکو   تانینھایتر  شما بخشنده  توانگران شما باشند و  یھا نیشما بھتر  یامرا

شما   یامرا  هک  گاه آن  یول  بھتر است  آن  مکشما از ش  یبرا  نیزم  یباشد، رو  شور و مشورت
  واگذاشته  زنانتان  به  تانیارھاک) عامه  تیتول(و   النتانیبخ  باشند و توانگرانتان شما  یھا نیبدتر

 .» بھتر است  آن  یشما از رو  یبرا  نیزم  مکباشد، ش  شده
» نندک یم  ، انفاق میا داده  شانیروز  از آنچه«ه: ک  است  نیا  انیبھشت  از اوصاف» و«

  هک  مینک یم  نند. مالحظهک یم  صدقه أ خدا  و در راه  ازمندانیرا بر ن  ر و آنیخ  در راه
  انیدر م  هک  است  ردهک  یمعرف  یاتیو خصوص  اوصاف  را به  یاسالم  ، امت مهیرک  هیآ  نیا

  ) جمع ی(شور  یاسیس  ضهی) و فر و انفاق  اتک(ز  یاجتماع  ضهی(نماز)، فر  ینید  ضهیفر
  نیھم  به  کی، نزد» القرآن  امکاح«  تابکدر   یحنف  ر جصاصکابوب  هک  نند چنانک یم

 . است  ردهک  انیرا ب  یمعن
  رسول رایشد ز  انصار نازل  درباره  مهیرک  هیآ  نیه: اک  است  آمده  نزول  سبب  انیدر ب

 گفتند.  را اجابت  حق  دعوت  شانیفراخواندند و ا  مانیا  یسو را به  شانیا ص خدا

ِينَ وَ ﴿ َصاَ�ُهُم  ٱ�َّ
َ
ونَ  ٱۡ�َۡ�ُ إِذَآ أ  .﴾٣٩ُهۡم يَنتَِ�ُ

  یتجاوزگر  یاز سو  یو ستم»  یتعد  آنان  به  چون  هکھستند   یسانک»  انیبھشت» و«
تجاوزگر، از  در برابر  شدن  میو تسل  دادن  نشان  را ضعفیز» رندیگ یم  د، انتقامیرس«

ِ ﴿است:   فرموده  هک، آنجا دهیگردان  عزتمندشان  أل  یخدا  هک  ستین  یسانک  اوصاف َوِ�َّ
ةُ ٱ   » است  مؤمنان و  خدا و رسولش  از آن  و عزت« .]۸[المنافقون:  ﴾َولِۡلُمۡؤمِنِ�َ  ۦَولِرَُسوِ�ِ  ۡلعِزَّ

  یو خوار  یو ناتوان  است  لتیفض تجاوز  در ھنگام  یشک  انتقام  هکد بدانند یبا  لذا مؤمنان
و   أل  یخدا  به  افرانک  ؛ صفات صفات  نیا  هکبل  ستین  شان از اوصاف  یریپذ و ذلت

 باشد. یم  یو  به  جاھالن
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[الشوری:  ﴾فُِرونَ َ�غۡ  �ذَا َما َغِضُبواْ ُهمۡ ﴿و   مهیرک  هیآ  نیا  انیدر م  هک  د دانستیبا

  نیاز ا  کی ھر رایز  ستین  یتعارض  چی، ھ»نندک یم  شوند، گذشت  نیخشمگ  و چون« ]۳۷
 است:  دو قسم عفو بر  هک  یرو  خود را دارد از آن  به  خاص  و موضع  ، مجال هیدو آ

  و بازگشت  اوضاع  به  دنیبخش  و آرامش  فتنه  فرونشاندن  سبب  هک  یعفو -۱
  عفو بر آن  اتیو آ  است  ستوده  یعفو  نیچن  هکباشد،  یم  تشیاز جنا  یجان

  کی  انیم  در تعامل  متعارف  ، از اخالق یعفو و گذشت  نیو چن شود یم  حمل
 . است  واحده  امت

  و به  شیدر گمراھ  یو  یستمگر و درازدست  یجرأتمند  سبب  هک  یعفو -۲
  درباره  وارده  اتیآ  هک.  است  باشد، ناپسند و ناستوده  امت  دنیشک  استضعاف

  ، در مقاومت یشک انتقام  گونه نیشود و ا یم  حمل  بر آن  دنیشک  انتقام  لزوم
  یھا مثال  . البته است  واجب  حق  غصب  و در ھنگام  یخارج  دشمن  هیعل

 ÷ وسفیھا در مورد عفو: عفو  مثال  ، از جمله ار استیمورد بسھردو  روشنگر در
  از جمله  نیھمچن  داشت  قدرت  شانیا  بر مؤاخذه او  هک آن بود، با  از برادرانش

طور   نیبود، ھم  آن  بعد از فتح  هکم  از اھل ص خدا  رسول ھا، عفو مثال  نیا
را  ص خدا  ر رسولیشمش  هک  یھنگام»  حارث  بن  غورث« از  شانیعفو ا
  رسول  حال  نید و در ایشک  و از غالف  بودند گرفت  خواب در  شانیا  هک یدرحال

از   شانیر ایشمش  هکزدند   بینھ  چنان  بتیبر او با ھ دار شدند ویب ص خدا
  را فراخوانده  شان گاه اصحاب را گرفتند آن ر خودیشمش  شانیافتاد و ا  دستش

گاه  شیخو  جان  هیاو عل  را از توطئه ھا آنو   نمودند.  عفوش  ردند و سپسک  آ

 ل عائشه  به ل نبیز  یاست: روز  تیروا  نی، ا انتقامھا در مورد  مثال  و از جمله
ردند اما از ک  یار نھک  نیاو را از ا ص خدا  داد، رسول یم  رد و او را دشنامک  یرو

  پس  یتو آزاد  کنی: افانترصي  دونك«فرمودند:   عائشه  به  گاه ستاد آنیبازنا  دادن  دشنام

 ص خدا  رسول  چون«گفت:  ل  عائشه ه ک  است  آمده  یگرید  تیدر روا». ر!یبگ  انتقام
 ».شد  کخش  دھانش  آب  هک  دمیوبک  را چنان  نبیدادند، ز  اجازه  من  به

ْ َسّيِئَةٖ َسّيَِئةٞ ﴿ ُؤا ۖ  وََجَ�ٰٓ ۡصلَحَ  َ�َفا َ�َمنۡ  ّمِۡثلَُها
َ
ۡجُرهُۥ َوأ

َ
ِۚ َ�َ  فَأ َ� ُ�ِبُّ  ۥإِنَّهُ  ٱ�َّ

ٰلِِم�َ   .﴾٤٠ٱل�َّ
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را   قتیحق  نیا  سبحان  یخدا»  است  مانند آن  یا ی، بد یبد  یو جزا«
  تیبر رعا  ردنک  ، ھمانا بسنده یشک   در امر انتقام  عدالت  وهیش  هکسازد  یم  روشن

  ی. مجاھد و سد در انتقام  یرو  ادهیز  گرفتن  شیدر پ  ، نه است  باره  نیدرا  یبرابر
  یو ھمانند تعد  مماثل  هک  است  یپاسخ  ھمانند، دادن  یبد  نیمراد از ا« اند: گفته
بگو:  در پاسخش   ! تو ھمسازد  تو گفت: خدا خوارت  به  یسکباشد، مثال اگر   مقابل  طرف

  شتر از آنیرا با ب  سخن  کی  و جواب  ینکتجاوز   هک آن یرا خوار سازد. ب  خدا خودت
در گذرد   شیاز ستمگرخو  ھرکس :یعنی »آورد  اصالح درگذرد و به ھرکه   پس». « یبدھ

  و اصالح  کین  یرفتار ، یشک  بر انتقام  افتنی  قدرت  در ھنگام  یاز و  نمودن و با عفو
  عیضا  ینزد و  پاداش  نیا و»  خداست  او بر عھده  پاداش«رد؛ یگ  شیدر پ  یبا و  منشانه

و   یپست  نشانه  هکبل  ستین  لیفضا ، از یریپذ  عجز و ذلت  هک  د دانستیشود. اما با ینم
در   انسان  هکدھد  یم  پاداش  یگذشت عفو و  بر آن  سبحان  ی: خدایعنی.  است  دنائت

  یرضا  یار را براک  نیا  یقادر باشد ول  از ستمگرش  یشک و انتقام  حقش  ، بر گرفتن آن
  هکرا   یسانک: یعنی» دارد ینم  وسترا د  خدا ظالمان  یراست  به«فرو گذارد.  أ خدا

  یشک  را با انتقام  ظلم  پاسخ  هکرا   یسانک ندارد، نه  نند، دوستک یآغاز م  ظلم  به
از حد   و در آن  ردهک  یتعد  یشک در انتقام  هکرا   یسانکاو   نیدھند ھمچن یم

 . است  خود ظلم را تجاوز از حد،یندارد ز  گذرند، دوست یدرم

ْوَ�ٰٓ�َِك َما َعلَۡيِهم ّمِن َسبِيلٍ  ۦَ�ۡعَد ُظۡلِمهِ  ٱنَتَ�َ َولََمِن ﴿
ُ
 .﴾٤١فَأ

  یو  در حق  ظالم  هک : بعد از آنیعنی»  است دهید  هک  یبعد از ستمھرکه  و«
  : آنانیعنی»  ستین  یراھ  چیھ  آنان ؛ بر گروه  آن  رد پسیگ  انتقام«  است نموده  یستم
در   قصاص  گرفتن  را حقیرند زیگ یقرار نم  ا مجازاتی  ، مؤاخذه مالمت مورد
  یبر و  هک  یسک(  هیعل  یمجن  ی، برا گفتن و بد  دادن  و در دشنام  یعمد  اتیجنا
ھا ـ  ر عمد ـ مانند اتالفیغ  اتی) در جنا (غرامت  ضمان  نی) ھمچن است  رفته یتیجنا

 تجاوز.  جواز دارد، نه  ھمانند و بالمثل  رد، معاملهموا  نی؛ و در ا است  ثابت شرعا

َما ﴿ بِيُل إِ�َّ ِينَ َ�َ  ٱلسَّ �ِض َوَ�ۡبُغوَن ِ�  ٱ�َّاَس َ�ۡظلُِموَن  ٱ�َّ
َ
� بَِغۡ�ِ  ٱۡ� ْوَ�ٰٓ�َِك لَُهۡم  ٱۡ�َّقِ

ُ
أ

ِ�مٞ 
َ
  .﴾٤٢َعَذاٌب أ

  مردم  به  هک  است  یسانکتنھا بر «  راد و مجازاتیو ا  مالمت»  راه  هک  ستین  نیجز ا«
سر بر   ناحق  به  نیزم  یو در رو«و تجاوز بر آنانند   ی: آغازگر تعدیعنی» نندک یم  ستم
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و   سلب و  یو با ستمگر  ردهک  یتعد  ناحق  به  مردم  و مال  : بر جانیعنی» دارند یم
و   ظلم برابردر »  گروه  آن«نند ک یم  یشکبر و گردنکت  ، بر آنان مردم  حق  غصب
 . امتیدر روز ق» دارند  شیدر پ  کدردنا  یعذاب»  شیو تجاوز خو  یشکگردن

ُمورِ َولََمن َصَ�َ وََ�َفَر إِنَّ َ�ٰلَِك لَِمۡن َعۡزِم ﴿
ُ
 .﴾٤٣ٱۡ�

» درگذرد و«نزند   یشک انتقام  به  و دست  گرانید  یبر آزار و تعد» ندکصبر   هکو ھر«
  افتی  قدرت از او  حقش  یریگ  پس و باز  یشک  بر انتقام  هک ، بعد از آن از ستمگرش

و   : از امور ستودهیعنی»  امور است  از عزم«  یدار شتنیو خو  صبر و گذشت»  نیا اقطع«
  را انسانیشود ز یم  و ثنا مترتب  ثواب  بر آن  هک  است  سپاس  ستهیو شا  سترگ
  ر شھوتیو اس  داده  نشان  د ثباتاز خو  یمند صبر و حوصله  نی، در ا نیخشمگ

 .»ا بعفو إال عزاعبد  وما زاد اهللا«است:   آمده  فیشر  ثی. در حد است  نشده  یشک انتقام
 /  یالله دھلو  یول  . شاه»دیافزا ینم ، جز عزت  یعفو و  سبب  به  یا بر بنده أل  یخدا«
  یشک  و انتقام  است  رخصت  گرفتن  و انتقام  متیعز  شیخو  از حق  گذشت«د: یگو یم

 ».درگذرند  هک مگر آن  است  الزم  قوم  یضعفا  یبرا
  اتیآ  نیه: اکاند  ردهک  تیروا» ۴۱ـ  ۴۳«  اتیآ  نزول  سبب  انیو فراء در ب  یلبک

داد،   دشنام را  یاز انصار و  یکی  هک  یرا ھنگامیشد ز  نازل س  قیر صدکابوب  درباره
 د.یشکن  یانتقام و  داشت  خود را نگاه  بعد از آن  یول  گفت  پاسخ  نخست س رکابوب

ُ َوَمن يُۡضلِِل ﴿ ِ  ۥَ�َما َ�ُ  ٱ�َّ ٖ ّمِۢن َ�ۡعِده ٰلِِم�َ َوتََرى  ۦۗ مِن َوِ�ّ ْ  ٱل�َّ ُوا
َ
ا َرأ  ٱۡلَعَذاَب لَمَّ

   .﴾٤٤َ�ُقولُوَن َهۡل إَِ�ٰ َمَرّدٖ ّمِن َسبِيلٖ 
  چیاو را ھ  یبعد از و  پس«فر ک  به  شیرضا  سبب به» ندک  را خدا گمراه  هکو ھر«

را   تشیھدا  هک  ستین  شیبرا  یسک  چیھ أ : بعد از خدایعنی»  ستین  یارسازک
و  زیرستاخ  نندهک بیذکت  انک: مشریعنی» را  ارانکو ستم«دھد   شیاریرد و یگ  برعھده

  دوزخ  یسو به  : چونیعنی» را بنگرند  عذاب  چون  هک،  ینیب یم«را   از مرگ  پس  یزندگ
 .! ستین  هک» ؟ ھست«ا یدن  به»  برگشتن  یبرا  یا راھیند: آیگو یم«بنگرند 

ّلِ َوتََرٮُٰهۡم ُ�ۡعَرُضوَن َعلَۡيَها َ�ِٰشعَِ� مَِن ﴿ ۗ َوقَاَل  ٱ�ُّ ٖ ِينَ يَنُظُروَن مِن َطۡرٍف َخِ�ّ  ٱ�َّ
ْ إِنَّ  ِينَ  َ�ِٰ�ِ�نَ ٱلۡ َءاَمُنٓوا ۡهلِيِهۡم يَۡوَم  ٱ�َّ

َ
نُفَسُهۡم َوأ

َ
ْ أ ٓوا َ�ٓ إِنَّ  ٱلۡقَِ�َٰمةِ� َخِ�ُ

َ
ٰلِِم�َ � ِ�  ٱل�َّ

قِي�ٖ    .﴾٤٥َعَذاٖب مُّ
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  ی، از خوار دارندشان  عرضه  دوزخ  بر آتش  چون  هک  ینیب یرا م  و آنان«
 و  ، فروتن است  وستهیپ  آنان  به  هک  یا یو زبون  یخوار  سبب : بهیعنی» اند شده  فروتن

،  وھراس  خوف  : از شدتیعنی» نگرند یم  گشاده مین  چشم  گوشه  به«اند  شده  متواضع
ا قطع گفتند:  مانیا  و اھل«نگرند  یم  دوزخ  یسو به  یر چشمی، ز النهیو ذل  دزدانه

  انیز  شیخو  خانواده خود و  به  امتیروز ق  هکھستند   ینساک«ھمانا   املک»  ارانکانیز
  وعذاب  دوزخ  خود را در آتش  هک  است  نیا  به  خودشان  به  شان زدن  انیز» اند زده

  نجات  به  یدیام  نیمترک  هک آن یاند، ب سپرده  عذاب  چنگال  و به  درافگنده  آن  جاودان
  ه: سببک است  نیدر ا  شانیھا خانواده  به  شان زدن  انیباشند اما ز  داشته  شیخو

  وجود آنان باشند، از  در دوزخ  با آنان  شانیھا اگر خانواده  اند پس شده  آنان  یگمراھ
و   مانع  انشانیز میباشند، ن  در بھشت  شانیھا برند و اگر خانواده ینم  یسود  چیھ

گاه« اند رسانده  انیز ھا آن  گر، بهیاز ھمد  ییلذا با جدا  شده  افگنده  یابد  یلیحا د یباش  آ
 ندارد.  یانیپا  چیھ  هک» دارندیپا  یدر عذاب  ارانکستم  هک

 . است  شان بر سخنان أ خداوند  یاز سو  یقیا تصدی،  مؤمنان  سخن  انی، پا نیو ا

وَ�ُهم ّمِن ُدوِن ﴿ ۡوِ�َآَء يَنُ�ُ
َ
ِۗ َوَما َ�َن لَُهم ّمِۡن أ ُ َوَمن يُۡضلِِل  ٱ�َّ ن مِ  ۥَ�َما َ�ُ  ٱ�َّ

 .﴾٤٦َسبِيلٍ 
 و  مقام  نیو در ا» دھند  را نصرت ھا آن  هک  ستین  یدوستان  شانیبرا للهو جز ا«

 » شیبرا  یراھ  چیند، ھک  را خدا گمراهھرکه  و«نند ک  دفع  را از آنان  ، عذاب موقف
 ». ستین«  نجات  یسو به

﴿ ْ ِ�َ يَۡومٞ  ٱۡسَتِجيُبوا
ۡ
ن يَأ

َ
ِۚ ِمَن  َ�ُۥ َمَردَّ  �َّ  لَِرّ�ُِ�م ّمِن َ�ۡبِل أ ۡلَجإٖ  ٱ�َّ َما لَُ�م ّمِن مَّ

 .﴾٤٧يَۡوَم�ِٖذ َوَما لَُ�م ّمِن نَِّ��ٖ 
  به  مانیا  یسو به  پروردگارتان  دعوت  یندا  : بهیعنی» دینک  را اجابت  پروردگارتان«
  کیلب خواند، یفرام  آن  یسو  شما را به  هک  ھر آنچه  و به  امبرانشیھا و پ تابک  او، به

  یبرگشت را  آن  هک«  ی: روز عذابیعنی» دیایب  یروز للها  از جانب  هک از آن  شیپ«د ییبگو
  هک از آن  خود پس  أل  ی، خدا هک نیا ایتواند،  ینم  را برگردانده  آن  یسک  چیو ھ»  ستین

  است  ا روز مرگی،  امتیق مراد از آن: روز  هکگرداند.  یرا بر نم  ، آن نموده  مکح  آن  به
  چیشما ھ  یو برا«د یبر  پناه آن  به  هک»  ستین  یپناھگاھ  چیشما ھ  یروز، برا  در آن«

بر شما   هکرا   یعذاب  هکد یابی ینم را  یرکمن  چیروز ھ  : شما در آنیعنی»  ستین  یرکمن
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  از گناھان  یزیار چکان  ز قدرتین  خودتان را ناپسند بداند و  ند و آنکار ک، ان فرود آمده
ھا و  و اندام ھا آنو زب  است  شده  ثبت  تانیھا ارنامهک در  را اعمالتانید زیرا ندار  شیخو

  یسو جز به  یپناھگاھ  چیھ أ خدا  دھد لذا از عذاب یم  یگواھ  آن  ز بهین  تانیپوستھا
 وجود ندارد.  یخود و

رَۡسۡلَ�َٰك ﴿
َ
ٓ أ ْ َ�َما ۡعَرُضوا

َ
ۖ إِۡن َعلَۡيَك إِ�َّ فَإِۡن أ َذۡ�نَا  ٱۡ�ََ�ُٰغۗ َعلَۡيِهۡم َحفِيًظا

َ
ٓ أ ٓ إِذَا ا َّ��

�َ�ٰنَ  يِۡديِهۡم فَإِنَّ فَ  ِمنَّا رَۡ�َةٗ  ٱۡ�ِ
َ
َمۡت � ۖ �ن تُِصۡبُهۡم َسّيِئَ� بَِما قَدَّ �َ�ٰنَ رَِح بَِها  ٱۡ�ِ

 .﴾٤٨َكُفورٞ 
  شان اعمال » نگھبان  آنان ما تو را بر«  حق  یندا  از اجابت» شدند  گردانیاگر رو  پس«

  آنان  و مراقب ما تو را ناظر  پس  ینک  محاسبه  شان را در برابر اعمال  تا آنان»  مینفرستاد«
  یا شده  مردم  به ھا آن  ابالغ مأمور  هک  ییامھایپ  آن»  یرسان امیتو جز پ  بر عھده»  میا نگمارده

  یدرست را به  تیمأمور  نیو تو ا  یندار  بر عھده  یگرید  فیلکت  چی، ھ نیو جز ا»  ستین«
مانند   ی: نعمتیعنی»  میبچشان  انسان  خود به  از جانب  یرحمت  و ما چون»  یا داده  انجام
و   ، سرمست نعمت  آن  سبب  : بهیعنی» شود شاد  بدان»  رهیو غ  تی، امن ی، توانگر یسالمت

  یا ترسی، فقر،  یماری: بال، بیعنی» برسد  یبتیمص  آنان  گر بهو ا«گردد  یبر مکمغرور و مت
  انسان  گاه آن»  از گناھان»  است  فرستاده  شیپ  آنان  یھا دست  آنچه  سبب به«برسد 

و   ند و در علتک یم  یادآوریو فقط از بال   ردهک  فراموش ھا را نعمت  تمام»  است  ناسپاس
ر یار. تعبکآش  است  یا یناسپاس  نیا  ورزد پس ینم  تأمل  چیھ  آن  آمدن فرود  سبب

  انجام  با دست  شتر اعمالیب  هک  است  یرو  آن ، از» است فرستاده شیپ  آنان  یھا دست«
  هک شود. چنان یم  دهیشتر دیب  متر و در زنانک  ، در مردان یناسپاس  ینمودھا  شود. البته یم

  تیثرکشما را ا  را منید زیبدھ  ! صدقه زنان  گروه  یا«است:   آمده  فیشر  ثیحد در
خدا؟ فرمودند:   رسول  یا  سبب  چه  گفت: به  یزن  ھنگام  نی. در ا ام دهید  دوزخ اھل

ا يوم  تر�ت  ادلهر، ثم  ناحداه  إيل  العش�، لو أحسنت  و ت�فرن  الشاكية  ت�رثن  ألن�ن«
را   د و شوھرانینک یم  تیاکار شی) بسیشما (از زندگرا یز« ».خ�ا قط  منك  ما رأيت  قالت

روز از   کیرا فقط   یکین ن یا  ، سپس ینک  یکیعمر ن  تمام  از زنان  یکی  د؛ اگر بهیینما یم  یناسپاس

 .»! ام دهیند  یریخ  چیھرگز از تو ھ  د: منیگو ی، م یدار  غیدر  یو

ِ ُمۡلُك ﴿ َّ َ�َٰ�ٰتِ ّ�ِ �ِض� وَ  ٱلسَّ
َ
ۚ َ�َهُب لَِمن �ََشآُء إَِ�ٰثٗ  ٱۡ�  �ََشآءُ  لَِمن َوَ�َهُب  اَ�ۡلُُق َما �ََشآُء

ُكورَ   .﴾٤٩ٱ�ُّ
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 اریاخت  صاحب  یتعال  : حقیعنی»  خداوند است  از آن  نیو زم ھا آنآسم  ییفرمانروا«
،  است  او داده  هک  آنچه  یبرا  نه  بخواھد پس  هک  ھرگونه  به  ستھا آندر   تصرف  کو مال

ه: ک  است  نیا  آن  لیو دل  یا ، دھنده است  بازداشته  هک  آنچه  یبرا  و نه  است  یا بازدارنده
بخواھد،   ھرکس  به«ه: ک  است  نیا  آن  و نشانه  از خلق» ندیآفر یبخواھد م  ھر چه«

  هک  ھرکس  : بهیعنی» بخشد یپسر م  بخواھد، فرزندان  ھرکس  دختر و به  فرزندان
  هک  ھرکس و به  ستین  با آنان  یپسر  چیھ  هک یبخشد درحال یچند م  یبخواھد، دختران

 . ستین  با آنان  یدختر  چیھ  هک یحال بخشد؛ در یچند م  یبخواھد، پسران

ۡو يَُزوُِّجُهۡم ُذۡكَرانٗ ﴿
َ
ۖ  اأ ۚ  �ََشآءُ  َمن َو�َۡجَعُل  �َ�ٰٗثا  .﴾٥٠قَِديرٞ  َعلِيمٞ  إِنَُّهۥ َعقِيًما
فرزند   ھم  از خلقش  یبعض  : بهیعنی» ندک یم  را جمع  و دختران  پسران  شانیا برای«

  د. پسیبخشا یم  یو  ـ را بهھردو  ـ  و پسران  دھد و دختران یفرزند دختر م  پسر و ھم

را   هکو ھر«  است  و دختران  پسران  انیم  ردنک  نجا، جمعی) در ا زوجهمي(  یمعنا
  یو بارورساز  یبارور  و فاقد قدرت  : او را سترونیعنی» گرداند یم  میبخواھد، عق

  اوست  نهیآ ھر«  یفرزند دختر  د و نهیا آیدن  به  یفرزند پسر  شیبرا  نه  هکگرداند  یم
د یموال  اقسام نیاز ا  ھر قسم  سزاوار بخشودن  هک  یسانک  : او بهیعنی» توانا  یدانا

  نیرا ایز  تواناست  یھا، بس تفاوت  گونه  نید با ایموال  دنیبخشار دانا و بر یباشند، بس یم
بخشد.  ینسلھا م  انواع بخواھد؛ از  ھر چه  ھرکس  به  هک  است  یو  قدرت  مالک  نشانه

  پدرانھای  دل  ساختن  خوشحال  ی، برا مهیرک  هیدر آ  از پسران  شیپ  ر دخترانکد ذیشا
  جاھالنه  یبر پندارھا  یرد  مثابه به باشد؛  تولد دختراندر   آنان  به  گفتن و شادباش

  اسقع  بن  لهیا  هک دانستند. چنان یم خود  یبرا  بزرگ  ییتولد دختر را بال  هک  اعراب
از فرزند پسر، فرزند دختر   قبل  نخست  هک  است  زن  بودن  و خجسته  منیاز «د: یگو یم

  و فرموده  ردهکر کذ  مقدم  را بر پسران  ز دخترانین أ خداوند  هک  ا آورد چنانیدن  به

ُكورَ ٱَ�َهُب لَِمن �ََشآُء إَِ�ٰٗثا َوَ�َهُب لَِمن �ََشآُء ﴿ است:   ثیدر حد». ]۴۹[الشوری:  ﴾�ُّ
رد، فرزند، یگ  سبقت  زن  مرد برآب  آب )مقاربت  نگام(در ھ  چون«ه: ک  است  آمده  فیشر

 ».شود یم  رد، فرزند، دختر خلقیگ  مرد سبقت  بر آب  زن  آب  شود و چون یم  پسر خلق
  حیتصر  ید بشریموال  انواع  ، بر غالب هیدو آ  نیدر ا  یقرآن  نص  هک  مینک یم  مالحظه

  یرا مبنایز  است  نموده  وتکس  یتولد فرزند خنث  ر موارد نادر، ھمچونکو از ذ  ردهک
 شود. یم  داخل  سخن  ز در عمومینادر ن  و حاالت  ثر استکو ا  ار، بر غالبک
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  یلیرا دلیز  است  عام  مردم  تمام  در حق  اتیآ  نیا  مکح  هکبرآنند   شتر مفسرانیب
  قدرت  بودن نافذ  انی، ب مهیرک  هیآ  ھدف  هک یرو  وجود ندارد، از آن  آن  صیتخص  یبرا
وجود،   نیا با  یباشد. ول یند، مک  بخواھد و اراده  هک  گونه اء بر آنیاش  نشیدر آفر  یالھ

  یایرا از انب  ییھا ، مثال مهیرک  هیدر آ  ادشدهیاز چھار مورد   ھر حالت  یبرا  مفسران
ا پسر یدختر   از داشتن  هکباشد   ییھا آنخاطر انس  یتسل  هیاند تا ما ردهک  انیب †عظام

فقط فرزند   هکاند   لسالماھمایعل  بیلوط و شعاول:   حالت  گردند؛ مثال یم  محروم
فرزند پسر،  جز  هک  است ÷  میدوم: ابراھ  حالت  فرزند پسر. مثال  دختر داشتند نه

فرزند پسر  چھار  هکاند  ص دنا محمدیسوم: س  حالت  . مثال نداشت  یفرزند دختر
شان:  ودختران  میابراھو  لله، طاھر، عبدا شان: قاسمداشتند و چھار فرزند دختر؛ پسران

ا آمدند، بجز یدن  به ل  جهیاز خدھا  این  بودند و ھمه  و فاطمه  لثومک ، ام هی، رق نبیز
  ییحیو   یسیچھارم: ع  حالت  ا آمد. و مثالیدن  به  هیقبط  هیاز مار  هک  میابراھ

 . یفرزند پسر  داشتند و نه  یفرزند دختر  نه  هکاند   ھماالسالمیعل

ن يَُ�ّلَِمُه ﴿
َ
ُ َوَما َ�َن لِبََ�ٍ أ ۡو يُۡرِسَل رَُسوٗ�  ٱ�َّ

َ
ۡو مِن َوَرآيِٕ ِحَجاٍب أ

َ
 إِ�َّ وَۡحًيا أ

ٌّ َحِكيمٞ  ۥَما �ََشآُءۚ إِنَّهُ  �ِإِۡذنِهِۦ َ�ُيوِ�َ  ِ�َ٥١﴾. 
 خدا با  هک«  ستیا نیدر دن  یبشر  چیھ  : سزاوار شأنیعنی» را نرسد  یبشر  چیو ھ«

  یعنی شود،  الھام  یو  به  المک  ند و آنک  یاو وح  به  هک»  یوح  د، جز از راهیگو  سخناو 
او   هکرد ک  یوح ÷  یبر مادر موس  پروردگار متعال  هک شود؛ چنان  افگنده  یو  بر قلب
  یوح  ند. البتهک  را ذبح  فرزندش  هکرد ک  یوح ÷  میابراھ  فگند و بهیب  لیرا در ن
  به  انسان  قلب ز دریچ  کی  یا القای،  یطور پنھان  به  سرعت  به  دادن از: خبر  است  عبارت

شود  یز مین  واسطه یب  لمکت  شامل  یمعن  نیا  . البته ا در خوابی،  یداریدر ب  الھام  لهیوس
  هک  ستیا نیدر دن  یبشر  چیھ  سزاوار شأن» ای. « است آمده  معراج  ثیدر حد  هک  چنان

با   پروردگار متعال  هک چنان»  یحجاب  یاز فراسو«د، جز یگو  با او سخن أ خداوند
  نی) ا وراء حجاب  از (من  خداوند متعال . مراد گفت  سخن  حجاب  از پشت ÷  یموس
شود  ینم  دهیاو خود در آنجا د  هکشود  یم  دهیشن  ییاز آنجا  یتعال  حق  المکه: ک  است
  آمده  فیشر  ثیدر حد  هک  چنان  ستین  قیخال  انیم در  معروف  حجابو   مراد، پرده  پس

 أ خداوند  واسطه یب  گفتن سخن  هک  ر استکذ  انیشا».  است پروردگار نور  حجاب«است: 
 شود. ینم  دهینام  یو  یاو برا  جانب از  یی، وح سیبا ابل
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 او  ھر چه للها  اذن به  پس«را بفرستد   یا : فرشتهیعنی» بفرستد  یا ا فرستادهی«
  هکرا   او، آنچه  قیو توف أ خداوند  فرمان  به  فرشته  : آنیعنی» ندک یم  یبخواھد وح

  بلند مرتبه للها  نهیھرآ«ند ک یم  یاز بشر وح  یامبریپ  بخواھد به  یتعال  حق
در   است  متک؛ باح نقص  از صفات  و برتر است  : واالمرتبهیعنی»  است  متکباح

 ، یرو  نیدھد از ا یم  ند، انجامکاقتضا   متشکح  هکرا   آنچه  پس  شیخو  امکاح  تمام
 . واسطه یب  ید و گاھیگو یم  سخن  با واسطه  یگاھ

 اما  ز استیچ  کی † امبرانیپ  تمام  به  نسبت  یوح  قتیحق  هک  د دانستیبا
  شده رکذ  از آن  نوع  ، فقط سه مهیرک  هیآ  نیدر ا  هکباشد،  یمتعدد م  آن  مظاھر و انواع

 د.یگرد  نازل ص خدا  ر شد، بر رسولکذ  هک  ییوح  انواع  ؛ ھمه است  ی. گفتن است
 گفتند: اگر تو ص  رمکا رسول  به  انیھودی  هکبود   نیا  مهیرک  هیآ  نزول  سبب

  یو  یسو و به  ییگو ینم  چرا با خداوند سخن  پس  یھست  ینب  یراست به
  شد و به  نازل  مهیرک  هیآ  نیا  ؟ پس گفت  سخن  یبا و ÷  یموس  هک  چنان  ینگر ینم

 . است  ستهیننگر  خداوند متعال  یسو به ÷  یموس  هکنمود   اشاره  قتیحق  نیا

ٓ إَِ�َۡك ُروحٗ ﴿ وَۡحۡيَنا
َ
ۚ  ّمِنۡ  اَوَ�َ�ٰلَِك أ ۡمرِنَا

َ
يَ�ٰنُ َوَ�  ٱۡلِكَ�ُٰب  َما تَۡدرِي ُكنَت  َما أ  ٱۡ�ِ

ۚ �نََّك َ�َۡهِدٓي إَِ�ٰ ِصَ�ٰٖط  بِهِۦ �َّۡهِدي �َوَ�ِٰ�ن َجَعۡلَ�ُٰه نُورٗ  ََّشآُء مِۡن ِعَبادِنَا َمن �
ۡسَتقِي�ٖ   .﴾٥٢مُّ

  هک : چنانیعنی»  میردک  یتو وح  یسو را به  شیاز امر خو  یروح  گونه نیو ھم«
 ، است از امر ما  هکرا   تو قرآن  یسو به  نیھمچن  میدفرستا  یاز تو وح  قبل  امبرانیپ  به

 از ھا آن  بخش اتیو ح ھا آنانس  تیھدا  لهیرا وسیز  است»  روح«  . قرآن میفرستاد  یوح
نشاط و   به  از آن ھا آنو ج  شده  زنده  آن  لهیوس  ھا به قلب  هکباشد  یفر مک  مرگ

 ص خدا  را رسولیز»  ستیچ  تابک  هک  یدانست یشتر نمیو تو پ«ند یآ یدر م  طراوت
 »؟ است  دامک  مانیا  هک  یدانست یو نم«نوشتند  یم  خواندند و نه یم  بودند، نه  یام
 . یشناخت یرا نم  ینید  امکو اح  عیشرا  لیو تفاص  مانیا  یمعنا  از نبوت  تو قبل :یعنی

و   عیشرا  ھمه  و اساس  رأس  مانیارا یز  ساخت  مخصوص  یادآوری  را به  مانیا  یتعال  حق
 . است  امکاح

 ص  رمکا  از رسول  مانیا  قتیحق  نندهک ی، نف مهیرک هیآ  نیا  هک  د دانستیبا
  و صفات أ خداوند  به  ز از جھلین  نبوت  به  شدن  از مبعوث  قبل † ایرا انبیز  ستین



 ٤٩٩  سوره شوری

 

در   یمتعدد  اتیاند و روا بوده  معصوم  قیحقا  نیاز ا  یزیدر چ  آوردن  کش و  آن
  هک چنان  هکبل  است  ند، در دستک یم  هیتنز  صهینق  نیرا از ا † ایانب  هکمورد   نیا

  یالھ  یبر وح  هکاند   یامکو اح  عینجا، شرایدر ا»  مانیا«؛ مراد از  میگفت
 . یشناخت یرا نم  ینید  امکو اح  عیشرا  لیتفاص  از نبوت  : تو قبلیعنیباشند،  یم  یکمت

ز ین  از نبوت  قبل ص رمکا امبریپ  هک  است  بر آن  لیدل  مهیرک  هی؛ آ است  یگفتن
 اند. نبوده  کمتمس  نیشیپ  یایانب  عیاز شرا  یعتیشر  به

  آن  لهیوس  به  میخود را بخواھ  از بندگان  هکھر  هک  میدیگردان  یرا نور  یوح  یول«
و   و راه  مانید و ایبر توح  یا یو راھنمائ  یتو، روشن  را به  قرآن  یوح: یعنی»  مینک یم  تیھدا

،  میباش  را خواسته  یو  تیھدا  هکرا   هک، ھر آن  لهیوس  به  هک  میدیگردان  یزندگ  یھا روش
  رونیب  علم و  تینور ھدا  یسو به  یو گمراھ  جھالت  یھا یکیو او را از تار  ردهک  تیھدا

  اسالم  هک»  راست  یراھ  یسو ا تو بهو قطع»  میشو یم  راھنمون  حق  نید  یسو و به  میآور یم
 . یشو یم  و راھنمون  یخوان ی: فرامیعنی»  ینک یم  تیھدا«  است

ِ ِصَ�ِٰط ﴿ ِي ٱ�َّ َ�َٰ�ٰتِ َما ِ�  ۥَ�ُ  ٱ�َّ �ِض� َوَما ِ�  ٱلسَّ
َ
َ�ٓ إَِ�  ٱۡ�

َ
� ِ ُمورُ تَِصُ�  ٱ�َّ

ُ
 .﴾٥٣ٱۡ�

 در»  اوست  ، از آن است  نیدر زم  و آنچه ھا آندر آسم  آنچه  هک  ییخدا  ھمان  راه«
گاه«  یو در بندگ  نشی، در آفر ییفرمانروا  »گردد یخدا بازم  یسو  ارھا بهک  هکد یباش  آ

ر یغ  یسو به  گردد نه یم باز أ خداوند  یسو به  قیامور خال  ، تمام امتی: در روز قیعنی
 ند.ک یم  یداور  آنان  درباره  هک  اوست  پس  یو





 
 
 
 

 زخرف  سوره

 . است  هی) آ۸۹(  یو دارا  است  کیم
ا و یدن از مظاھر  یبعض  اوصاف  رندهیبرگ در  هک آن  سبب  به  سوره  نیا ه:یتسم  وجه

شد.   دهینام»  زخرف«،  است  آخرتھای  نعمت با ھا آن  سهیو مقا  آن  یفان  یھا بھره
 . است  شھا و تجمالتیا آرایزخرف: طال، 

ا قُۡر�نًا َ�ٰهُ إِنَّا َجَعلۡ  ٢ٱلُۡمبِ�ِ  َوٱلِۡكَ�ٰبِ  ١حمٓ ﴿  .﴾٣َ�ۡعقِلُونَ  لََّعلَُّ�مۡ  َعَر�ِّيٗ
  وگند بهس« . است  مقطعه  ، از حروف دو حرف  نیو ا»  میحاء، م«شود:  یم  خوانده

  نیبر ا  قرآن خود  به أ خداوند»  میقرارداد  یعرب  یرا قرآن  ما آن  نهی. ھرآ نیمب  تابک
  و الفاظ آن  یمعان و  و نور است  یو روشن  تیھدا  قرآن  هکند ک یاد میسوگند   قتیحق

  یتعال  حق  هک  است  نیا  ھم  قرآن  ار بودنکو آش  وضوح  باشد. سبب یار مکو آش  واضح
  زبان به  یامبریھر پ  تابک  هکشود  یم  . خاطر نشان است  ردهک  نازل  یعرب  زبان  را به  آن

  زبان  را به  ما قرآن ! عرب  گروه ی: ایعنی» دینک  تعقل  هکباشد . « است شده  نازل  قومش
و   اتی، آ امکاح  ردهک  کرا در  آن  یاند و معیرا بفھم  تا شما آن  میردک  نازل  یعرب

قرار   و فصاحت  انی، ب بالغت  درجات  نیدر باالتر  را قرآنید زیریرا فراگ  آن  یاندرزھا
 . است  میمفاھ  افتیو در  فھم  نندهک لیتسھ و روشنگر مقاصد و  نندهک نیی، تب داشته

  قرآن  هک  ستین  بر آن  لی، دل یعرب  زبان  به  قرآن  آوردن فرود  هک  د دانستیاما با
و   اسالم  بودن  یبر جھان  قرآن  را نصوصیز  گرانید  نه  عرب  قوم  به  باشد مخصوص  یتابک

د یز ابن  جھت  نیدارند، از ا  یقطع  داللت  و جن  انسان  عالم  ھمه  یبرا  آن  تیعموم

  ردهکریتفس »دینک  شهیر و اندکرون: تا شما تفکتتف  مکلعل«  را به ﴾َ�ۡعقِلُونَ  لََّعلَُّ�مۡ ﴿
  عرب  ھمه  یبرا  خطاب  نیر، ایتفس  نیرا بنابرایرسد ز یم  ینظر اول به ریتفس  نیو ا  است

  ﴾َ�ۡعقِلُونَ  لََّعلَُّ�مۡ ﴿  یدر معنا  هک  یسیع  ر ابنیشود اما بنا بر تفس یم  عام  و عجم
شود و  یم  اعراب به  مخصوص  ؛ خطاب»دیرا بفھم  آن  یو معان  امکتا شما اح«د: یگو یم

 رد.یگ یبر نم را در  عجم
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مِّ  ِ�ٓ  ۥ�نَّهُ ﴿
ُ
�ۡ  ٱلِۡكَ�ٰبِ  أ  .﴾٤َحِكيمٌ  لََعِ�ٌّ  َناَ�َ

  میکنزد ما بلندقدر ح«محفوظ   : در لوحیعنی»  تابکال  در ام  قرآن  نیا  نهیآ و ھر«
  بس  یو فضل  شرف، برخوردار از  محفوظ، بلندمرتبه  نزد ما در لوح  : قرآنیعنی»  است

  در آن  یو تناقض  اختالف  چیھ  هک  و استوار است  مکمح  یانیالفاظ و ب  یو دارا  میعظ
 وجود ندارد.

َكرََّمةٖ  ِ� ُصُحٖف ﴿ ه:یو آ  مهیرک  هیآ  نیعلما از ا ِۢ  ١٣مُّ َرة َطهَّ ۡرفُوَعةٖ مُّ  ]۱۴-۱۳[عبس:  ﴾١٤مَّ

،  را فرشتگانیند زک  مساس را  د قرآنینباوضوء،  یب  شخص  هکاند  ردهکاستنباط   نیچن
ار ک  نیا  به  نیزم  اھل  دارند پس یم  بزرگ  یرا در مال اعل  قرآن  و از جمله  مصاحف  ھمه

 . است  آنان  متوجه  و خطابش  شده  نازل ھا آن  یسو به  قرآن  هکسزاوارترند، چرا

ن ُكنُتۡم قَۡومٗ  ﴿
َ
ۡ�ِ�ِ�َ  اأ  .﴾٥مُّ

 هک نیا  سبب  : فقط بهیعنی» دیھست  گذشته حد از  یشما قوم  هک نیا  صرف  ا بهیآ«
د؛ یفشار یم  یپا  و بر آن  بوده  یرو ادهیو ز  یارکدر گزاف  فرورفته  یقوم  انکشما مشر 

  نی. صفحا: از ا مینک ینم  نیھرگز چن ! نه»  میدار یم باز  ردهک ر را از شما اعراضکذ«
  اعراض  یسکاز   یرا وقتیز».  دمیبرگردان  یعنه: از او رو  صفحت«است:   اعراب  سخن

  یمعن«است:  گفته  یسائک د.یگردان یخود را از او برم  گردنو   یرو  طرف  کید؛ ینک
د و یریقرار گ  مورد موعظه  بدان  تا نه  میدار یرا از شما بازم  ا پند قرآنیآ  هک  است  نیا

َ�نَۡ�ِ ﴿ر:یبر تفس  یقیدر تعل  قتاده». د؟یامر شو  بدان  نه
َ
 ﴾ًحاَصفۡ  رَ ّ�ِكۡ ٱ َعنُ�مُ  ُب أ

را رد   ، قرآن امت  نیا  لیاوا  هک  ھنگام  اگر در آن خدا سوگند؛  به«د: یگو یم  ]۵[الزخرف: 
  به أ شدند اما خداوند یم  کھال ھا آنشد،  یم  برداشته  شان انیاز م  ردند، قرآنک

  ستیب  استمرار داد و در مدت  را بر آنان  قرآن  و نزول  بازگشت  شیخو  با رحمت  آنان
ر یثک  ابن». فراخواند  قرآن  یسو را به  بود ـ آنان  خواسته  هک  یمدت  ا بهیـ   سال

را او یز  است  ردهک  اشاره  قیو دق  فیظر  ییمعنا  به  سخن  نیدر ا  قتاده«د: یگو یم
ر یخ  یسو به  شان دارد، دعوت  امت  نیا بر  هک  یو رحمت  لطفاز   یتعال  ید: باریگو یم

و   از حد گذشته  ، ھرچند آنان ـ فرونگذاشت  است  ھمانا قرآن  هکرا ـ   مانهیکو اندرز ح
را   یسانکفراخواند تا   آن  یسو  را به ھا آن  وستهیپ  هکبودند بل  گردانیرو  دعوت  نیاز ا

و   شقاوت  هک  ھم  یسانکند و بر ک  تیھدا  آن  لهیوس  ، به ودهرا مقدر نم  شان تیھدا  هک
 ».دینما  را تمام  ، حجت ردهکرا مقدر   یگمراھ
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رَۡسۡلَنا َوَ�مۡ ﴿
َ
لِ�َ  ِ�  نَِّ�ّٖ  ِمن أ وَّ

َ
 .﴾٦ٱۡ�

  نیشیپ  یامتھا  انی: در میعنی»  انینیشیپ  انیدر م  هک  یامبرانیار پیبس  و چه«
 ». میفرستاد«

ِ�ٍّ إِ�َّ َ�نُواْ بِهِ ﴿
�ِيِهم ّمِن نَّ

ۡ
  .﴾٧�َۡسَتۡهزُِءونَ  ۦَوَما يَأ

 ھمانند» گرفتند یاستھزا م  او را به  هک نیآمد مگر ا ینم  نزد آنان  یامبریپ  چیو ھ«
 در ص خدا  رسول  یبرا  یا یو دلجوئ  تیتسل  هیآ  نیتو. ا  به  استھزا و تمسخر قومت

 . است  شان قوم  یاستھزابا   شدنشان روبرو

َشدَّ ِمۡنُهم َ�ۡطٗش ﴿
َ
ۡهلَۡكَنآ أ

َ
لِ�َ  َمَثُل  َوَمَ�ٰ  افَأ وَّ

َ
 .﴾٨ٱۡ�

را   ی: مردمیعنی»  میساخت  کھال  یدراز  دست  یرا از رو  رومندتر از آنانین  پس«
 ھمانندرومندتر بودند ـ یتر و ن پنجه  ی، قو یرومندیو ن  یدست در دراز  شیقر  از گروه  هک

بار  کی  ، نه در قرآن»  گذشت  انینیشیپ  و مثل«  میردکعاد و ثمود ـ نابود   قوم
گاه  از اخبارشان  : شما در قرآنیعنیرار. کت به  هکبل  مانند  یاز سرنوشت  د پسیا شده  آ

 د.ینکحذر   آنان  سرنوشت

ۡن َخلََق ﴿ ۡ�َُهم مَّ
َ
َ�َٰ�ٰتِ َولَ�ِن َس� �َض وَ  ٱلسَّ

َ
 .﴾٩ٱۡلَعلِيمُ  ٱۡلَعزِ�زُ ُقولُنَّ َخلََقُهنَّ َ�َ  ٱۡ�

 ھا آنند: یگو یا م؟ قطع دهیآفر  یسک  را چه  نیو زم ھا آن: آسمیبپرس  و اگر از آنان«
  انیرو در م ادهیفار زک  گروه  نی: اگر از ایعنی»  است  دهیانا آفرد  را خداوند غالب

 اقرار  کش  ؟ بدون است  دهیرا آفر  نییباال و پا  یھا آنشکھک  نیا  یسک : چهیبپرس قومت
  انکمشر رایشوند ز ینم  قتیحق  نیر اکو من  ستھا آن  نندهیآفر أ خداوند  هکنند ک یم

  هکنبودند بل  عالم  نشیدر آفر  أل  یخدا  یگانگیر ک، من و ملحدان  انیمانند دھر  شیقر
ساختند تا  یم  کیشر  در پرستش  یتعال  را با حق  و بتان  ار و صالحکوکین  اشخاص ھا آن
  هکدھند.  قرار  واسطه  یھست  لک  نندهیآفر  انیخود و م  انیرا در م  پندار خود، آنان  به

  دهیعق  و برپا داشتن  نیدروغ  یھا واسطه  نیا  ابطال  یدر راستا ص  رمکا  رسول  دعوت
 د بود.یتوح

ِي﴿ �َض َجَعَل لَُ�ُم  ٱ�َّ
َ
  .﴾١٠َ�ۡهَتُدونَ  لََّعلَُّ�مۡ  ُسُبٗ�  �ِيَها لَُ�مۡ  َل وََجعَ  اَمۡهدٗ  ٱۡ�

.  است  مھد: فرش» دیگردان  یشما مھد  یرا برا  نیزم  نیا  هک  یسک  ھمان«
در   هک»  ساخت  ییھا راه  نیشما در زم  یو برا«د یشما گردان  شگاهیرا آسا  نیزم  یعنی
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  یسو به» دیابی  راه  هکباشد «د ییمایپ یم  د، راهیبخواھ  هک  ییو سو  ھر سمت  به ھا آن
 ھا. راه  آن  مودنی؛ با پ شیخو  مقاصد و منافع

ِيوَ ﴿ َل مَِن  ٱ�َّ َمآءِ نَزَّ نَا بِهِ  ٱلسَّ ۡ�َ�
َ
ةٗ  ۦَمآَءۢ بَِقَدرٖ فَأ ۚ  بَۡ�َ ۡيٗتا  .﴾١١ُ�ۡرَُجونَ  َكَ�ٰلَِك  مَّ

  آب و  یشاورزک  یبرا  هک  از آب  یمقدار  : بهیعنی»  اندازه به  یآب  هک  یسک  و ھمان«
از مقدار  را  آب  نه  پس» فرود آورد  از آسمان«د یاز دارین  انتانیخود و چھارپا  یدنینوش

  رانیو  و منازلتان  نابود نگشته  تانیشتزارھاکشتر تا یب  فرستاد و نه متر فروک  ازتانین
  مرده  ینیسرزم  آن  لهیوس  به  پس«د. ینابود نشو  شدن اثر غرق ز درینگردد و خود شما ن

  میدیگردان  را زنده  و علف  آب یب  ینی، سرزم آب  با آن  یعنی»  میدیگردان  را زنده
  ختهیبرانگ  زنده  تانیاز قبرھا  گونه  نی: ھمیعنی» دیشو یم  آورده  رونیب  گونه نیھم«
 رد.ک  اقامه  معاد، حجتبر   د و ھمیبر توح  ھم  یتعال  ، حق سان نید. بدیشو یم

ِيوَ ﴿ ۡزَ�ٰجَ َخلََق  ٱ�َّ
َ
نَۡ�ٰمِ وَ  ٱۡلُفۡلكِ ُ�ََّها وََجَعَل لَُ�م ّمَِن  ٱۡ�

َ
ْ لِتَۡسَتوُ  ١٢َما تَۡرَكُبونَ  ٱۡ�  ۥا

 ِ ٰ ُظُهورِه ِيَعلَۡيهِ َوَ�ُقولُواْ ُسۡبَ�َٰن  ٱۡسَتَوۡ�ُتمۡ ُ�مَّ تَۡذُكُرواْ نِۡعَمَة َرّ�ُِ�ۡم إَِذا  ۦَ�َ َر َ�َا  ٱ�َّ َسخَّ
 .﴾١٣ُمۡقرِ�ِ�َ  ۥَ�َٰذا َوَما ُكنَّا َ�ُ 

 و  ، اصناف اقسام  ھمه  یتعال  : حقیعنی» دیزوجھا را آفر  ھمه  هک  یسک  و ھمان«
د. یآفر ، داده قرار  تیزوج  اصل  را براساس  شان یھست  یبنا  هکرا   یموجودات  یھا گونه

طور از ھر  نیھم د ویآفر  نهیو ماد  نهیرا نر  و نباتات  واناتیاست: او ح  نیا  یمعن  یقول به
  علوم  یدر روشن  امروزه  هک  است  ید. گفتنیآفر  یا ، نر و ماده نیزم  از مخلوقات  یصنف
ھا و  یشتکشما از   یو برا. « است  گر شده جلوه  مهیرک  هیآ  نیاز اعجاز ا  یید، فرازھایجد

  : تا بر پشتیعنی» ھا آن  بر پشت د، قرار داد تایسوار شو  آنبر   هکرا   آنچه  انیاز چھارپا
  د و سپسینیبنش  راست«د؛ یشو یم ـ سوار  انیا چھارپایھا  یشتکـ از  ھا آنبر   هک  آنچه
  یسوار  لیوسا  نیا  ردنک  از رام  هک» را  پروردگارتان  د، نعمتیبرنشست ھا آنبر   چون

  نیا  هک  یسک  است  کد: پایید وبگوینکاد ی»  است  اشتهد  یشما در بروبحر ارزان  یبرا
توانا   ما بر آن  و گرنه«رد ک  رام ما  یرا برا  : آنیعنی»  ما مسخر ساخت  یرا برا  وبکمر

  هک  میرا نداشت  توان  نیرد، ما اک ینم  ما رام  یرا برا  آن أ : اگر خداوندیعنی»  مینبود
و   یشتک  به  یسوار  لی، وسا از منظر قرآن  هک  ر استکذ  انیشا.  میساز  شیخو  را رام  آن

ماھا و مانند یھا، قطارھا، ھواپ نیماش  هک  میدار  یگرید  هیرا ما آیشود ز یشتر محدود نم

 ٱۡ�َۡيَل وَ ﴿ است:  نیا  هیآ  رد و آنیگ یدر بر م زید را نیروسفر جدیس  لیاز وسا ھا آن
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ۚ  َكُبوَهالَِ�ۡ  ٱۡ�َِم�َ وَ  ٱۡ�َِغاَل وَ  و   ترجمه  هک ]۸ :نحل[ ﴾٨َ�ۡعلَُمونَ  َ�  َما َوَ�ۡخلُقُ  َوزِ�َنٗة
 . گذشت  ر آنیتفس

آ إَِ�ٰ َرّ�َِنا لَُمنَقلُِبونَ ﴿ َّ��١٤﴾. 
ما   هک  یراست  به«د: ییتا بگو  میدیشما آفر  یھا را برا نعمت  آن» و«

 ؛ ھمانا سفر و گذر بزرگ  . پس آخرت  یدر سرا»  میگرد یبازم  پروردگارمان  یسو به
  ردارشک ار وکبرابر  را در  ھرکس تا  معاد است  در عالم  خداوند متعال  یسو به  بازگشت

در  ص  خدا   رسول  هک  است  آمده س عمر  ابن  تیروا  به  فیشر  ثیجزا دھد. در حد
  گاه و آن  گفته ریبکبار ت  شدند ـ سه یم  شیخو  بکسوار مر  سفر ـ چون  ھنگام

ِيٱُسۡبَ�َٰن ﴿ خواندند: یم َر َ�َا َ�َٰذا َوَما ُكنَّا َ�ُ  �َّ ٓ إَِ�ٰ َرّ�ِنَا  ١٣ُمۡقرِ�ِ�َ  ۥَسخَّ ا َّ��
لَُك ىِف َسَفِرنَا «ردند: ک یدعا م  نیچن  سپس ]۱۴-۱۳[الزخرف:  ﴾١٤لَُمنَقلُِبونَ 

َ
اللَُّهمَّ إِنَّا �َْسأ

رِبَّ 
ْ
ْن َعلَيْنَا َسَفَرنَا َهَذا َواْطِو َ�نَّا ُ�ْعَدُه اللَُّهمَّ َهَذا ال َعَمِل َما تَْرىَض اللَُّهمَّ َهوِّ

ْ
َواتلَّْقَوى َوِمَن ال

َفِر َوَ�آبَةِ  ُعوُذ بَِك ِمْن َوْ�ثَاِء السَّ
َ
ْهِل اللَُّهمَّ إِ�ِّ أ

َ
َِليَفُة ىِف األ

ْ
َفِر َواخل اِحُب ىِف السَّ نَْت الصَّ

َ
 أ

ْهلِ الَْمنْظَ 
َ
ی و تقوی و کین سفر خواھان نیما در ا !الھابار« .»ِر وَُسوِء الُْمنَْقلَِب ىِف الَْماِل َواأل

ن سفر را برای ما آسان بگردان و دوری یه باعث خشنودی تو باشد. بار الھا! اکم یعملی ھست
ر خانواده ن ما دین سفر، و تو جانشیی ھمراه ما در این. ای الله! توک کیراه را برای ما نزد

ز، و تحول ناگوار در مال و خانواده یدن مناظر غم انگیھای سفر، و د ھستی. بار الھا! از مشقت

  آيبون«گفتند:  یگشتند، م یبازم  شیخو  نزد خانواده  از سفر به  و چون .»برم یبه تو پناه م
 و اگر خدا بخواھد  میا ردهک  بازگشت  نندهک  توبه« ».لر�نا حامدون  اعبدون  شاءاهللا نإ  تائبون

  در سوره أ خداوند  هک  است  ی. گفتن» میشگریـ عبادتگر و ستا  ما است پروردگار  هکاو ـ   یبرا
  به  چون  هک  است  داده  آموزش ÷ نوح  ما بر زبان  یرا برا  یگرید  ی، دعا»۴۱ھود/«

ِ  �﴿ است: دعاء  نیا  و آن  میدعا را بخوان  د آنی، با میشو یسوار م  یشتک  �ٮَٰهاَ�ۡ  ٱ�َّ
 ۚٓ  . گذشت  ر آنیتفس  هک ]۴۱[ھود: ﴾رَِّحيمٞ  لََغُفورٞ  َرّ�ِ  إِنَّ  َوُمۡرَسٮَٰها

ِ  ۥوََجَعلُواْ َ�ُ ﴿ �َ�ٰنَ ُجزًۡء�ۚ إِنَّ  ۦِمۡن ِعَبادِه بِ�ٌ  لََكُفورٞ  ٱۡ�ِ  .﴾١٥مُّ
 نجا،یجزء در امراد از » قرار دادند  یجزئ  از بندگانش  شیبرا»  انکمشر» و«

از   یپنداشتند و فرزند جزئ یم  سبحان  یخدا  را دختران  شانیا  انکرا مشریفرشتگانند ز

  پاره  فاطمه« .»م�  ةبضع  ةفاطم«است:   آمده  فیشر  ثیدر حد  هک  باشد چنان یم  پدرش
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 رکارا منکآش را اویز»  ار استکآش  یناسپاس  بس  انسان  هک  یراست  به. «» است  من  تن
  بر بنده أ خداوند ھای  نعمت  هکشود و از آنجا  یبر خود م أ خداوندھای  نعمت

  نیا  هک  باشد چنان یم ارکآش  بس  یز دروغین ھا آنار ک، ان ار استکو آش  ار واضحیبس
را در   بزرگ  دروغ  نیدادند ـ ھم فرزند را  نسبت  یتعال  یبار  به  هک  یـ ھنگام  نادان  گروه

 آوردند.  انیم

ِم ﴿
َ
َذَ أ ِ  ٱ�َّ ۡصَفٮُٰ�م ب

َ
ا َ�ۡلُُق َ�َناٖت َوأ  .﴾١٦ٱۡ�َنِ�َ مِمَّ

 »؟ است  دهیرا برگز  شما پسران  و به  برگرفته  یند، خود دخترانیآفر یم  ا از آنچهیآ«
ـ   تانیپندارھا  پسر و دختر را ـ بر طبق  از دو صنف  مفضول  جنس  یتعال  ا حقی: آیعنی

؟ در  است داده  اختصاص شما  را به  دو صنف  نیاز ا  فاضل  و جنس  دهیبرگز  خودش  یبرا
  باشد؟ چه یم  یو  ز درگرو امر و ارادهیچ  و ھمه  شاء استیما  و فعال  نندهیاو آفر  هک یحال

 ؟.د!یتن یم  یھا آناحمق  یپندارھا

َحُدُهم بَِما َ�ََب لِلرَّ� َمثَ ﴿
َ
َ أ  .﴾١٧َكِظيمٌ  وَُهوَ  اُمۡسَودّٗ  وَۡجُهُهۥ َظلَّ  ٗ� �َذا �ُّ�ِ

ار ک به» شود  خبر داده  زده  مثل  رحمان  یبرا  تولد آنچه  به  از آنان  یکی  و چون«
 :یعنیباشد.  یم  و ھمانند پدرش  فرزند، مماثل  هک  است  یرو آن نجا ازیدر ا  مثل  بردن
  نیا ، از است  ا آمدهیدن  به  تیبرا  یفرزند دختر  هکشود   خبر داده  از آنان  یکی  به  چون

  اش چھره« ه:ک  گونه گردد، آن یم  انینما  اش بر چھره  و اندوه  و اثر غم  شده  خبر مغموم
  نوزاد پسر نبوده  ، آن یو  یجا چرا به  هکو درد تولد دختر،   از اندوه» گردد یم  اهیس

  نیاز ا  و چنان  فرورفته  در اندوه  : سختیعنی» باشد یم  از غم او پر  هک  یدر حال»  است
 خورد. یفرو م را  شیخو  اندوه  یول  شده  از غم پر  هک  است  افتاده  امر در رنج

ُؤاْ ِ� ﴿ َو َمن يُنَشَّ
َ
 .﴾١٨َ�ۡ�ُ ُمبِ�ٖ  ٱۡ�َِصامِ َوُهَو ِ�  ٱۡ�ِۡلَيةِ أ
 »گردد؟ یظاھر نم  خصومت  و در صفشود و ا یم  ور پروردهیدر زر و ز  هک  یسکا یآ«

  یسک  قتیحق دادند، در  نسبت  خداوند سبحان  را به  دختران  انکمشر  هک  گاه : آنیعنی
  به  هک نیا و از  افتهی  ور پرورشیتا در زر و ز  است  نیا  از شأنش  هکدادند   او نسبت  را به

  دهیشک  جدل و  و جنگ  خصومت  دانیم  به  باشد و چون یبپردازد، عاجز م  شیامور خو
  یو  عقل  هک  یرو ، از آن ستیقادر ن  ھم  خصم  و دفع  شیخو  حجت  داشتن برپا  شود، به
  نیھستند ـ لذا فساد ا  نیغالبا چن  زنان  هکـ   است  فیضع  یو  شهیو اند  داشته  نقصان
 باشد. یم  و مسلم  ، ثابت انکمشر  سخن
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  یو  شیو گرا  لیو م  بر عقلش  یو  عاطفه  و غلبه  زن  طبع  رقت  لیدل  مهیرک  هیآ
 طال و  دنیپوش  هک  است  بر آن  لیدل  مهیرک  هیآ  نی. ھمچن است  و لطافت  تجمل  به
 باشد. یم  حرام  مردان  یو برا  مباح  زنان  یبرا  شمیابر

﴿ ْ ِينَ  ٱلَۡمَ�ٰٓ�َِكةَ وََجَعلُوا ْ َخۡلَقُهۡمۚ َسُتۡكَتُب َشَ�َٰدُ�ُهۡم  ٱلرَّ�ُهۡم ِعَ�ُٰد  ٱ�َّ َشِهُدوا
َ
إَِ�ًٰثاۚ أ

 .﴾١٩لُونَ  َٔ َو�ُۡ� 
 :یعنی» اند نهیرحمانند، ماد  یخدا  خود بندگان  هک  فرشتگان  هکشدند   یو مدع«

 زین  یگریفساد د  ند، متضمنیخدا  دختران  گفتند: فرشتگان  هک  انکمشر  سابق  سخن
  مخلوقات  فرشتگان  هک یاند در حال نهیماد  فرشتگان  ییگو  هک  ادعاست  نیا  و آن  ھست

 ھا آن  نشیآفر ایآ«شوند  ینم  وصف  بودن  یو خنث  یو مادگ  ینر  به  هکھستند   یا ینوران
  نیا  اند تا به بوده حاضر  خداوند متعال  نشیآفر  ا در ھنگامی: آیعنی» اند؟ را شاھد بوده

را   فرشتگان  نشیا آفریاست: آ  نیا  یا معنی بدھند؟!  یاند، گواھ نهیماد  شتگانفر  هکامر 
 خواھد  نوشته  یزود  به نان یا  یگواھ  نیا«اند؟  نهیماد ھا آن  هکبدھند   یاند تا گواھ دهید

  نیاز ا» خواھند شد  دهیو پرس«شوند   مجازات  تا در برابر آن  شان اعمال  وانیدر د» شد
 . امتیدر روز ق  انبھت

  یجمع گفت:  هک  است  ردهک  تیروا  از قتاده  مهیرک  هیآ  نزول  سبب  انیمنذر در ب  ابن
  یشاوندیخو  نیو از ا  است  ردهک  یشاوندیخو  گفتند: خداوند با جن  از منافقان

 شد.  نازل  شان در رد سخن  مهیرک  هیآ  نیا  !! پساند د آمدهیپد  فرشتگان

ْ لَۡو َشآَء ﴿ ا لَُهم بَِ�ٰلَِك ِمۡن ِعۡلٍ�� إِۡن ُهۡم إِ�َّ  ٱلرَّۡحَ�ٰنُ َوقَالُوا َما َ�َبۡدَ�ُٰهم� مَّ
 .﴾٢٠َ�ُۡرُصونَ 

فار ک  یعنی»  میدیپرست یرا نمھا آنما   خواست یم  رحمان  یو گفتند: اگر خدا«
را   فرشتگان  نیما ا؛  خواست یشما م  یپندار  رحمان  یاگر خدا ! مؤمنان  یا گفتند:

  است  یحق  ، سخن سخن  نیا  . البته اوست  تیمش  ما به  پرستش  نیا  پس  میدیپرست ینم
از  أ خداوند  هک  است  نیا  سخن  نیاز ا  شان را ھدفیاند ز را خواسته  یباطل  از آن  هک

باشد  یم  و اساس  هیپا ی، قطعا ب استدالل  گونه نیا  هک!  است  یراض  بتان  یبرا  عبادتشان
،  گر استید یبر بعض نات کاز مم  یوجود بعض  افتنی ح یاز ترج  عبارت  یالھ  تیرا مشیز

،  یو  ینواھ  در حوزه  چه باشند و  اوامر پروردگار قرار داشته  حوزه در  ناتکمم  نیا  چه
لزوما   نیباشد، ا  رفته  یزیچ بر  یالھ  تیمش  هکامر   نیا  بد پس  باشند و چه  کین  چه
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صادر   مکح  شان جھالت  به أ خداوند ، جھت  نی، از ا ستیز نیچ  آن  او به  یرضا  لیدل
  یتعال  یبار  ه: چونک  پندارشان  نیا  پس» ندارند  یامر علم  نیا  آنان به«و فرمود:   نموده
و   لیفاقد دل  است  ی، پندار است  یامر راض  ند، از آنک  را بخواھد و اراده  یزیچ  وقوع
در » ستندیجز دروغگو ن  آنان«  است  آنان  از جھل  یصرفا ناش  هکبل  علم  پشتوانه  بدون
  هکاند   خواسته  شیخو  اساس یب  ناروا و حدس  و تصنع  رنگین با  گفتند پس  هک  آنچه

افر ک  و ھم  ستا  دهیرا آفر  مؤمن  ھم أ خداوند  هکد بدانند یبا ھا آن نند،ک  یباف  مغلطه
ر امر یو خ  مانیو ا  حق  ، او به افر ناخشنود استکدارد و از  یم  را دوست  را اما او مؤمن

 . ستین  یراض  فر بندگانشک  ند وبهک یم

ۡم َءاَ�ۡيَ�ُٰهۡم كَِ�ٰبٗ ﴿
َ
ٓ َءابَآَءنَا  ٢١ُمۡسَتۡمِسُكونَ  ۦَ�ُهم بِهِ  َ�ۡبلِهِۦ ّمِن اأ ْ إِنَّا وََجۡدنَا بَۡل قَالُٓوا

ۡهتَُدونَ  ٰٓ َءاَ�ٰرِهِم مُّ ةٖ �نَّا َ�َ مَّ
ُ
ٰٓ أ َ�َ٢٢﴾. 
» ؟ میداد  یتابک  از آن  شیپ»  انکاز مشر  ر آنانیو غ  هکم  اھل  : بهیعنی»  آنان  ا بهیآ«

  نیچن  آنان  به  خطاب ، تابک  در آن  هک  میا داده  یتابک  از قرآن  شیپ  آنان  ا مگر بهی: یعنی
  کتمس  آن  به  پس« د؟یرا بپرست  گرانی، دأ للهاست: شما بجز ا  شده  نوشته

  ر! موضوعی! خدھند؟ یم قرار  شیخو  لیو دل  ار و حجتک  یرا مبنا  و آن» ند؟یجو یم
  یو حجت  لیو دل  برھان چ ی، ھ سبحان  یر خدایغ  در پرستش ھا آنو   ستین  نیچن

  وهیو ش  را بر عادت ھا آن :یعنی»  میافتی  یخود را بر امت  گفتند: ما پدران  هکبل«ندارند: 
  راه  آنان  یو ما بر پ«بودند   رھرو شده  و بر آن  خو گرفته  آن  به  هک  میافتی  یو روش

  و حجت  لیاز دل  یگاھ  هیکت  چیھ  هکردند ک  امر اعتراف  نیا  ، به گونه نیبد»  میا افتهی
رده ک  یرویپ  از پدرانشان  یگمراھ فقط در  هکندارند بل  در دست  یا شبھه  چیو ھ  نداشته

 اند. خوانده  تیھدا  دروغ  را به  یگمراھ  نیو ا
 ، رهیمغ  بن دیول  درباره  مهیرک هیآ  نیند: اک یم  تیروا  نزول  سبب  انیدر ب  مقاتل

 شد.  نازل  شیاز قر  عهیدو پسر رب  بهیو ش  و عتبه  ، ابوجھل انیابوسف

ٓ َءابَآَءنَ ﴿ رَۡسۡلَنا ِمن َ�ۡبلَِك ِ� قَۡر�َةٖ ّمِن نَِّذيٍر إِ�َّ قَاَل ُمۡ�َفُوَهآ إِنَّا وََجۡدنَا
َ
ا َوَ�َ�ٰلَِك َمآ أ

ۡقتَُدونَ  ٰٓ َءاَ�ٰرِهِم مُّ ةٖ �نَّا َ�َ مَّ
ُ
ٰٓ أ َ�َ٢٣﴾. 
مگر   مینفرستاد  یا دھنده از تو ھشدار  شیپ  یا یآباد  چیدر ھ  گونه نیدو ب«

  آنان  یو ما از پ  میا افتهی  یا وهیرا بر ش  گفتند: ما پدرانمان  آن  متنعمان  هک آن
گفتند؛   نیچن ص امبر مایپ  به  هکم  انکمشر  هک : چنانیعنی » میرو دنباله
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گفتند.   امبرانشانیپ  را به  سخن  نیز ھمی، ن کشر  راهرھرو   از متنعمان  انشانینیشیپ
نظر و   اھمال  سبب  و تنعم  یزدگ رفاه  هکامر   نیا  به  دادن  توجه  یـ برا  یتعال  حق

  و نازپروردگان  ـ متنعمان  است  یالھ  یھا رسالت  و مضمون  یمحتو در  شهیاند  کتر
 از  یا یو دلجوئ  تی، تسل هیآ  نیا«د: یگو یم  ی. نسف ساخت  مخصوص  یادآوری  را به

 دار است شهیو ر  یمیقد  یآفت  د از پدرانیه: تقلک نیا  انی، با ب است ص خدا  رسول
 دید در عقایتقل  بطالن  لی، دل اتیآ  نیا  نیھمچن». شود یمحدود نم  شانیا  قوم  و به 

 باشد. یم  نید  و اصول

َولَۡو ِجۡئتُُ�م ﴿
َ
رِۡسۡلُتم بِهِ َ�َٰل أ

ُ
ٓ أ ْ إِنَّا بَِما ا وََجد�ُّۡم َعلَۡيهِ َءابَآَءُ�ۡمۖ قَالُٓوا ۡهَدٰى ِممَّ

َ
 ۦبِأ

 .﴾٢٤َ�ٰفُِرونَ 
اگر   یحت«بگو:   افرانک  ز بهیتو ن !ص امبریپ  یو ا»  گفت»  آنان  به  امبرشانیپ

ا باز یآ» ؟ باشم آورده د، یافتی  رو آنیخود را پ  پدران  تر از آنچه نندهک  تیشما ھدا  یبرا
  شما بدان  آنچه  گفتند: ما به«د؟ ینک یم  یرو و دنباله  یرویرا پ  پدرانتان ھم 

از شما   ، نه مینک یم  شما عمل  رسالت  نیا  به  : ما نهیعنی»  میافرکد، یا شده فرستاده 
 باشد.  پدرانمان  نیشما راھنمونتر از د  نیی، ھرچند آ میینما یم  اطاعت  و نه  میشنو یم

�ِ�َ َكۡيَف َ�َن َ�ٰقَِبُة  ٱنُظرۡ ِمۡنُهۡمۖ فَ  ٱنَتَقۡمَنافَ ﴿  .﴾٢٥ٱلُۡمَكّذِ
  نازل  ، مانند عذاب میفرود آورد  برآنان  هک  یبا عذاب»  میگرفت  انتقام  ، از آنان پس«
  آن » انگاران  دروغ  عاقبت  هکبنگر   پس«  آنان  ، عاد، ثمود و امثال نوح  بر قوم  شده
د ید  و در معرض  ھنوز موجود است  را آثارشانیز »! است  بوده  چگونه«ھا  امت

 اندوز قرار دارد.  عبرت  نندگانک مشاھده

�ِيهِ َوقَۡومِهِ ﴿
َ
ا إِنَِّ� بََرآءٞ  ۦٓ �ۡذ قَاَل إِبَۡ�ٰهِيُم ِ�  .﴾٢٦َ�ۡعُبُدونَ  ّمِمَّ

» خود  قوم  و به«آزر » خود پدر  به  میابراھ  هکرا   یھنگام« !ص امبریپ  یا»  نکادیو «
ا گفت: واقع« دند؛یپرست یرا م  و بتان  ردهک  ورانهکورک  یرو د و دنبالهیتقل  از پدرانشان  هک

را  ھا آن  ، نه زارمیب  بتان  نیاز ا  : منیعنی»  نارمکزار و برید، بیپرست یشما م  از آنچه  من
 ھا آن  به  هکبل  رمیگ یم  ییخدا  را به ھا آن  و نه  منک یم  دعوت ھا آن  یسو به  ، نه پرستم یم
و   هیمفرد و تثن  هک  است  یمصدر »:برآء. « زمیست یم ھا آن  هیو عل  دهیورز  یفر و دشمنک

  محمد! به  ی! ا ی. آر است  قرار گرفته  صفت  گاهینجا، در جایو در ا  است  سانکی  آن  جمع
  پروردگار، امام  لیخل  چگونه  هکتا بدانند   نک  یادآوریرا  ÷  میابراھ  سخن  نیا  قومت
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  نیدانند ـ از د یم  یو  نییو آ  نیرو دیخود را پ  شیقر  هک  یسک  یعنیا ـ یحنفا و پدر انب
 . جست  یزاریب  پدر و قومش

ِيإِ�َّ ﴿  .﴾٢٧َسَيۡهِدينِ  ۥَ�َطَرِ� فَإِنَّهُ  ٱ�َّ
 و  تیربوب  فقط به  : منیعنی» دیمرا آفر  هک  سک  مگر از آن«افزود:  ÷  میابراھ

  معطوف او  یسو را تنھا به  شمیایو ن  و پرستش  ردهک  دگار خود اعترافیآفر  یپروردگار
» ردک خواھد  تیھمو مرا ھدا  و البته«ر او را یغ  نه  خوانم یو فقط او را م  دارم یم

 د.یگردان خواھد  قدم دار و ثابتیپا  قتیو حق  حق  جادهو بر   شیخو  نید  یسو به

 .﴾٢٨لََعلَُّهۡم يَرِۡجُعونَ  َعقِبِهِۦ ِ�  وََجَعلََها َ�َِم� بَا�َِيةٗ ﴿
 د را دریتوح  لمهک ÷  می: ابراھیعنی» ردکماندگار   یخود سخن  یرا در پ  و او آن«

د یگردان  یماندگار  لمهکاند،   یو احفاد و  و نسل  ھمانا فرزندان  هک  شیخو  عقب
خوانند. مجاھد  یم  یگانگی  را به  سبحان  یخدا  شانیاز ا  یسانک  شهیھم  هک یطور به

را در یز  ) استاهللا اال  ال اله(  بهیط  لمهکماندگار، ھمانا   لمهکند: یگو یم  وقتاده

  یگانگی را به  أل  یخدا  وستهیطور پ به  امتیتا روز ق  هکھستند   یسانک ÷  میابراھ  یپ
تا   میدیگردان  یو ماندگار  یباق  یا لمهکرا   : آنیعنی» بازگردند  آنان  هکباشد «پرستند  یم

ستند و یبازا  کشر و از  ردهک  رجوع  لمهک  آن  یسو به  شانموحدان  دعوت  به  انشانکمشر
 دوار بود.یام  یامر  نیچن  ز بهین ÷  میابراھ  البته

ٰ َجآَءُهُم ﴿ ُؤَ�ٓءِ َوَءابَآَءُهۡم َح�َّ بِ�ٞ  َورَُسولٞ  ٱۡ�َقُّ بَۡل َمتَّۡعُت َ�ٰٓ ا َجآَءُهُم  ٢٩مُّ  ٱۡ�َقُّ َولَمَّ
 .﴾٣٠َ�ٰفُِرونَ  بِهِۦ �نَّا قَالُواْ َ�َٰذا ِسۡحرٞ 

 و ص شیخو  رسول  در برابر دعوت  انکمشر  موضع  انیب  به  خداوند متعال  سپس
  آنان  هکبل«د: یفرما یم  ا پرداختهیدن  یھایبرخوردار  به  شانشدن  فتهیفر  علل

 برخوردار»  شان را با پدران  شیاز قر ص امبریمعاصر پ  گروه  نی: ایعنی» را  نشان وپدرا
 و  شھوات  و در لجن  شده  فتهیفر  مھلت  نیا  به  آنان  یا ولیدن  یھا از بھره»  ساختم

» ارکآش  یامبریو پ»  : قرآنیعنی»  حق  هک نیتا ا«فرورفتند   شیخو  پست  یخواھشھا
  ا رسالتی،  است ارکو استوار، آش  مکمح  با معجزات  یو  رسالت  هک ص : محمدیعنی
اما » آمد و  شانیسو به« باشد؛ ید میتوح  نندهکارک، آش حق  امکھا و احبا حجت  یو
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  یلذا از رو»  میافرک  آن  و ما به  است  ییجادو  نیآمد، گفتند: ا  شانیسو  به  حق  چون«
 دند.یفر ورزک  حق  بر، عناد و تجاوز، بهک

ٰ رَُجٖل ّمَِن  ٱلُۡقۡرَءانُ َوقَالُواْ لَۡوَ� نُّزَِل َ�َٰذا ﴿  .﴾٣١َعِظي�ٍ  ٱلَۡقۡر�َتَۡ�ِ َ�َ
 ص را بر محمد  قرآن  نیا أ خداوند  هک  نیبر ا  از سر اعتراض» و گفتند«

 »نشد؟  دو شھر فرو فرستاده  از آن  بزرگ  یبر مرد  قرآن  نیچرا ا«است:   فروفرستاده
،  تابک  نی: اگر ایعنی، سرور و برتر باشد؟  و مال  خود از نظر جاه  قوم  انیدر م  هک  یمرد

  فروفرستاده  فیو طا  هکدو شھر م  از بزرگان  بزرگ  ید بر مردیبود، با یخدا م  قرآن
  لیفضا  به  بودن  ، آراسته† ایانب  ار انتخابیمع  هکبودند   از آن  غافل ھا آناما  شد! یم

 . یویدن فات یو تشر  اعتبارات  ، نه است  یمعنو  ماالتکو   یروح  یو ارزشھا
شھر؛  اند: مراد از دو گفته» ۳۱ـ  ۳۲»  هیدو آ  نزول  سبب  انیدر ب  گرانیو د  قتاده

از   یثقف مسعود  بن و عروه  هکاز م  رهیمغ دبنیراد از دو مرد بزرگ: ولو م  فیو طا  هکم
 . است  فیطا

عِيَشَتُهۡم ِ� ﴿ ُهۡم َ�ۡقِسُموَن رَۡ�ََت َرّ�َِكۚ َ�ُۡن قََسۡمَنا بَۡيَنُهم مَّ
َ
ۚ  ٱۡ�ََيٰوةِ أ ۡ�َيا َوَرَ�ۡعَنا  ٱ�ُّ

َتَِّخَذ َ�ۡعُضُهم َ�ۡعٗض  ۗ  اَ�ۡعَضُهۡم فَۡوَق َ�ۡعٖض َدَرَ�ٰٖت ّ�ِ ا ا َخۡ�ٞ  َرّ�َِك  َورَۡ�َُت  ُسۡخرِّ�ٗ  ّمِمَّ
 .﴾٣٢َ�َۡمُعونَ 

» نند؟ک یم  میتقس«را   : نبوتیعنی» را  پروردگارت  رحمت  هکا آنانند یآ«
ما «ستند یما ن  رحمت  نندهک  میتقس  آنان: یعنی.  است  ار و تعجبکان  یبرا  استفھام

ر و یرا فق  یبعض  هک  گونه آن»  میا ردهک  میتقس  شانانیا میدن  یرا در زندگان  آنان  معاش
ھر   ما به  یاز سو  آن  و سپردن  ار نبوتکدر   آنان  چگونه  پس  میدیگردان  یرا غن  یبعض

 از  یو برخ«نند؟ ک ینم  ما قناعت  قسمت و  مکح  ، به میبخواھ  هک  شیخو  از خلق سک
،  یرومندین ، استی، ر یروز  دنیبا بخش»  میا برتر داشته  یدرجات  گر بهید یرا بر برخ  آنان
 ھا آناز   یبعض تا«است:   نیا  دنیبخش  یبرتر  نیدر ا  متک. و ح و علم  ، عقل یآزاد
رند و یگ  خدمت به گر راید  یبرخ  بندگاناز   ی: تا برخیعنی» رندیگر را مسخر گید یبعض

  گر گردند؛ بهید  یبرخ  یزندگ  تیو تمش  افتنی  سامان  سبب  از آنان  ی، برخ بیترت  نیا  به
و   یمساو  باھم زیچ  در ھمه ھا آنانس  را اگر ھمهیگر دارند زیھمد  به  هک  یازین  لیدل

و «شد  یروبرو م  الکو اش  با اخالل  شان یزندگاروبار کو   و منافع  بودند، مصالح یبرابر م
  یدر سرا  ارشکوکین  بندگان  یبرا  هک  ا آنچهی،  نیا دی،  : نبوتیعنی» پروردگار تو  رحمت
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و » بھتر«ا یدن  یھا ر بھرهیو سا  اموال از» نندک یم  جمع  از آنچه«؛  نموده  آماده  آخرت
 ». است«ماندگاتر 

ن يَُ�و﴿
َ
ةٗ  ٱ�َّاُس َن َولَۡوَ�ٓ أ مَّ

ُ
ََعۡلَنا َ�ِٰحَدةٗ  أ  ّمِن اِ�ُُيوتِِهۡم ُسُقفٗ  بِٱلرَّ� يَۡ�ُفرُ  لَِمن �َّ

ةٖ  بَۡ�ٰبٗ  ٣٣َ�ۡظَهُرونَ  َعلَۡيَها َوَمَعارِجَ  فِضَّ
َ
ًرا اَوِ�ُُيوتِِهۡم �  .﴾٣٤ونَ  ُٔ َ�تَِّ�  َعلَۡيَها َوُ�ُ

  هکبود   آن  : اگر نهیعنی» شوند  یھا آنگی  امت  مردم  ھمه  هکبود   آن  و اگر نه«
ا و یدن  یسو به  شیگرا  زهیانگ ـ به  فر شوند و ھمهکبر   یھا آنگی  ، امت مردم  ھمه

فر ک  خداوند رحمان  به  هک  یسانک  یھا خانه  یا براقطع«ند؛ یگردآ  ـ بر آن  آن  یشھایآرا
  هک  ییفار را از جاک،  لهیوس  نیتا بد»  میداد یم قرار  از نقره  ییدند، سقفھایورز یم

 زیو ن»  ر استیو حق  ارزش یب  یا در نزد ما بسیرا دنیز  میشانک  استدراج  دانند به ینم
ھا  غرفه  و به» باال روند ھا آنبر   هک»  میداد یقرار م  شانیبرا  از نقره»  ییھا آننردب

 قرار«  از نقره»  ییھاو تخت درھا  شانیھا خانه  یز برایو ن«ند یبلند برآ  یھا آنوساختم
 ».زنند  هیکت ھا آنبر   هک  میداد یم

بر   جاھل  از مردم  یاریاگر باور بس«د: یگو یم  هیدو آ  نیا  یمعنا  حیر در توضیثک  ابن
  آنان  ما به  محبت  لی، دل داران هیسرما  یما برا  یاز سو  مال  دادن  هکبود  ینم  یمبن  نیا

  و ثروت  مال به  دنیخاطر رس  ، به یباور  نیبر چن  هیکبا ت ھا آن  هکبود   یو اگر نم  است
بود، قطعا  ینم ن یاگر چن ! ینواختند؛ آر یفر را مک  طبل  و ھمه  فر گرد آمدهکا بر یدن
 ...». میداد یقرارم  از نقره  ییھادند، سقفیورز یفر مکما   به  هک  یسانک  یھا خانه  یبرا

ۚ َوزُۡخُرفٗ ﴿ ا َ�ٰلَِك  ُ�ُّ  �ن ا ِ  َمَ�ٰعُ  لَمَّ ۚ  ٱۡ�ََيٰوة ۡ�َيا  .﴾٣٥ِعنَد َرّ�َِك لِۡلُمتَّقِ�َ  ٱ�ِخَرةُ وَ  ٱ�ُّ
  یاریبس  یورھایزر و ز  شانیبراھا  این با  : قطعا ھمراهیعنی» اریبس  ییورھایو زر و ز«

 :یقول و بهور ی. زخرف: طال و ز میداد یم  ر آنیھا و غھا، درھا، تختدر سقف
  نیومز  نهیرا نگار  الدار: منزل  زخرفت«شود:  یم  . گفته است  ونگارھا و تجمالت نقش

قرار   یبردار بھره مورد  در آن  هک»  ستیا نیدن  یزندگ  جز متاعھا  این  و ھمه». « ساختم
»  است  زگارانیپرھ  آن از  نزد پروردگارت  و آخرت«  است  ارزش یو ب  کاند  رد و بسیگ یم
  مانیا  گانهیخداوند   به و  ردهکز یپرھ  یو معاص  کاز شر  هک  است  یسانک  : از آنیعنی

  یماندگار و فنانشدن  هک  است  آخرت  نیا  اند؛ پس ردهک  عمل  یو  طاعت  اند و به آورده
 س سعد بن سھل  تیروا  به  فیشر  ثیباشد. درحد یر میناپذ زوال  آنھای  نعمت و  است
ما   ةبعوض  جناح  عند اهللا  ادلنيا تزن  نأ لو«فرمودند:  ص خدا  رسول  هک  است  آمده
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، او  داشت یم  ارزش  یا پشه  بال  اندازه ا در نزد خداوند بهیاگر دن« .»ماء  ا رش�ةمنها اكفر  سيق

  تیروا  به  فیشر  ثیدر حد  نی. ھمچن»دینوشان ینم  یآب جرعه   را از آن  یافرک  چیھرگز ھ
  ردند، عمربنک» الءیا«  شیخو  از زنان ص خدا  رسول چون   هک  است  آمده  یطبران

  هیکت  یا برھنه  درشت  یریحص  یبر رو  شانیا  هکد ید آمد و  شانینزد ا س  خطاب
بر   کار اشیاخت یب  مشھود بود پس  شان کمبار  یپھلو بر  آن  یاثر زمخت  هکاند  داده

قرار   ینعمت وناز   صر در آنیو ق  یسرک !للها ا رسولی ر شد و گفت:یسراز  چشمانش
 ص خدا  رسول د...؟!یھست  یو  از خلق أ خداوند  دهیبرگز  هکدارند و شما   هکدارند 

؟  یھست  کا تو در شی! آ فرزند خطاب  یا«بودند، نشستند و فرمودند:   داده  هیکت  هک
  یدر زندگان ھا آن  یھا ییھا و گوارا لذت  هکھستند   یمردم  گروه  افزودند: آن  سپس

محرومند. در   آخرت  و لذت  از نعمت ھا آن  یعنی، » است  شده  داده ھا آن  به  شان یایدن
  باشد و آخرت  ا از آنانیدن  هک  یستین  یا راضیآ«فرمودند:   هک  است  آمده  یگرید  تیروا

 ».ما؟  از آن
،  نشید از  مسلمان  انسان  بازگرداننده  از عوامل  یکی  هک  است  بر آن  لیدل  مهیرک  هیآ

در عصر  ما  هک  است  یتیواقع  ھمان  نیو ا  برتر است  یاقتصاد  تیفار در وضعک  دنید
  شرفتیپ  مشاھده  هک  مینیب یرا م  از مسلمانان  یاریو بس  ردهک  را مالحظه  ز آنیخود ن

 . است  ساخته  لیم یب  نشانییو آ  نید  به  را نسبت ھا آنفار، ک  یاقتصاد

 .﴾٣٦قَرِ�نٞ  َ�ُۥ َ�ُهوَ  اَشۡيَ�ٰنٗ  ۥُ�َقّيِۡض َ�ُ  ٱلرَّ�َوَمن َ�ۡعُش َعن ذِۡكرِ ﴿
  نشیب و  بوده  بھره یب  رتیاز بص  ھرکس :یعنی» ندک  تغافل  اد رحمانیاز   سکو ھر«
 بر«بگرداند   دل  رحمان  یاد خدای، از  جهیشود و در نتور ک  قتیحق  دنیاز د  اش یباطن
  است  یسک: یاعش . میگردان یرا مسلط م  یطانی: بر او شیعنی»  میگمار یم  یطانیاو ش

  ر آنیدر تفس  هک ـ چنان نجایدر ا  ند اما مراد از آنیب یو در روز م  ور استک  در شب  هک
: یعنی»  است  نیھمنش  شیبرا  طانیش  آن  پس«  است  یباطن  رتیبص  یورکشد ـ   انیب

  امورش  او را در تمام  هکشود بل ینم و ھرگز از او جدا  اوست  ھمراه  شهی، ھم طانیش  آن
و   افگند، اطاعت یم  یبر و  هک  ییھا وسوسه  در تمام  طانیش  ز از آنیند و او نک یم  دنبال
 د.ینما یم  یرو دنباله

از ھریک  گفتند؛ بر  انیشیاست: قر گفته  مهیرک  هیآ  نزول  سبب  انیبدر   حاتم  یاب  ابن
 للهدایعب  بن  ، طلحه انیم  نیبر او مسلط شود. در ا  هکد یرا بر گمار  یمحمد مرد  ارانی
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  انیدر م س  قیصد رکابوب  هک یـ درحال  گماردند، طلحه س  قیر صدکرا بر ابوب س
؟  ینک یم  دعوت  یزیچ  چه  یسو او گفت: مرا به  به س رکبود ـ نزد او آمد. ابوب  شیقر

گفت:  س رک. ابوب نمک یم  دعوت  یو عز  الت  پرستش  یسو داد: تو را به  پاسخ  طلحه
  ید: عزیپرس س  قیر صدکابوب ! خداست  گفت: او از فرزندان  ؟ طلحه ستیک  مگر الت

نمود و   شیخو  کمشر  ارانی  به  یرو  ینداد ول  یرد و پاسخک  وتکس  ؟ طلحه ستیک
  نیندادند. در ا  پس  یردند و جوابک  وتکز سین  د. اما آنانیمرد را بدھ  نیا  گفت: پاسخ

  دھم یم  یگواھ ر!کابوب  یز ایرد و گفت: برخک س  قیصد رکابوب  به  یرو  ه، طلح ھنگام
  خداست  رسول ص محمد  هک  دھم یم  یو گواھ  ستین  گانهیجز معبود   ییخدا  هک

  أل  یخدا  هکبود   رد. ھمانکبلند ادا   یبا ندا  را در محضر ھمه شھادت   لمهک  گاه آن
 رمود.ف  را نازل  مهیرک ه یآ  نیا

وَ�ُهۡم َعِن ﴿ ُهۡم َ�َُصدُّ بِيلِ ��َّ ۡهَتُدونَ  ٱلسَّ �َُّهم مُّ
َ
 .﴾٣٧َوَ�ۡحَسُبوَن �

: یعنی» دارند یباز م  را از راه  آنان«  برگمارده  نیاطی: شیعنی» ھا آنا و مسلم«
نند، ک یم  اد او تغافلیاز   هک  یسانکاز   کیرا بر ھر  ھا آن  أل  یخدا  هک  ینیاطیش

  حق  راه را از ھا آنشوند و  یم  لیحا  حق  یھا راه  به  رفتن  انیو م ھا آن  انی؛ م برگمارده
  راه دارند و قرار  تیھدا  قیه: بر طرکنند ک یالقا م  آنان  را به  وسوسه  نیو ا  بازداشته

  سبب فار بهک: یعنی» اند افتهیخود رھ  هکپندارند  یو م«اند  دهیرا برگز  یدرست
 . است  یدرست  روند، راه یم  هکرا   یاند و راھ افتهیراھ  هکپندارند  ی، م وسوسه  نیا

ٰٓ إِذَا َجآَءنَا قَاَل َ�ٰلَۡيَت بَۡيِ� َوَ�ۡيَنَك ُ�ۡعَد ﴿  .﴾٣٨ٱلَۡقرِ�نُ فَبِۡئَس  ٱلَۡمۡ�َِ�ۡ�ِ َح�َّ
 بر او مسلط  طانشیش  هکاد ما یاز   مانده  غافل  انسان  آن» دینزد ما آ  هک  گاه تا آن«
و تو،   من  انیم  اشک  ید: ایگو یم«خود   طانیش  در آنجا به  پس  است  بوده

  بیتغل  از باب  هک  است  و مغرب  مشرق»:  نیمشرق«مراد از » بود  نیمشرق  فاصله
 پدر و  و به»  نیقمر»  د و ماهیخورش  ، به باب  نیاز ھم  هک  شد چنان  گفته»  نیمشرق«

  یو ھمدم  بد ھمراه  و چه» ! است  ینیبدھمنش  چه  پس«شود.  یم  گفته»  نیابو«مادر 
،  ھر فرد مسلمان«است:   آمده  فیشر  ثی. در حد انسان  یبرا  برگمارده  طانیش  نآ  است

  یجار  یو  خون  یدر مجرا  بر فرزند آدم  طانیدارد و ش  از جن  ینیھمنش با خود
 ».شود یم
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نَُّ�ۡم ِ�  ٱۡ�َۡومَ َولَن يَنَفَعُ�ُم ﴿
َ
لَۡمُتۡم �  .﴾٣٩ُمۡشَ�ُِ�ونَ  ٱۡلَعَذابِ إِذ ظَّ

  سودتان«  یمانیپش» و امروز ھرگز«شود:  یم  گفته  امتیدر روز ق  غافالن  آن  یو برا
  به  دنیورز کا با شریبر خود در دن» دیا دهیورز  ستم  هکچرا « ! روزان  رهیت  یا» ندھد
  ک: امروز، ھرگز اشترایعنی» دیھست  کمشتر  شما در عذاب  قتیدر حق«  سبحان  یخدا

  در آن  بتیمص  چون  هک ایدن  حال  بخشد، برخالف ینم  یشما سود  به  عذاب شما در

بال « ».طابت  ذا عمتإ  ةالبلي« اند: گفته  هک  گردد چنان یم  آسان  ھم  آن  شود، تحمل  عام
 ».شود یگردد، گوارا م  یھمگان  چون

نَت �ُۡسِمُع ﴿
َ
فَأ

َ
مَّ أ ۡو َ�ۡهِدي  ٱلصُّ

َ
بِ�ٖ  ٱۡلُعۡ�َ أ  .﴾٤٠َوَمن َ�َن ِ� َضَ�ٰٖل مُّ

  یتوان یم  را راه  ورانکا ی،  ینوانرا بش  رانک  یتوان یم« !ص محمد  یا» ا تویآ  پس«
 فرک  آنان  هکنشو   امر دلتنگ  نیاز ا  پس  یستیار قادر نک  نی: تو بر ایعنی» نمود
  یتوان یم ا تویآ» و«  شان ردنک تیھدا  ، نه است  امیپ  بر تو فقط ابالغ  هکاند بل دهیورز
  یتوان ینم  تیھدا  البته» ؟ است  یارکآش  یدر گمراھ  ھمواره  هکرا   یسک«  ینک  تیھدا

،  یا آورده  ھمراه را به  آنچه  هکھستند   یانیناشنوا  منزله  فار بهک  گروه  نیا ! یرد. آرک
در   افراطشان سبب  نند، بهیب یرا نم  آن  هکھستند   یانینایناب  منزله شنوند و به  ینم

 . در آنان  جھالت  یریگ یو جا  نکو تم  یگمراھ
  آن ه ک  یرا در حالیبود ز  وسکمع  ی، نسبتص خدا  رسولو   آنان  انیم  نسبت ! یبار

  ردند، آنانک یم  غیبل  وششکو   ی، سع مانیا  یسو خود به  ، در دعوتص  حضرت
را   یشتریب  یفرودھا  شان و لجاجت  و غفلت  یگمراھ  در جھت  وستهی، پ سکبرع

  هکبود  نیز این  مهیرک  هیآ  نیا  نزول  نمودند. سبب یم  یرو ادهیز  و در آن  مودهیپ یم
جز بر   ردند اما قومشانک یو رنجور م  خسته  شان قوم  خود را در دعوت ص خدا  رسول
 نمود.  یرا دلجوئ ص  حضرت  آن  أل  یخدا  افزودند پس ینم  شیخو  یگمراھ

نَتقُِمونَ ﴿ ا نَۡذَهَ�َّ بَِك فَإِنَّا ِمۡنُهم مُّ  .﴾٤١فَإِمَّ
  عذاب  آنان  به  هک از آن  شیپ»  میا ببریاگر ما تو را از دن« ص ما  رسول  یا»  پس«

ھرچند ،  ا در آخرتیا و یا در دنی»  میشک یم  انتقام  ا از آنان، قطع صورت  در آن«د یفرود آ
 . یباش  بقا شتافته  یسرا و به  بربسته  ا رختیتو از دن

ۡو نُرِ�َنََّك ﴿
َ
ِيأ ۡقَتِدُرونَ  ٱ�َّ  .﴾٤٢وََعۡدَ�ُٰهۡم فَإِنَّا َعلَۡيِهم مُّ
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  نشان«  از مرگت  قبل» تو  به«  یویدن  از عذاب»  میا داده  وعده  آنان  را به  ا اگر آنچهی«
  را عذاب  ، آنان میباش  خواسته  هک  و ھرگاه»  مییتوانا  ر آنانا بما قطع  ، در ھر صورت میدھ

 صامبر خودیپ  یا ـ در روز بدر ـ برایدن  نیرا در ھم  آنان  عذاب  أل  یخدا  . البته مینک یم
 د.یمسلط گردان ھا آن را بر  شانی، ا شیخو  رسول  اتیداد و در ح  نشان

ِ  ٱۡسَتۡمِسۡك فَ ﴿ ِيٓ ب ۡسَتقِي�ٖ  ٱ�َّ ٰ ِصَ�ٰٖط مُّ وِ�َ إَِ�َۡكۖ إِنََّك َ�َ
ُ
 .﴾٤٣أ

ھرچند  » در زن  چنگ«  از قرآن»  است  شده  یتو وح  یسو به  آنچه  به  پس«
  چیھ  هک»  یدار قرار  راست  تو بر راه  نهیھرآ«نند ک  بیذکانگارند و ت  را دروغ  آن  یسانک
 . ستین  در آن  یا یجک

 .﴾٤٤لُونَ  َٔ �ُۡ�  وََسۡوَف  َولَِقۡومَِكۖ  لََّك  َ�ِۡ�رٞ  ۥ�نَّهُ ﴿
  یبرا  : قرآنیعنی»  است  یرکتو ذ  قوم  یتو و برا  یبرا«  : قرآنیعنی»  آن  نهیو ھرآ«

ز یتو ن  زبان  هک  زبانشان  به  را قرآنیز  است  یبزرگ  ، شرف شیاز قر  قومت  یتو و برا

ٓ  لََقدۡ ﴿ ه:یآ  تاس  ر آنی. و نظ شده  ، نازل ھست نَزۡ�َا
َ
 ﴾ذِۡكرُُ�مۡ  �ِيهِ  كَِ�ٰٗبا إَِ�ُۡ�مۡ  أ

در  » ر شماستکذ  در آن  هک  میردک  را نازل  یتابکشما   یسو ما به  هک  قیتحق به« ]۱۰[انبیاء:
ا قطع«فرمودند:   هک  است  آمده ص خدا  از رسول س  هیمعاو  تیروا  به  فیشر  ثیحد

ند جز ک ینم  شکشمک در آن  ھا آنبا   یسک،  است  شی) در قر خالفت  یعنیامر (  نیا
را   نید )شیقر(  هک  گاه آن گند تااف یم  در آتش  اش او را بر چھره  خداوند متعال  هک نیا

  هک  توست  تو و قوم  یبرا  یا یادآوری  است: قرآن  نیا  هیآ  ی: معنایقول  به». برپا دارند
 دیخواھ  دهیپرس  یزود و به«د ینک یم  عمل  و بدان  اد آوردهی را به  نید امور  آن  لهیوس به

  امکاح  از اقامه  یزود  ا بهی.  است شما قرار داده  یبرا أ خداوند  هک  یشرف  نیاز ا» شد
  ی. قرطب د گرفتیقرار خواھ  ، مورد پرسش است  بر شما الزم  هک  آن  به  و عمل  قرآن

  یبزرگ  ند، شرفک  عمل  آن  به  هک  یسک ھر  یبرا  قرآن  هک  است  آن  حیصح«د: یگو یم
  شده  نقل  فیشر  ثیحد  به  یو  گاه آن  شانیر ایاز غ  باشد چه  شیاز قر  سک  آن  ، چه است

برگشتند،   یا یاز سفر جنگ ص خدا  فرمود: رسول  هکند ک یم استناد س عباس از ابن

،  اهللا  من  نفسك  ، اشرتي ةيا فاطم«فرمودند:   یو  و به  فراخواندهرا ل  فاطمه  سپس
  نک  یداریخر  خود را از خداوند متعال  نفس ! فاطمه  یا« .»اشيئ  اهللا  من  عنك  غ�أال   �إف

  سخن ن یمانند ا ص  حضرت  . آن»ردک  توانم ینم  را از تو دفع  یزیاو، چ  از جانب  را منیز
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  انلاس  بأو� ما بنوهاشم «فرمودند:   ردند، سپسک  ز اعالمین  شیخو  تیب و اھل  زنان  را به
  ميتأب  انلاس و�أ  نإ،  ميتبأ  انلاس  و�أب  ، و ال قر�ش املتقون  ميتأب  انلاس  أو�  ، إن بأميت

  و�أب  املوايل ، وال املتقون  ميتأب  انلاس  و�أ  نإ،  ميتأب  انلاس  و�أنصار باأل ، وال املتقون
،  الصاع  كجمام  ةوامرأ  رجل  من  نتمأنما إ.  املتقون  ميتأب  انلاس  و�أ  نإ،  ميتأب  انلاس
ستند، ین  من  امت  به  مردم  نیسزاوارتر  ھاشم یبن« .»ال باتلقويإ  حد فضلأ  حد يلعأل  ليس
اند،  من  امت  به  مردم  نیسزاوارتر  شیقر  زگارانند و نهی، پرھ من  امت  به  مردم  نیا سزاوارترقطع

  امت  به  مردم  نیسزاوارتر انصار  نهزگارانند و یپرھ  من  امت  به  مردم  نیسزاوارتر  گمان یب
(عجم)   یاز بند بردگ  آزادشدگان  زگارانند و نهیپرھ  من  امت  به  مردم  نیا سزاوارتراند، قطع من

  نیزگارانند. جز ایپرھ  من  امت  به  مردم  نیاند، قطعا سزاوارتر من  امت  به  دممر  نیسزاوارتر
بعد از پر   هک  د و ھمانند آنچهیا شده  دهیآفر  مرد و زن  کی) از  (در اصل  شما ھمه  هک  ستین

و   لتیفض  چیھ  یسکرا بر   یسک، )دیبرابر  باھم  ھمه(ستد یا یم باال  بر سر آن  مانهیپ  شدن

 .» ستین  یتقو  جز به  یا یبرتر

َجَعۡلَنا ِمن ُدوِن  َٔ َوۡ� ﴿
َ
ٓ أ رَۡسۡلَنا ِمن َ�ۡبلَِك ِمن رُُّسلَِنا

َ
 َءالَِهةٗ  ٱلرَّ�ۡل َمۡن أ

 .﴾٤٥ُ�ۡعَبُدونَ 
 ، رحمان  یخدا  یجا ا بهیا شو؛ آی، جو میا از تو فرستاده  شیپ  هکما   امبرانیو از پ«
 صخدا  رسول  دنی، پرس هیمراد آ» ؟ میا رند، مقرر داشتهیقرارگ  پرستشمورد   هکرا   یانیخدا
  مالقات  شانیا با ص  حضرت  آن  هک  ی، ھنگام اسراء است  در شب † امبرانیاز پ

  ختهیبرانگ  رسالت را به  شانیا  هک  یامبرانیپ  یاست: از امتھا  نیا  یمعن  یقول  نند. بهک یم
ار را ک  نیا ای؟ آ میا ردهک  مکح  بتان  پرستش  ، به انیاز اد  ینیدر د ا مایه: آک  بپرس  میبود
  دهیبر عق † امبرانیپ  اجماع  ، استشھاد به ؟. ھدف میا داده  ھا اجازه امت  از آن  یکی  به

  هکدھد  یم  و نشان  داشته  داللت دیتوح  و قدامت  بر اصالت  هک  یقتی، حق د استیتوح
 . ستین  ینودرآمد  دهی، عق دهیعق  نیا

رَۡسۡلَنا ُموَ�ٰ �﴿
َ
يْهِ َولََقۡد أ  .﴾٤٦ٱلَۡ�ٰلَِم�َ َ�َقاَل إِّ�ِ رَُسوُل َرّبِ  ۦَ�ٰتَِنآ إَِ�ٰ فِرَۡعۡوَن َوَمَ�ِ

، » اتیآ« مراد از»  میو مال او فرستاد  فرعون  یسو خود به  اتیرا با آ  یو ھمانا موس«
و   گذشت »۱۰۱اسراء/«  در سوره ھا آن  انیب  هک  است  یھا آنگ نه  یھا و نشانه  معجزات
  لیاسرائ یھا و بن یاز قبط  ـ اعم  فرعون  یایرعا  یو ھمگ  نجا: اشرافیدر ا» مال«مراد از 

د و یبر توح ÷  یموس  دعوت  استشھاد به نجا،یدر ا  داستان  نیا  انیاز ب  ـ اند. ھدف
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  است  ییھا و آزارھا در برابر مخالفت ص امبریازپ  ییدلجو،  حال  نیو در ع  یتاپرستکی
پروردگار   فرستاده  ھمانا من« ÷  یموس»  گفت پس«نند یب یم  شیخو  از قوم  هک

 . است  فرستاده  رسالت  شما به  یسو مرا به  هک»  انمیعالم

ا َجآَءُهم �﴿  .﴾٤٧َ�ٰتَِنآ إَِذا ُهم ّمِۡنَها يَۡضَحُكونَ فَلَمَّ
 استھزا  یاز رو» زدند  خنده ھا آنبر   آنان  آورد، بناگاه  شانیما را برا  اتیآ  چون  پس«

 و تمسخر.

﴿ ِ َخۡذَ�ُٰهم ب
َ
ۖ َوأ ۡختَِها

ُ
ۡ�َ�ُ ِمۡن أ

َ
لََعلَُّهۡم  ٱلَۡعَذاِب َوَما نُرِ�ِهم ّمِۡن َءايٍَة إِ�َّ ِ�َ أ

 .﴾٤٨يَرِۡجُعونَ 
» تر بود بزرگ  ر آنیاز نظ  آن  هک نیمگر ا  میمودن ینم  آنان  به  یھا آننش  چیو ما ھ«

  تر از معجزه وهک، بزرگتر و با ش و معجزاتش ÷ یموس  یھا از نشانه  کیھر :یعنی
  بود. به  ز در حد خود بزرگین  یقبل  و نشانه  معجزه  هک بود، با وجود آن  ماقبلش

  به  دوم  نشانه  چون  هکبود   یا گونه به ÷  یموس  یھا است: نشانه  نیا  یمعن گرید  یقول
 » میردک  گرفتارشان  عذاب  و به«افزود.  یم  آن  یو روشن  شد، بر وضوح یم  مهیضم  اول

  ییانگاشتند، عذابھا  ھا را دروغ و نشانه  اتیآ  نیا ھا آن  هک نیا  سبب  : بهیعنی
» ندیآ  راه  تا مگر به«  میردک  ر آنانیبانگیرا گر  ملخ  لیس  و ھجوم  و طوفان  یقحط  چون

 امدند.ین  راه  وجود، بازنگشتند و به  نی. اما با ا مانیا  یسو  فر بهکاز

يَُّه ﴿
َ
اِحرُ َوقَالُواْ َ�ٰٓ� َنا لَُمۡهَتُدونَ  ٱۡدعُ  ٱلسَّ  .﴾٤٩َ�َا َر�ََّك بَِما َعهَِد ِعنَدَك إِ�َّ

 دند وینام یرا ساحر م  دانشمندان ھا آن» ساحر  یگفتند: ا« ÷ یموس»  و به«
  یبرا  ردهکبا تو عھد   آنچه  را به  پروردگارت«ردند. ک یم  و احترام  میرا تعظ  ساحران
بر   هکـ   یا داده با خود خبر  ما در مورد عھد پروردگارت  به  هک  آنچه  : بهیعنی»  مابخوان

  ما بخوان  یگرداند ـ او را برا یم ما دوررا از   ، عذاب میآور  مانی، اگر ما ا مفاد آن  طبق
شد.   میو باورمند خواھ  ، مؤمن یا آورده  هک  آنچه  و به  ندهیدر آ»  میافتگانیرا ما راھیز«
 شود.  از ما برطرف  تا عذاب  ینکتو دعا   هک  است  نیما ا  آوردن  مانی: شرط ایعنی

ا َكَشۡفَنا َ�ۡنُهُم ﴿  .﴾٥٠إَِذا ُهۡم يَنُكُثونَ  ٱۡلَعَذاَب فَلَمَّ
  ر سخنیتقد» ستندکعھد ش  آنان  ، بناگاه میبرداشت  را از آنان  عذاب  چون  پس«

 او،  یاثر دعا رد و برکدعا   شیپروردگار خو  بارگاه  به ÷  یموس  گاه است: آن  نیچن
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ردند ک ینکش انمیشد، پ  برداشته  از آنان  عذاب  چون  پس  میردک  برطرف  را از آنان  عذاب
 ستند.کبودند، ش  داده ÷ یموس  به  هکرا   یو عھد

لَيَۡس ِ� ُمۡلُك مِۡ�َ َوَ�ِٰذهِ  ۦَونَاَدٰى فِرَۡعۡوُن ِ� قَۡوِمهِ ﴿
َ
نَۡ�ٰرُ قَاَل َ�َٰقوِۡم �

َ
َ�ۡرِي مِن  ٱۡ�

ونَ  فََ� ُ�ۡبِ�ُ
َ
� أ ٓ�ِۡ�َ٥١﴾. 
 ÷ یموس  یسو به  قومش  شیاز گرا  فرعون» خود ندا در داد  قوم  انیدر م  و فرعون«

ا یدر داد.  ندا  شان انیبلند در م  ییرا گرد آورد و با صدا ھا آن  شد پس  کمنایب
ا یآ ! من  قوم  یگفت: ا«ندا در دھد:   نیچن  شانانیرا دستور داد تا در م  یا یمناد

  از آن  است  روان«  من  یھااخکر ی: از زیعنی»  ر منیاز ز  هکنھرھا   نیا مصر و  ییفرمانروا
  چیو ھ ندک ینم  شکشمک  با من ھا آن  کدر تمل  کس ھیچ  هک یطور  به»  ستین  من

و   است  لین  یرودھا» رھا آن«ند؟. مراد ار ک  مخالفت ھا آندر   با من  هک  ستین  یمخالف
رود  ،» طولون« ، رود» کمل«بودند از: رود   عبارت  لیرود ن  یھا شاخه  نیمھمتر

  و آن  مشھور است ھا رودخانه  نیاز ا  دو شاخه  نونکا  و ھم»  سیتن«و رود » اطیدم«
مگر   پس«دھند  یم  لیکتش را  لین  یدلتاھردو   هکباشد  یم» دیرش«و رود » اطیدم«رود 

و  قدر  یو بزرگ  نتکو م  کمل  یرومندین  به  مرا؟ تا از آن  وهکاقتدار و ش  ھمه نیا» د؟ینیب ینم
 د؟.یببر  یپ  با من  از مقاومت  یموس  یو ناتوان  ضعف  ؛ به و در مقابل  من  منزلت

نَا۠ َخۡ�ٞ ﴿
َ
ۡم �

َ
ِي َ�َٰذا ّمِنۡ  أ  .﴾٥٢يُبِ�ُ  يََ�ادُ  َوَ�  ُهَو َمِه�ٞ  ٱ�َّ
 و  فیضع  هک ÷  یاز موس  من  هک: بلیعنی»  او خوار است  هک  یسک نیاز ا  من  هکبل«

  واضح  هک  ستین  کیو نزد«ندارد   یوھکو ش  عزت  چیو ھ  ر استیخوار و فقمقدار و  یب
  زبان  نتکل  انیب»  بھترم«  است  ینتکل  در زبانش  هک  یرو  را، از آن  سخن» دیبگو

 . گذشت »۲۷ طه/«  در سوره ÷ یموس

﴿ ٞ ۡسوَِرة
َ
لِۡ�َ َعلَۡيهِ أ

ُ
وۡ  َذَهٍب  ّمِن فَلَۡوَ�ٓ �

َ
 .﴾٥٣ُمۡقَ�ِ�ِ�َ  ٱلَۡمَ�ٰٓ�َِكةُ  َمَعهُ  َجآءَ  أ

  شخص ÷  ی: اگر موسیعنی» نشد؟  بر او فرود آورده  نیزر  ییچرا دستبندھا  پس«
انگر متأثر ینما  فرعون  سخن  نیا ؟! ستین  از زر آراسته  ییدستبندھا  ، چرا به است  یبزرگ

  یپادشاھ به  چون  هکبود   نیچن  شاھان  را عادتیز  است  شاھان  از عادت  بودنش
  نیدند تا ایپوشان یم  بر آنان  نیزر  یشدند، دستبندھا و طوق یم  یگذار دند و تاجیرس یم

  شده  وستیپ  فرشتگان او  ا چرا ھمراهی«باشد.   آنان  استیو ر  استیس  نشانهامر 
  و ھمراه  ندهیآ  یاپیپ  فرشتگان  نیتا ا  راستگوست  شیخو  یاگر او در ادعا» اند؟ امدهین
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بود   گونه نیدھند؟ بد  یگواھ  نبوت به  شیند و براینما  یاری  ارشک، او را بر  یبا و  شده
د بر یالبد با † امبرانیپ  هکرد ک را القا  و گمان  وھم  نیا  قومش  ، به ملعون  آن  هک
 و  زده  حلقه  شانیگرداگرد ا زین  ستمگر باشند و فرشتگان  شاھان  لیو شما  لکش

 !.نند!ک  شان یھمراھ

َطاُعوهُۚ إِ�َُّهۡم َ�نُواْ قَۡومٗ  ۥقَۡوَمهُ  ٱۡستََخفَّ فَ ﴿
َ
 .﴾٥٤َ�ِٰسقِ�َ  افَأ

را   آنان  : فرعونیعنی» ردندک  را و از او اطاعت  شیخو  قوم  عقل  ساخت  کسب  پس«
ز ین  و آنان  واداشت  یو نادان  جھل  یکسب  ، به اش بندهیو فر  بازانه رنگین  سخنان  نیبا ا

  نهیھرآ« ردندک  بیذکرا ت ÷  یرفتند و موسیرا پذ  و سخنش  ردهک  او را اطاعت  فرمان
 بودند.  خارج أ خداوند  نیاز د ھا آن: یعنی» بودند  فاسق  یقوم ھا آن

از   شدنشان یتھ  ند؛ و آنک یار مکرا آش  از فرعون  آنان  اطاعت  ، علت مهیرک  هیآ  نیا
  لیدر تحم  ستمگران  ھمه  روش  نیا  . البته است  فرعون  رنگیخرد بر اثر نو   شهیاند

  نند و با انواعک یم  یتھ  شهیو خرد و اند  را از عقل  مردم  هک  است  شیخو  ییفرمانروا
 گردانند. یم دور  قیرا از حقا  ، آنان یذھن  یوشو و شست  غاتیتبل

آ َءاَسُفونَا ﴿ ۡ�َعِ�َ مِ  ٱنَتَقۡمَنافَلَمَّ
َ
ۡغَرۡقَ�ُٰهۡم أ

َ
 .﴾٥٥ۡنُهۡم فَأ

  انتقام  از آنان«و عناد   انیبا افراط خود در عص» درآوردند  خشم  ما را به  و چون«
  به  فیشر  ثی. در حد سرخ  یایدر در»  میردک  جا غرقکی  را ھمه  و آنان  میگرفت

  کتبار  یخدا  چون«فرمودند:  ص خدا   رسول  هک  است  آمده س عامر  بن  عقبه  تیروا
 بر  بنده  آن  هک یدھد در حال یخواھد م یم  هکرا   ھر چه  بنده  به  هک  یدیرا د  یوتعال

  آن  یبرا  یتعال  حق  یاز سو  یامر استدراج  نیا  هک بدان  پس  دار استیپا  شیخو  گناھان

ٓ ﴿ ردند:ک  را تالوت  هیآ  نیا  گاه . آن است  بنده ا غۡ  ُهمۡ ِمنۡ  َنانَتَقمۡ ٱ َءاَسُفونَا فَلَمَّ
َ
 َ�ُٰهمۡ َرقۡ فَأ

 َ�ۡ
َ
 ».]۵۵[الزخرف:  ﴾٥٥عِ�َ أ

 .﴾٥٦ّلِ�ِخرِ�نَ  َوَمَثٗ�  َسلَٗفا َ�ُٰهمۡ فََجَعلۡ ﴿
  یفارک  ی، برا عذاب  را در استحقاق  انی: فرعونیعنی»  میدیشرو گردانیرا پ  و آنان«

»  ندگانیآ  یبرا  یو مثل»  میدیشوا گردانینند، مقتدا و پک یم  عمل  آنان  مانند عمل  به  هک
  یآور شگفت  داستان را  ا آنانی.  میدیگردان  ندگانیآ  یبرا  یپند و عبرت  هیرا ما  : آنانیعنی

 زنند. یم  مثل  آن  به  ندگانیآ  هک  میدیگردان
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ا﴿ ونَ  ِمۡنهُ  قَۡوُمَك  إَِذا َمَثً�  َ�مَ َمرۡ  ٱۡ�نُ  ُ�َِب  َولَمَّ  .﴾٥٧يَِصدُّ
 او  هک  باره  نیدر ا»  میپسر مر  به«  افرانک  یاز سو» شد  زده  مثل  هک  یو ھنگام«

» دارند یبرم  بانگ  سخن  تو از آن  قوم  بناگاه»  قرار گرفت  مورد پرستش أ جز خدا به
 نند.ک یپا م به  ، شور و ھلھله مثل  نیا  زدن  به  یخوشحال  ی: از رویعنی

 با  یزبعر ابن  مجادله  درباره  مهیرک هیآ  نیاند: ا گفته  نزول  سبب  انیدر ب  مفسران

ِ  ُدونِ  ِمن َ�ۡعُبُدونَ  َوَما إِنَُّ�مۡ ﴿  هکمبار  هیآ  هک  گاه را آنیشد ز  نازل ص خدا  رسول  ٱ�َّ
 »دیا جھنم  زمیھد، یپرست یخداوند م  یجا به  هک  شما و آنچه« ]۹۸[انبیاء: ﴾َحَصُب َجَهنَّمَ 

بر   در حجت  هک  عبهکپروردگار   گفت: سوگند به ص خدا  رسول  به  یزبعر  شد، ابن  نازل
پرستند؟  یرا نم  ، فرشتگان حیر را و بنو ملیھود عزیرا،   حیمس  یا نصاریآ ! افتمی  تو غلبه

  ابن اند؟! جھنم  زمیز ھین  ز و فرشتگانیو عز  حیمس  هک  است  یمعن  نیبد  هیآ  نیا  پس
برداشتند.   یشاد  ز بانگین ه کم  انکشد و مشر  شادمان  سخت  سخنش  نیاز ا  یزبعر

ِينَ إِنَّ ﴿ فرمود:  را نازل» اءیانب«  هیو آ  مهیرک  هیآ  نیا  متعادل  یخدا  پس  لَُهم َسَبَقۡت  ٱ�َّ
ْوَ�ٰٓ  ٱۡ�ُۡسَ�ٰٓ  ّمِنَّا

ُ
  شان ما در حق از  هک  یسانکھمانا « ]۱۰۱[انبیاء: ﴾١٠١ُمۡبَعُدونَ  َ�ۡنَها �َِك أ

 .»اند شده  دور داشته  دوزخ  از آتش  ، آنان است  مقرر شده  یکین
  شان مجادله فر و عناد وکدر   شیقر  زهیو ست  از لجاجت  یگرید  انگر نوعی، نما هیآ  نیا

 بود از:  عبارت  هک،  گذشت  قبل  اتیدر آ  شان اتیفرکگر از ید  و چھار نوع  نارواست  به
 جزء (فرزند) قرار دادند.  از بندگانش  یتعال  حق  یبرا ھا آن -۱
 رحمانند، دختر خواندند.  یخدا  بندگان  هکرا   فرشتگان ھا آن -۲
 . میردک ینم  را پرستش  ما بتان  خواست یگفتند: اگر خدا نم ھا آن -۳
  ، نازل فیا طای  هکدو شھر م  بزرگاناز   یکیبر   قرآن  نیگفتند: چرا ا ھا آن -۴

 . است  نشده

ْ َوقَالُوٓ ﴿ مۡ  َخۡ�ٌ  َءَ�ٰلَِهُتَنا ا
َ
ُ�وهُ  َما ُهَوۚ  أ ۚ  إِ�َّ  لََك  َ�َ  .﴾٥٨َخِصُمونَ  قَۡومٌ  ُهمۡ  بَۡل  َجَدَ�ۢ

 در» ما بھترند  انیا خدایو گفتند: آ«ردند ک  مجادله ص امبریبا پ  انکمشر  نیھمچن
لزوما ھر   هکباشد   صورت  نیبد  هی: اگر قضیعنی» ؟ یسیا عی« !ص محمد  ینزد تو ا

، ما  صورت نیوارد شود، در ا  دوزخ  آتش  رد، بهیقرار گ  جز خدا مورد پرستش  هک  یسک
  یباشند، راض  ھمراه  در جھنم  ر و فرشتگانیو عز  یسیما با ع  انیخدا  هک نیا  ز بهین
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نامربوط در مورد  مثل   : آنیعنی» تو نزدند  یبرا  جدل  را جز از راه  مثل  آن« ! میھست
نند ک  و مجادله  زهیناروا ست  با تو به  هک نیخاطر ا  تو نزدند مگر به  یرا برا ÷  یسیع

ِ ٱإِنَُّ�ۡم َوَما َ�ۡعُبُدوَن ِمن ُدوِن ﴿ ه:یدر آ» ما«  حرف  هکدانند  یم ھا آنرا یز َحَصُب  �َّ
  یسیع  شامل  نه  مهیرک  هی، آ نیرود بنابرا یار مک  ر عقال بهیغ  ی، برا]۹۸[األنبیاء:  ﴾َجَهنَّمَ 

  خود، خواھان  جدال نیبا ا ھا آنگر، ید  یر و فرشتگان. از سویعز  شامل  شود و نه یم
  نیر از ایغ  یگریز دیچ ÷ یسیدر مورد ع  قتیرا حقیز نبودند زین  حق

ز با یرا ن  شیخو  د را آورد و قومیتوح  دهیعق ÷  یسیع  هک ، چرا است  شانیھا سفسطه
»  است  یھا آنگیخداوند  خداوند پروردگار ما،«رد و فرمود: ک  سفارش  آن  به  سخن  نیا

جو و در   زهیار ستیبس ھا آنخصمون: » ندیجو  زهیست  یمردم  آنان  هکبل/». «۷۲ مائده«
 رو اند. ادهیو ز  ار سرسختی، بس خصومتو   یدشمن

ما « فرمودند: ص  خدا   رسول  هک  است  آمده س امامه یاب  تیروا  به  فیشر  ثیدر حد
  چیھ« .»ةياآل  هذه ص هللا  تال رسول  ، ثم اجلدلا ال أورثوإ  اكنوا عليه  بعد هدي  قوم  ضل
  در آنان  ییجو  زهیو ست  جدل  هک نینشدند مگر ا  بودند، گمراه  بر آن  هک  یتیبعد از ھدا  یقوم

 .»ردندک  را تالوت  مهیرک  هیآ  نیا ص خدا  رسول  شد. سپس  نیجانش

ۡ�َعۡمَنا َ�ۡبدٌ  إِ�َّ  ُهوَ  إِنۡ ﴿
َ
َِ�ٓ  َمَثٗ�  وََجَعۡلَ�ٰهُ  َعلَۡيهِ  � ٰٓءِيَل  ّ�ِ  .﴾٥٩إِۡسَ�

  یا بنده ÷  یسی: عیعنی»  ستی، ن میا ردهک  انعام  یو بر  هک  یا جز بنده  یسیع«
و اعزاز قرار   رامکو او را مورد ا  داشته  شی، گرام یبر و  نبوت  ما با انعام  هک  است

: یعنی»  یمثل  لیاسرائ یبن  یاو را برا«ه: ک  یسکمگر   ستین ÷ یسیع» و«  میداد
را یببرند ز  یپ  سبحان  یخدا  قدرت  او، به  لهیوس  به  هک»  میساخت»  یوعبرت  نشانه

  سیور و پکرد و ک یم  را زنده  او مردگان  نیا آمد ھمچنیدن  پدر به  بدون ÷ یسیع
 د.یبخش یـ شفا م  یالھ  اذن  را ـ به  یماریمادرزاد وھر ب

َ�ٰٓ�َِكةٗ  ِمنُ�م َ�ََعۡلَنا �ََشآءُ  َولَوۡ ﴿ �ِض  ِ�  مَّ
َ
 .﴾٦٠لُُفونَ َ�ۡ  ٱۡ�

شما   نیجانش  هک  نیزم  یدر رو  یشما فرشتگان  یجا  به  ، البته میو اگر بخواھ«
شما   یجا و به  ردهک، شما را نابود  میخواست ی: اگر میعنی»  میآور ید میپد گردند،

شما   نیجانش  نند و در آنکرا آباد   آن  هک  میآورد ید میپد  نیزم  یرا در رو  یفرشتگان
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 أ اما خداوند  است  بیآور و عج شگفت ÷  یسیع  حالھرچند   هکد ی: بدانیعنی باشند.
 . ز تواناستین  تر از آن بیعج  نشیبر آفر

نَّ اَعةِ فََ� َ�مۡ ّلِلسَّ  مٞ لَعِلۡ  ۥ�نَّهُ ﴿ ۡسَتقِيمٞ  ِصَ�ٰٞط  َذاَ�ٰ  َوٱتَّبُِعوِن�  بَِها َ�ُ  .﴾٦١مُّ
 : نزولیعنی»  است  امتیق  یبرا  یھا آننش« ÷ یسی: عیعنی» و ھمانا او«

 رایشود ز یم  شناخته  با آن  امتیق  هک  است  ییھا نشانه  ، از جمله از آسمان ÷ یسیع 
فرود   آسمان او را از  امتیق  ییاز برپا  قبل  سبحان  یو خدا  است  امتیق  ، از عالئم نزول  نیا
؛  ر استکذ  انیباشد. شا یم  امتیق  یھا گر نشانهیز از دین  دجال  خروج  هک آورد. چنان یم

  عنوان  به  هکـ   امتیاز روز ق  قبل  از آسمان ÷  یسیع  آمدن فرود  در باره  وارده  ثیاحاد
  به  لیذ  فیشر  ثیحد  باشد از جمله یمتواتر م د ـیآ یفرود م  دادستان  یو داور  عادل  یامام
  دجال  حیمس  هک  ییدر اثنا«... فرمودند:   هک  است ص خدا  از رسول  مسلم  حیصح  تیروا

  مناره  فرستد و او در محل یرا فروم  میمر بن حیمس  متعال خداوند  ، بناگاه است  ظھور نموده
و زعفران   ورس  به  شده  رنگ  دو جامه  هک ید در حالیآ یفرود م  دمشق  جامع  د شرقیسپ

را فرود   سرش  و چون  است  نھاده  دو فرشته  یھا را بر بال  شیخو  دست  فکو دو   دهیپوش
 دیمروار  درشت  یھا دانه  لکش  به  را بردارد، آب  آن  د و چونکچ یم  آب  قطرات  آورد، از آن

  هک نیا ابد مگریرا در ÷ یسیع  دم  یبو  هکرا نرسد   یافرک  چیھ  لغزد پس یم فرو  از آن
او   د تا سرانجامیجو یم را  دجال  گاه آن  اوست  برد نگاه  تیاو تا نھا  نفوذ دم  تیرد و نھایم یم

 ».رساند... یم  قتلش  ابد و بهی یدرم» لدا  باب«را در 
خود   به  یا و شبھه  کش  چیھ  امتیق  : در وقوعیعنی» دینکد نیترد  زنھار در آن  پس«

  یرویپ  و ازمن«  است  یآمدن  ناخواه خواه  امتیرا قید زینگارین  را دروغ  د و آنیندھ  راه
  نیا«؛  دھم یم  ـ فرمان  کشر  یو نف  یپرست  گانهیـ از   آن  شما را به  هک  در آنچه» دینک

  آن  یسو  را به و شما  نمک یامر م  آن  شما را به  من  هک  : آنچهیعنی»  راست  راه  است
 رساند. یم  حق  شما را به  هک  است  یمیدار و مستقیپا  ، تنھا راه خوانم یم

نَُّ�ُم َوَ� يَُص ﴿ ۡيَ�ُٰنۖ ٱدَّ بِ�ٞ  ۥإِنَّهُ  لشَّ  ﴾٦٢لَُ�ۡم َعُدّوٞ مُّ
شما را نزند و   راه  طانیش  هک : الحذر!یعنی» در برد  به  را از راه شما  طانیو مبادا ش«

نسازد و شما را از   تان فتهیافگند؛ فر یفرو م  تانیھا در دل  هک  ییھا ھا و شبھه وسوسه  به
شما را  با  ی: او دشمنیعنی»  ار استکآش  یشما دشمن  یرا او برایز«باز ندارد   من  یرویپ

 ندارد.  ییپروا و ابا  چیھ  آن  ردنک  انیند و از نماک ینم  پنھان
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﴿ ِ ا َجآَء ِعيَ�ٰ ب ِ  ٱۡ�َّيَِ�ِٰت َولَمَّ َ لَُ�م َ�ۡعَض  ٱۡ�ِۡكَمةِ قَاَل قَۡد ِجۡئُتُ�م ب ِ�ّ�َ
ُ
ِيَوِ�  ٱ�َّ

ْ َ�َۡتلُِفوَن �ِيهِ� فَ  ُقوا َ  ٱ�َّ ِطيُعونِ  ٱ�َّ
َ
 ﴾٦٣َوأ

  هکرا   یالھ  واضح  عتیو شر  امکو اح  روشن  : معجزاتیعنی»  ناتیب  یسیع  و چون«
شما   ی: برایعنی»  آوردم  متکشما ح  یبرا  یراست  آورد، گفت: به«  است  لیھمانا انج

بر   هک  ام آورده را  یامیشما پ  به  است: من  نیا  یمعن  یقول  . به را آوردم  لیا انجی،  نبوت
از   یشما بعض  یبرا و تا«دارد  یو ناپسند باز م  و از امور زشت  بیترغ  دهیامور پسند

  روشن»  یویدن  نه ، ینیو امور د  تورات  امکاز اح» دینک یم  اختالف  در آن  هکرا   آنچه
  اطاعت  و از من«د یزیبپرھ  یو  یھا ی: از نافرمانینعی» دی، از خدا پروا دار ، پس سازم

  ر گفتهیثک . ابن نمک یـ امر م  شرع  امکد و احیـ از توح  آن  شما را به  هک  در آنچه» دینک
و کین  ییرا، معنا  یویامور دن  نه را آورد  ینیامور د ÷  یسیع  هک  یمعن  نیا«است: 

 ص ، رسول خدا جھت  نیھم  اند به نشده  ا مبعوثیدنار ک  انیب  یبرا † ایرا انبیز  است
اند:  ، فرموده است  شده  نقل ب  عائشه و  انس  تیروا  به  هک  لیذ  فیشر  ثیدر حد

 ».دیداناتر  تانیایامور دن  : شما بهمور دنیاکمأب  علمأ  نتمأ«

َ إِنَّ ﴿ ۚ  ُهَو َرّ�ِ َوَر�ُُّ�مۡ  ٱ�َّ ۡستَقِيمٞ  َ�َٰذا ِصَ�ٰٞط  فَٱۡ�ُبُدوهُ  ﴾٦٤مُّ
 دستور داد،  در آن  شیخو  اطاعت  را به  مردم  هک  آنچه  انیدر ب ÷  یسیع  سپس

 »دیاو را بپرست  پس  و پروردگار شماست  پروردگار من  هک  ، خداست قتیدر حق«فرمود: 
  اطاعت  ، از من یتعال حق  تیو عبود  امکاح  به  د و عملیتوح  دهید در عقی: شما بایعنی
و   عیشرا  به  و عمل یگانگی  به  أل  یخدا  : فقط عبادتیعنی»  راست  راه  است  نیا«د ینک

 . و بس  است  و درست  راست  ، راه یو  امکاح

ۡحَزاُب  ٱۡخَتلََف فَ ﴿
َ
ِينَ  فََوۡ�لٞ  بَۡينِهِۡمۖ  مِنۢ  ٱۡ� ْ  لِّ�َّ ِ��ٍ  يَۡو�ٍ  َعَذاِب  ِمنۡ  َظلَُموا

َ
 ﴾٦٥أ

 و  متحزب  باھم هکاند  ییاحزاب: گروھھا» ردندک  اختالف  انشانیاز م  احزاب  پس«
  آنان یسو  به ÷  یسیع  هک  یھود و نصاری  انیاز م  ییھا : گروهیعنیاند.  شده  ھمدست
،  است  عذاب  لمهکل: یو»  لیو  پس«ردند ک  اختالف  نیار دکدر   باھم بود،  شده  فرستاده

  ی. گفتن نندهک اختالف  یھا گروه  نیاز ا» ردندک  ستم  هکباد   یسانکبر : «یوا  یعنی
  عمل  یو  عیو شرا  امکاح  و به  دهیورز  کشر  أل  یخدا  به  هکھستند   یسانک  ؛ آنان است
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  آن  عذاب  هک  ی: از روزیعنی» کدردنا  یروز از عذاب»  بر آنان  یوا ! یاند. آر ردهکن
 باشد. یم امت یروز ق  هک،  است  کدردنا

اَعةَ  إِ�َّ  يَنُظُرونَ  َهۡل ﴿   ٱلسَّ
ۡ
ن تَأ

َ
 ﴾٦٦�َۡشُعُرونَ  َ�  وَُهمۡ  َ�ۡغَتةٗ  �َِيُهمأ

.  است  ید نفیو مف  یارکان  استفھام  . ھل: حرف احزاب  گروه  نیا» شندک یا انتظار میآ«
گاه  آنان  هک ید در حالیآ  شان سراغ  به  بناگاه  هکرا   امتیجز ق«شند ک ی: انتظار نمیعنی   ناآ

 باشند. یا میامور دن  سرگرم  هک  جھت  برند بدان بسر  و ھنوز در غفلت» باشند

ٓءُ ﴿ ِخ�َّ
َ
 ﴾٦٧ٱلُۡمتَّقِ�َ  إِ�َّ  َعُدوٌّ  ِ�َۡعٍض  َ�ۡعُضُهمۡ  َم�ِذِۢ يَوۡ  ٱۡ�

  یبعض روز،  در آن»  است  قیو رف  دوست  یمعنا  ؛ به لیخل  اخالء: جمع»  دوستان«
و   دوست اریگر بسیا با ھمدیدر دن  هک  یقانیو رف  : دوستانیعنی» گرندید  یبعض  دشمن
ا با یدر دن  هکرا  یامور  را آنیشوند ز یم  دشمن  باھم  امتیاند، در روز ق بوده  مشفق

  سبب ابند، بهی یم  شیخو  عذاب  ردند، اسبابک یم  و رفاقت  یدوست  گر بر محور آنید کی
را یز»  زگارانیمگر پرھ»  است  استوار بوده  تیمعص  هیا، بر پایدر دن  آنان  یدوست  هک آن
  ثیدر حد  هک  گرند چنانیدکی  دوست  ا و آخرتی، در دن گان شهیو تقواپ  زگارانیپرھ

  رجل�  لو أن«فرمودند:  ص خدا  رسول  هک  است  آمده س  رهیابوھر  تیروا  به  فیشر
بينهما، يقول:   ةالقيام  يوم  تعايل  اهللا  ، جلمع باملغرب خرواآل  باملرشق، أحدهما  اهللا  حتابا يف

از  یکینند و ک  یدوست  باھم أل  یخدا  یرضا  در راه  گر دو شخصا« .»يف  أحببته  ذليا هذا
گرد   باھم دو را  آن  امتیروز ق أ خداوند  گمان ی، ب در مغرب  یگرید باشد و  آنھا در مشرق

 .» یداشت یم  دوست  من  یاو را در رضا  هک  است  یسک  ھمان  نید: ایفرما یم آورد، یم
 خلف  بن  هیام  درباره  مهیرک هیآ  نیاست: ا  ردهک  تیروا  نزول  سبب  انیدر ب  نقاش

 با  بودند و عقبه  ار دوستیبس  باھم  هکشد   ط نازلیمع  یاب  بن و عقبه  یجمح 
  نیط از دیمع  یاب  بن  گفتند: عقبه  انیشیقر  پس . داشت  ینیھمنش ص خدا  رسول

 بر  میرو  دنیگفت: د  یو  به  قشیرف  هیو ام  است  شده  یو صائب  برگشته  شیخو
و عقبه  ! یندازین  دھان  آب  یو  و در چھره  یباد اگر نزد محمد نرو  حرام  تیرو

شند و در روز بدر کب او را  هکردند کنذر  ص خدا  رسول  رد. پسک  نیچن  ملعون 
  درباره  مهیرک  هیآ  نیشد و ا  شتهک  هکز در معرین  هیشتند. امکدند و یشکبند  اورا به 

 د.یگرد  نازل  آنان

نُتمۡ  َوَ�ٓ  ٱۡ�َۡومَ  َعلَۡيُ�مُ  ٌف َ�ٰعَِبادِ َ� َخوۡ ﴿
َ
 ﴾٦٨َ�َۡزنُونَ  أ
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 در  سخن  نیا» دیشو یم  نیاندوھگ  و نه  بر شماست  یمیب  نهامروز  ! من  بندگان  یا«
خاطر  و به أ خدا  در راه  هکشود  یم  گفته  یگان شهیتقوا پ  آن  ، به امتیروز ق

  به  سخن  نیا  هک  یبودند و ھنگام  ردهکبرقرار   یوند دوستیپ  باھم ، یو  یرضا  سبک
 شود. یم  برطرف  شان رود و اندوه یم  نیاز ب  شان و ھراس  شود، ترس یم  گفته  شانیا

ِينَ ﴿ ْ  َ�ٰتَِناَءاَمُنواْ � ٱ�َّ  ﴾٦٩ُمۡسلِِم�َ  َوَ�نُوا
 جمله:  : مخاطبیعنی» بودند  میو تسل  آورده  مانیما ا  اتیآ  به  هک  یسانک  ھمان«

، فقط  آن  مخاطب  هکستند بلین  بندگان  ھمه ]۶۸[الزخرف:  ﴾َ�ٰعَِبادِ َ� َخۡوٌف َعلَۡيُ�مُ ﴿
 باشند. یم  ر مخلصیپذ میتسل  مؤمنان

﴿ ْ نُتمۡ  ٱۡ�َنَّةَ  ٱۡدُخلُوا
َ
ۡزَ�ُٰجُ�مۡ  أ

َ
ونَ  َوأ ُ�َۡ�ُ٧٠﴾ 

»  مكأزواج« مراد از» دییدرآ  بھشت  به  شما و ھمسرانتان«شود:  یم  گفته  آنان  به
گر: ید  یقول  به از مؤمنانند.  شانیا  ھمدم  نانی: مراد ھمنشیقول شانند. بهیا  مؤمن  زنان
از   یواعزاز و با برخوردار  رامک: با ایعنی»  شادمانه«اند   نیاز حورع  شانیا  ھمسرانمراد 

، از آواز  است: در بھشت  نی) ا حتربون(  ی: معنایقول  د. بهییدرآ  بھشت  ھا به نعمت
 د.یشو ی، متلذذ و برخوردار م خوش  یھا یخوان

ۡ�َواٖب�  َذَهبٖ  ّمِن بِِصَحاٖف  ِهمُ�َطاُف َعلَيۡ ﴿
َ
نُفُس  �َۡشَتِهيهِ  َما َو�ِيَها َوأ

َ
َوتََ�ُّ  ٱۡ�

 ۖ ُ�ُ�ۡ
َ
نُتمۡ  ٱۡ�

َ
ونَ  �ِيَها َوأ ُ�ِٰ�َ٧١﴾ 

» و»  یبھشت  یاز غذاھا» گردانند یم  و دراز از زر برآنان  پھن  ییھا ینیس«
و «ند گردان یم  شانیاز طال بر ا»  ییھا وزهک«در   هک  است  ییھا نوشابه  در بھشت  شانیبرا

  از انواع»  برد، ھست  لذت ھا آن  دنیاز د  دگانیرا بخواھد و د  ھا آندل  درآنجا آنچه
  آن  به  دنیرس  یھا در ھوادل  هک  یزیاز ھر چ ھا آنھا و مانند  غذاھا، نوشابه  گوناگون

و « دیآ یم  طرب  به ھا آن  دنیھا از شن برد و گوش یم  لذت ھا آن  دنیھا از د چشم ، است
غذاھا   در بھشت ! ید. آرییآ یم  رونیب  از آن  د و نهیریم یم  نه» دیجاودان  در آن شما

طال و   ظروف  شود اما استعمال یم  میطال تقد  با ظروف  انیبھشت  یھا برا یدنیونوش
  است  آمده  و مسلم  یخارب  تیروا  به  فیشر  ثیدر حد  هک . چنان است  ا حرامیدر دن  نقره

د یننوش  نقره طال و  د و در ظروفیبا را نپوشیو د  شمیابر«فرمودند:  ص خدا  رسول  هک
و   افرانک  یبرا ایدر دن  طال و نقره  را ظروفید زیغذا نخور  طال و نقره  یھا ینیو در س
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  آمده ل  سلمه  ام  تیروا  به  یگرید  فیشر  ثیدر حد».  شماست  یبرا  در آخرت
را در   جھنم  آتش  هک  ستین  نینوشد، جز ا یم  طال و نقره  ر ظروفد  هک  یسک«است: 

 اند. میتحر  یـ مقتض  یخالف  چیھ  یـ ب  ثیدو حد  نیا  هک».  است  ختهیفرور  شیخو  مکش

ورِ�ۡ  ٱلَِّ�ٓ  ٱۡ�َنَّةُ  َك َوتِلۡ ﴿
ُ
 ﴾٧٢َ�ۡعَملُونَ  ُكنُتمۡ  بَِما ُتُموَهاأ

» دیافتی  راثید، میردک یم  آنچه  پاداش  به  هک  یبھشت  ھمان  است  نیو ا«
 در  هک  یا ستهیشا  اعمال  سبب  ز بهین  بھشت  نیرسد، ا یم  وارث  به  راثیم  هک چنان  پس

 از  کیھر«است:   آمده  فیشر  ثی. در حد است  دهیشما رس  د، بهیداد یم  ا انجامیدن
را در   شیخو  شود ـ منزل  ختهیانگبر  یدر وجود و  غیدرد و در  هک نیا  یـ برا  انیدوزخ

  انیاز متق رد،ک یم  تید: اگر خداوند مرا ھدایگو یم) حسرت  به(  گاه ند آنیب یم  بھشت
د: اگر یگو یم  ند سپسیب یم  را از دوزخ  شیخو  منزل  بھشت  از اھل  کیو ھر   بودم یم

».  است  یرکش  شیبرا  نیا  . پس مینبود  افتهی  رد، ما راهک ینم  تمانیھدا  أل  یخدا
  در بھشت  یمنزل  هک نیا مگر  ستین  یسک  چیھ«است:   آمده  فیشر  ثیدر حد  نیھمچن
  برد و مؤمن یم  راثیم  دوزخ در  یرا از و  مؤمن  افر منزلک  دارد پس  در دوزخ  یو منزل

 نَّةُ �َۡ ٱ َك َوتِلۡ ﴿:یتعال  یبار  فرموده ریتفس  است  نیو ا  را در بھشت  یو  افر منزلکاز 
ورِ�ۡ  لَِّ�ٓ ٱ

ُ
 ». ]۷۲[الزخرف:  ﴾٧٢َملُونَ َ�عۡ  ُكنُتمۡ  بَِما ُتُموَهاأ

ٞ  َ�ِٰكَهةٞ  �ِيَها لَُ�مۡ ﴿ ُ�لُونَ  ّمِۡنَها َكثَِ�ة
ۡ
 ﴾٧٣تَأ

بجز   بھشت در  انیشما بھشت  ی: برایعنی»  ار استیبس  ییھا وهیشما م  یدر آنجا برا«
 ھا آناز   هک«  است  گوناگون  و اصناف  ار با انواعیبس  ییھا وهیھا ـ م یدنیغذاھا و نوش

ار و یبس  چنان  طرف  کیرا از ید زیخور یرا م ھا آناز   ی: بعضیعنی» دیخور یم
شود،  یم  خورده  گر، ھر آنچهید  یشود و از سو ینم  مک  یزیچ ھا آناز   هکاند  یشگیھم

 گردد. یم  آماده  آن  عوض  درنگ یب

ونَ  ٱلُۡمۡجرِمِ�َ إِنَّ ﴿ ُ َ�ۡنُهۡم َوُهۡم �ِيهِ ُمۡبلُِسونَ  ٧٤ِ� َعَذاِب َجَهنََّم َ�ِٰ�ُ  ﴾٧٥َ� ُ�َف�َّ
و  »ماندگارند  دوزخ  در عذاب»  یفرک  میجرا  بانک: مرتیعنی»  ، مجرمان گمان یب«

از «  یا لحظه  کاند»  عذاب»  نیا  نیشود. ھمچن ینم  قطع  از آنان  یطور ابد به  عذاب
آنجا  در ھا آنو «نند ک  استراحت  یابند و لختی  شیآسا  تا از آن» ابدی ینم  فیتخف  آنان
باشد  یم  یدیو ناام  أسی  از شدت  یناش  اندوه  و آن  است  مبلسون: از ابالس» دندینوم

 . است  ھمراه  با آن  یو خاموش  وتکا سعادت  هک
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ْ  َوَ�ِٰ�ن َ�ُٰهمۡ َوَما َظلَمۡ ﴿ ٰلِِم�َ ٱ ُهمُ  َ�نُوا  ﴾٧٦ل�َّ
  ھم  و نه  میردکن  عذاب  گناه یرا ب  : ما مجرمانیعنی»  میردکن  ستم  و ما برآنان«

  سبب ، به شیخو  در حق» ار بودندکخود ستم  هکبل«آنند   مستحق  هک  یبر عذاب  افزون
 دادند.  انجام  هک  یگناھان

ْ َونَاَدوۡ ﴿ ِٰكُثونَ  إِنَُّ�م قَاَل  َر�َُّكۖ  ۡيَناَعلَ  ِ�َۡقِض  َ�َٰ�ٰلُِك  ا َّ�٧٧﴾ 
و  (خازن  ک، مال در دوزخ  یدوزخ  : مجرمانیعنی»  کمال  یه: اکو ندا در دھند «

ار کو   مرگ  به» ندک  مکبر ما ح  بگو: پروردگارت«دھند؛  یندا م  نیرا چن  ) دوزخ نگھبان
  سبحان  یخدا ، به ) دوزخ و نگھبان  (خازن  کمال  لهیوس  به ھا آن  د. پسینما  سرهکیما را 

، » کمال«شوند.   راحت  راند تا از عذابیرا بم  آنان  هکشوند تا از او بخواھد  یم  متوسل
را   دوزخ  اند: خازن  گفته  محققان . است  بھشت  خازن  نام»  رضوان«و   دوزخ  خازن  نام

خود،   و تعلق  است  یا یو وابستگ  ، علقه ییدارا و  کمل  هکدند؛ ینام»  کمال»  یرو  از آن
»  رضوان»  به  بھشت  خازن  ینامگذار  لیدل  هک  چنان باشد یم  دوزخ  ورود به  از اسباب

  گونه و ھمه  و سعادت  راحت  ھر نوع  ، سببأ خداوند  مکح  ه: رضا بهک  است  نیا
 باشد. یم  و فالح  صالح
طور  به  در عذاب» دیھمانا شما ماندگار»  مجرمان  به» دھد یم  پاسخ»  دوزخ  کمال

 . ستین  ینجات  ـ از دوزخ  ر آنیا غی  و شما را ـ با مرگ  شهیھم

�ۡ  قِّ �َۡ بِٱ ِجۡئَ�ُٰ�م لََقدۡ ﴿
َ
ُ�مۡ َوَ�ِٰ�نَّ أ  ﴾٧٨َ�ٰرُِهونَ  لِۡلَحقِّ  َ�َ

شما   یسو  به را  شیامبر خوی: پیعنی»  میآورد  تانیرا برا  حق! « هکم  اھل  یا» اقطع«
رد؛ ک دعوت  حق  یسو  امبر ما شما را بهیو پ  میفرود آورد  تابکو بر شما   میفرستاد

ز ین  مهیرک  هیآ  نیا ای. دیریپذ یرا نم  و آن» دیھست  را ناخواھان  شتر شما حقیب  نکیل«
شما   بهرا   ا حقیدن در  : ما فرشتگانیعنی.  است  دوزخ  نگھبان  فرشته  سخنان  تیاکح

 د.یرفتیرا نپذ  شما آن  یول  میردک  انیب  مجرمان

مۡ ﴿
َ
ْ  أ بَۡرُمٓوا

َ
ۡمٗر� �

َ
 ﴾٧٩ُمۡ�ُِموَن  فَإِنَّا أ

 و  رنگین  به ص  رمکا امبریپ  هیا علی: آیعنی» اند؟ دهیورز  ابرام  یارکا بر یآ«
اند وفقط  داده  سازمانرا   و آن  ردهک  جزم  آن را بر  شیخو  ، عزم گشته  مصمم  یا توطئه

و   یو در نابود»  میورز یم  ز ابرامیما ن«اند؟  ردهکن  بسنده  یو  داشتن  ناخوش  به
 . میسنج یم  شانیاستوار برا  یری، تدب مجازاتشان
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  هک  یا توطئه  درباره  هیآ  نید: ایگو یم  مهیرک  هیآ  نزول  سبب  انیدر ب  مقاتل
 شد.  دند، نازلیشیاند  در دارالندوه ص  رمکا  لرسو  جان  هیعل  شیقر  سران

مۡ ﴿
َ
نَّا َ�َۡسُبونَ  أ

َ
يِۡهمۡ  َورُُسلَُنا بََ�ٰ  َوَ�َۡوٮُٰهم�  ِ�َُّهمۡ  �َۡسَمعُ  َ�  �  ﴾٨٠يَۡ�ُتُبونَ  َ�َ

  انکمشر  هکرا   یی: رازھایعنی» ؟ میشنو یرا نم  شانیما راز و نجوا  هکپندارند  یا میآ«
  هک  یینجواھا ھا و ینند و درگوشک یم  مطرح  باھم  خلوت  یھا آنکدر م و  یطور پنھان  به

ما   و فرستادگان«رازھارا   آن  میدان یو م»  میشنو یچرا؛ م«ند؟ ینما یم  شیخو  انیدر م
  ز تمامیھستند، ن  موظف  شانیبد  هک  یا سندهینو  : فرشتگانیعنی» سندینو یم  آنان  شیپ

 سند.ینو یم را  ردارشانکگفتار و 
  مهیرک هیآ  نیا  نزول  سبب  انیدر ب  یقرظ  عبک  بن از محمد  یطبر ریجر  ابن

بودند، دو نفر   نشسته  آن  یھا و پرده  عبهک  نینفر در ب  گفت: سه  هک  است  ردهک  تیروا
  نیبود. در ا  یشیقر  تن کیو   یثقف ھا آنا دو نفر ی،  یثقف  تن کیبودند و   یشیقر ھا آن

  یگریشنود؟ د یما را م  خداوند سخنان  هکد ینک  یر مکا فیگفت: آ  انیم  از آن  یکیاثنا 
 د،ییبگو  سخن  شنود و اگر آھسته ید مییبگو  گفت: اگر بلند سخن  یو  پاسخ در
 د.یگردان  را نازل  مهیرک  هیآ  نیا  متعال  یخدا  سبب  نیبد شنود! ینم

۠  َوَ�ٞ  لِلرَّ� َ�نَ  إِن قُۡل ﴿ نَا
َ
ُل  فَ� وَّ

َ
 ﴾٨١َ�ٰبِِدينَ لۡ ٱ أ

  بود، من  یفرزند  رحمان  یخدا  یبرا  اگر بر فرض« !ص محمد  یا» بگو«
شما   هکرا   یا یفرزند پندار  نیا  ، من صورت  : در آنیعنی»  بودم  پرستندگان ن ینخست

  و مسلم  ثابت  یول  دمیپرست یم  پدرش  میتعظ  عنوان  د، بهیدھ یم  نسبت أ خداوند  به
 ایباشد.   داشته  یاو فرزند  هک  است  لیندارد و مستح  یفرزند  یتعال  یبار  هک  است

  ھم باشد، باز  داشته  یفرزند  سبحان  یخدا  هکباشد   بر آن  است: اگر فرض  نیا  یمعن
 . ھستم  از بندگانشفرمانبردار   یا بنده  را منیز  پرستم یرا م  سبحان  یخدا  من

َ�َٰ�ٰتِ ٱ َرّبِ  َ�ٰنَ ُسبۡ ﴿  ٱوَ  لسَّ
َ
ا يَِصُفونَ  َعۡرِش لۡ ٱرَّبِ  �ِض ۡ�  ﴾٨٢َ�مَّ

  یدروغ  نی: از ایعنی» ندیگو یم  ، از آنچه عرش  ، صاحب نیو زم ھا آنپروردگار آسم«
  یو  جناب سزاوار  نسبت  نیبندند و ھرگز ا یافترا م  یفرزند بر و  در مورد داشتن  هک
  است  یا دهیآفر . عرش: مبراست  بھتان  نیاز ا  یو  یقدس  و ساحت»  است  منزه«؛  ستین

 . داناتر است  آن  تیفیک  باشد و خدا به یبزرگتر م  نیو زم ھا آناز آسم  هک  میعظ
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ْ  ُهمۡ فََذرۡ ﴿ ْ  َ�ُوُضوا ٰ  َوَ�ۡلَعُبوا ْ  َح�َّ ِيٱ يَۡوَمُهمُ  يَُ�ُٰقوا  ﴾٨٣يُوَعُدونَ  �َّ
 تا در  نکرا رھا  : آنانیعنی» نندک  یگوشیو باز  ییتا ژاژخا  نکرا رھا  آنان  پس«

  دار آنید  تا به«باشند   سرگرم  شیخو  یایفرو روند و در دن  شیخو  یھا ییگو  ھودهیب
  یزود و به  است  امتیروز، روز ق  و آن» شوند، برسند یم  داده  وعده  بدان  هک  روزشان

 .خواھد بود!  چگونه روز،  در آن  شان و منوال  حال  و سرانجام  سرنوشت  هک  تخواھند دانس

ِيٱَوُهَو ﴿ ٓ ٱِ�  �َّ َما  ٱ َوِ�  إَِ�ٰهٞ  ءِ لسَّ
َ
 ﴾٨٤َعلِيمُ لۡ ٱ ِكيمُ �َۡ ٱ َوُهوَ  إَِ�ٰهٞۚ  �ِض ۡ�

 یتعال  ی: باریعنی»  خداست  نیدر زم  و ھم  خداست  در آسمان  ھم  هک  و اوست«
ا: ی . است  انینیمعبود زم  نیدر زم  و ھم  انیمعبود آسمان ھا آندر آسم  ھم  هک  است  یذات

  آن  یدر معنا  . قتاده نیدر زم  و ھم  است  عبادت  ستهیو شا  مستحق  در آسمان  او ھم
با   یتعال  حق  البته».  نیدر زم  شود و ھم یم  پرستش  در آسمان  او ھم«د: یگو یم

مستقر  ھا آندر   هک  نیا  نه  مسلط است ھا آن، بر  نیو زم ھا آندر آسم  تیربوبو   تیالوھ
  لیدال  نیتر روشن از  مهیرک  هیآ  نیا«د: یگو یر میبکر یدر تفس  یراز  امام  هک  باشد چنان

  نیرا او در ایز ؛ ستیمستقر ن  در آسمان  خداوند متعال  هک  است  قتیحق  نیبر ا
  ، ھمچون تیالوھ در امر  آسمان  یسو  به  نسبتش  هک  است  داشته  انیب  مهیرک  هیآ

؛  ستیمستقر ن  و درآن  است  نیزم  یاو خدا  ھرگاه  پس  است  نیزم  یسو  به  نسبتش
ز مستقر ین  ـ در آسمان  است  آسمان  یخدا  هکاو ـ   هک  است  واجب  گونه نیھم  پس

  .١» است  یمتساو  ی، نسبت نیزم و  از آسمان  کی ھر  به  یو  تیالوھ  را نسبتینباشد ز
،  دو وصف  نیو ا  ار داناستیو بس  متکار با حی: او بسیعنی»  میعل  میکح  و ھموست«

 اند. عبادت  یبرا  یو  استحقاق  لیخود دو دل

ِيٱَوَ�َباَرَك ﴿ َ�َٰ�ٰتِ ٱ ُك ُملۡ  ۥَ�ُ  �َّ  ٱوَ  لسَّ
َ
اَعةِ ٱ مُ ِعلۡ  وَِعنَدهُۥ َنُهَماَوَما بَيۡ  �ِض ۡ�  هِ �َ�ۡ  لسَّ

 ﴾٨٥تُرَۡجُعونَ 
                                                           

این تفسیر صحیح نیست، بلکه خداوند سبحان بر روی عرشش در آسمان می باشد،  -١

ن ِ� ﴿ آنچنانکه آیات واحادیث بسیار زیادی موید این امر می باشد، مانند: ِمنُتم مَّ
َ
ٓ ٱَءأ َما  ﴾ءِ لسَّ

ھمچنین حدیث وارد شده از پیامبر که از آن دختری که به دست یھودی کشته  و، ]۱۶[الملك: 
شده بود سوال کرد : خداوند کجاست، دختر بچه گفت : در آسمان ، سپس پیامبر حکم به اسالم 

 آن دختر بچه کرد. 
تفسیر صحیح این آیه چنین است : خداوند سبحان، پروردگار و معبود مخلوقاتش در آسمان 

 .و معبود مخلوقاتش در زمین است وپروردگار



 ٥٣١  سوره غافر

 

  انیدر م  و آنچه  نیو زم ھا آنآسم  ییفرمانروا  هک  یسک  است  تکار با بریو بس«

ۚ َوَما بَيۡ ﴿ . مراد از: ر استیخ  یاریت: بسکبر»  اوست  از آن  ستھا آن از:   است  عبارت  ﴾نَُهَما
  وعلم«وجود دارد   و جانداران  از فضا و ھوا و موجودات  نیو زم ھا آنآسم  انیدر م  هک  آنچه

گاھیعنی»  امتیق   دهیبرگردان او  یسو  و به  اوست  شیپ»  امتیق  ییبرپا  از وقت  ی: آ
 دھد. یا شرـ جزا میر یـ از خ  است  آن  مستحق  هک  آنچه  را به  ھرکس او  پس» دیشو یم

ِينَ ٱ لُِك َوَ� َ�مۡ ﴿ َ�َٰعةَ ٱ ُدونِهِ  مِن ُعونَ يَدۡ  �َّ ِ  لشَّ  ﴾٨٦َ�ۡعلَُمونَ  وَُهمۡ  قِّ �َۡ ٱإِ�َّ َمن َشِهَد ب
و   بتان :یعنی» ستندین  شفاعت  یخوانند، دارا یم  پرستش  جز او به به  افرانک  هک  یسانکو «

  از حق أ خداوند رند، نزدیگ یم قرار  مورد پرستش  سبحان  یجز خدا به  هک  یسانک  ھمه
نزد  ھا آن  هکمورد   نیدر ا ھا آن  پندار پرستشگران  ستند پسیبرخوردار ن  شفاعت
  به  هک  یسانک  مگر آن«  است  نادرست  ینند، پندارک یم  شفاعت  شانیبرا أ خداوند

  هک  یدر حال«باشند   داده  ید گواھیتوح  لمهک  : بهیعنی» باشند  داده  یگواھ  حق
  هک  یا ید، بر گواھیتوح  لمهک  به  دھندگان یگواھ  آن  هک  یحال: در یعنی» دانند یم

گاھ  اند، علم داده خداوند   هک  یباشند؛ در صورت یم برخوردار  شفاعت  دارند، از حق  یو آ
 دھد.  شفاعت  اذن  شانیبرا  یو تعال  کتبار

﴿ َ�ۡ
َ
نۡ  ُهمَولَ�ِن َس� ۖ  َ�َُقولُنَّ  َخلََقُهمۡ  مَّ ُ ٰ  ٱ�َّ َّ�

َ
 ﴾٨٧ُكونَ يُۡؤفَ  فَ�

: یعنی» ا خواھند گفت: الله؟ مسلم دهیرا آفر ھا آن  یسک : چهیبپرس  و اگر از آنان«
ردند و ک یم  ، اقرار و اعتراف است أ الله  شان نندهیآفر  هک  قتیحق  نیا  به  هکم  انکمشر

  : پسیعنی »شوند؟ یم  دهیگردان جا بازکاز   پس«قادر نبودند   قتیحق  نیار اکان  به
شوند  یم  دهیبرگردان  گرانید  عبادت  یسو  به أ للها  و از عبادت  رفته  راھهیب  به  چگونه

  نیا  هک  ستین  یکش گردند؟ یبرم  عبادت  نی، از ا یاعتراف  نیبا وجود چن  و چگونه
 باشد. یم  شانیخرد یو ب  جھل  یھا انگر منتی، نما ارشانک

﴿ َ�ۡ
َ
نۡ  ُهمَولَ�ِن َس� ۖ ٱ َ�َُقولُنَّ  َخلََقُهمۡ  مَّ ُ ٰ يُؤۡ  �َّ َّ�

َ
 ﴾٨٧فَُكونَ فَ�

گاھ  علم» و«  ص محمد سخن  نیا  : علمیعنی» او  سخن  نیا«ز علم: یو ن  امتیق  یو آ
  یقوم»  یا فرستاده  شانیسو  تو مرا به  هک»  نانیا  نهیھرآ پروردگارا!«د: یگو یم  هک

امبر یپ  تیاکش ،أ : خداوندیعنی.  است أ نزد خداوند» آورند ینم  مانیا  هکھستند 
فر را کبر   عنادشان و  یو پافشار  از دعوت  قومش  یگردانیدر مورد رو ص شیخو

 . ستین  یبر او مخف  امبرشیپ  سخن  نیشنود و ا یم
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 ﴾٨٩َ�ۡعلَُمونَ  فََسۡوَف  َسَ�ٰمۚٞ  َوقُۡل  ُهمۡ َ�نۡ  َفحۡ ۡص ٱفَ ﴿
 از  آن  تو را به  هک  ند و از آنچهیگو یم  : از آنچهیعنی»  نک  اعراض  از آنان  پس«

  یسک  در گذشتن  و درگذر؛ بسان  نک  نند، اعراضک یم  ـ متھم  بودن  اھنکو   یجادوگر
خود   و بر دعوت  یباش  یراض  ارشانکاز   هک نیا  ، نه است  دنیشک  در صدد انتقام  هک
با   ار منک :یعنی»  و بگو: سالم«ما در رسد   فرمان  هک  تا سپس  نک  یداریپاو   ییبایکش

در   هکرا   یمونینام  فرجام» بدانند  هکزودا   پس»  است  هکو متار  مسالمت  یشما تا مدت
فار و ک  یبرا  أل  یخدا  یاز سو  بزرگ  یدیتھد  نیا  هک  است  ی. گفتن است  انتظارشان

 . ستھا آن بر  نیو مسلم  اسالم  یروزیپ  به  یضمن  یا وعده



 
 
 
 

 دخان  سوره

 . است  هی) آ۵۹(  یو دارا  است  کیم

 ص امبریپ  زمان  انکمشر  هکدند ینام»  دخان»  یرو  را از آن  سوره  نیا ه:یتسم  وجه
  رمق یب  چنان را  گرسنه  شخص  هکشوند  ید میتھد  یا یسالکو خش  یقحط  به  در آن

،  سوره  نیا  نیھمچن ند.یب یرا م  یدر فضا دود  یی، گو یگرسنگ  از شدت  هکگرداند  یم
  هک،  روز است  چھل  مدت به  در آسمان  یظھور دود  به  یبعد  یھا د نسلیتھد  متضمن
 باشد. یم  امتیق  یھا از نشانه  یھا آندود، نش  نیظھور ا

  کینزد و  وتاهک  و با فواصل  و معاد است  د، نبوتیتوح  اصل  سه  انی، ب سوره  نیمحور ا
بر   هک  است  یا وبندهک  یھا کپت  ییخود، گو  دھنده  انکت  یر و تابلوھایو تصاو  ھم به

 د.یآ یم فرود  و بسته  غافل  یھا قلب

 ﴾٢لُۡمبِ�ِ ٱ لِۡكَ�ٰبِ ٱوَ  ١حمٓ ﴿
.  است  مقطعه  ، از حروف دو حرف  نی. و ا میبا مد در م»  میحاء، م«شود:  یم  خوانده

  تمام  یو برا  است  خود واضح  هک  یقرآن  سوگند به  یعنی»  نیمب  تابک  سوگند به«
  یھا ، درسوره هیآ  نیر ایر نظیدارد. تفس  یروشن  انیز بین  یویو دن  ینید  یھا یازمندین

 . ز گذشتین  قبل

﴿ ٓ ا نَزۡلَ�ٰهُ  إِ�َّ
َ
َ�َٰرَ�ٍة�  َ�ۡلَةٖ  ِ�  أ  ﴾٣ُمنِذرِ�نَ  ُكنَّا إِنَّا مُّ
و »  کمبار  یدر شب«را   : قرآنیعنی» را  ما آن«ه: ک  است  نیا  قبل  هیدر آ  قسم  جواب

  ا در آنی.  است  شده آغاز  در آن  قرآن  و نزول  قدر است  شب  هک»  میردک  نازل»  فرخنده
.  است شده  نازل»  العزه تیب« ا دریدن  آسمان  محفوظ به  از لوح  املکطور  به  ، قرآن شب
و   ینید  منافع  سبب  قرآن  نزول  هک  است  آن  لیدل  قدر به  شب  یگ و فرخنده  تکبر  البته

گردد.  یم  شود و دعا مستجاب یم  نازل  تکر و بری، خ شب  در آن  هک  چنان  است  یویدن
، بشر را از  آن  لهیوس  تا به  میردک  نازل را  : قرآنیعنی»  میبود  دھنده میما ب  نهیھرآ«

تماما در   د: قرآنیگو یم  . قتاده میدھ و ھشدار  می، ب یو معاص  کدر شر  فروافتادن
  در آسمان  هک»  العزه تیب»  ، به محفوظ است  لوح  هکمادر)   تابک(  تابکال قدر از ام  شب



 تفسیر انوار القرآن    ٥٣٤

، در روز و  سال  وسه ستیب  مدت  را در طول  آن  سبحان  یخدا  شد سپس  نازل  استیدن
 آورد. فرود ص محمد حضرت  شیامبر خویبر پ  شب

ۡمرٍ  ُ�ُّ  َرُق �ِيَها ُ�فۡ ﴿
َ
 ﴾٤َحِكي�ٍ  أ

 ابد،ی یم  صلهیفرق: فی» ابدی یم  صلهیف  یار استوارکھر «قدر   : در شبیعنی»  در آن«

  ، از آن است و استوار  مکار محکاز   : عبارتميكأمرحشود.  یم  گردد و نوشته یم  انیب
از   دھد ـ اعم یم  یبعد رو  سالکیدر   هکرا   ھر چه  شب  در آن  سبحان  یخدا  هک  یرو

اند  گفته  نیسد. چنینو یم را  ـ ھمه  رهیر و شر و غیو فقر، خ  ی، توانگر و مرگ  یزندگ
ه: ک  است  نیقدر ا  در شب  قرآن  نزول  و مناسبت  متکح  . البته و حسن  قتادهمجاھد، 

ھر   هک  است  یز شبین  شب  نیا باشد و یز میآم  متکامور ح  نیتر فیاز شر  قرآن  نزول
  هک  است  گفته  هکھر «د: یگو یم ریثک ابد. ابنی یم  صلهیف  در آن  یمکامر استوار و مح

  نیبر ا  قرآن  را نصیز  است  دورمانده  آن  ا از طلب، قطع است  شعبان  مهین  قدر، شب  شب
 ».باشد یم در رمضان   شب  نیا  هکدارد   امر صراحت

مۡ ﴿
َ
ٓۚ  ّمِنۡ  ٗر�أ  ﴾٥ِسلِ�َ ا ُكنَّا ُمرۡ إِنَّ  ِعنِدنَا
  متضمن  هکآورد  فرود  یرا درحال  قرآن  سبحان  ی: خدایعنی» از نزد ما  است  یامر«

»  میبود  فرستنده ما  نهیھرآ. « است  یوح  یمعن  نجا بهی. أمر: در ا اوست  عتیو شر  یوح
  یسو  به † امبرانیپ  فرستادن  هک  میردک  ھشدارھا را نازل  نیا  جھت  نی: ما بدیعنی

 . میرا فرستاد ص  خاتم امبریپ  و از جمله  امبرانیپ  هک  مییما  نیا  پس  ماست  ، سنت بندگان

ّ�َِكۚ  ّمِن ةٗ رَۡ�َ ﴿ ِميعُ ٱُهَو  إِنَُّهۥ رَّ  ﴾٦َعلِيمُ لۡ ٱ لسَّ
  یسو  به † امبرانیپ  : ما با فرستادنیعنی»  پروردگار توست  یاز سو  یرحمت«

 أ خداوند » داناست  یاو شنوا  گمان یب»  میبود ھا آن بر  رحمت  فرستنده  بشر، در واقع
  ، داناست است  ازشانیمورد ن  هک  آنچه  و به  شان احوال  و به  است  بندگان  سخنان  یشنوا
  یاز سو  یرحمت  عنوان  را به † امبرانیپ  هکبود   شانیازھاین  نیھم  به  با توجه  پس

 فرستاد.  شانیسو خود به

َ�َٰ�ٰتِ ٱَرّبِ ﴿  ٱوَ  لسَّ
َ
ٓۖ َوَما بَيۡ  �ِض ۡ� وقِنِ�َ  ُكنُتم إِن َنُهَما  ﴾٧مُّ

  به» دیدار  نیقیاگر   دو است  آن  انیم  و آنچه  است  نیو زم ھا آنپروردگار آسم«
 داشتند.  اقرار و اعتراف  قتیحق  نیا  به  هکم  انک، مشر میگفت  هک . و چنان قتیحق  نیا
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ۦ ُهوَ  إِ�َّ  إَِ�ٰهَ  َ�ٓ ﴿  ٱ َءابَآ�ُِ�مُ  َورَبُّ  َر�ُُّ�مۡ  َو�ُِميُتۖ  يُۡ�ِ
َ
لِ�َ ۡ�  ﴾٨وَّ

  اثبات  به ، مهیرک  هیآ  نیدر ا  یتعال  حق  نونک)، ا۷(  هیدر آ  شیخو  تیربوب  اثباتبعد از 
 ».راندیم یو م ندک یم  ، او زنده ستیجز او ن  ییخدا«پردازد:  یم  شیخو  و قدرت  تیوحدان

  گذارد تا به ید میکبشر، تأ  یبرا  شیخو  تیگر مخصوصا بر ربوبیبار د  کی  سپس
 گران:ید  نه  است  و سزاوار پرستش  ستهیفقط او شا  هکباشد   داده  توجه  قتیحق  نیا

 ». شماست  نیشیپ  پروردگار شما و پروردگار پدران«

 ﴾٩يَۡلَعُبونَ  َشّكٖ  ِ�  ُهمۡ  بَۡل ﴿
  یباز« ز.ید و رستاخیتوح  در باره» ھستند  یکدر ش»  افرانک: یعنی» ھا آن،  نه  یول«

  مخلوقات ریسا  نندهیو آفر  آنان  نندهیآفر أ خداوند  هک  شیاقرار خو  نیدر ا» نندک یم
 . و تمسخر است  یو باز  با غفلت  ختهی، آم اقرارشان  نی: ایعنی.  است

ِ�  مَ يَوۡ  تَقِۡب رۡ ٱفَ ﴿
ۡ
ٓ ٱ تَأ َما بِ�ٖ  بُِدَخانٖ  ءُ لسَّ  ﴾١٠مُّ

  انینما  یدود  آسمان  هکرا   یروز»  آنان  یبرا ص محمد  یا»  منتظر باش  پس«
  نیروز در زم  چھل  هک  است  امتیق  یھا دود از نشانه  نی: ایقول  به» آورد یبرم
،  ار جھانک انیدر پا  هکنند ک ید میکز تأید نیعصرجد  یماند. علما یم  یباق

 شود یدر فضا ظاھر م  ی، مانند دود ر آنیا غی  یو غبار اتم  شده  فید ضعیخورش  یانرژ
  رسول  ثید و در احادیآ یبعد م  هیدر آ  هک دود ـ چنان  نیند. اک یم  کیتار فضا را  هک
 . ر استیـ فراگ  است  ز آمدهین ص  رمکا

  هیناک ، و آن  است  و گذشته  داده  رخ  هک  بوده  یا دهیدود، پد  نیگر: ظھور اید  یقول  به
  هک  یطور  شد به  نازل  شیبر قر ص  رمکا  رسول  یبراثر دعا  هکبود   یا یاز قحط
 را  نیو زم  آسمان  انیم  هکبود   و تار شده  رهیت  چنان  یاز فرط گرسنگ ھا آن  چشمان

  نزول  سبب  انیدر ب  گرانیو د  و مسلم  یبخار  تیدند. رواید یو دودآلود م  اهیس
 را ص خدا  رسول  شیقر  است: چون  یمعن  نید ایز مؤین س مسعود از ابن  مهیرک هیآ

ار ک دند وییگرا  یسست  به  اسالم  رشیدند و در پذیورز  یدشمن  شانیو با ا  ردهک  ینافرمان
دعا   نیچن ص  حضرت  دشوار آمد، آن  سخت ص خدا  بر رسول  آنان  زهیعناد و ست

  سال ھفت  به  مرا بر آنان ا!یبارخدا« .»يوسف  كسبع  �سبع  عليهم  ع�أ  ا�«ردند: ک

  شی، قرص  حضرت  آن  یبر اثر دعا  . پس» نک  یاریـ   وسفی  یھا مانند سال ـ  یقحط
ز یرا ن ھا آناستخو  یگرسنگ از فرط  هکشدند تا بدانجا   یسخت  یو دشوار  یگرفتار قحط
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  آسمان  یسو  به  انسان  چون  هکد بود یشد  چنان  یگرسنگ  نیخوردند و اثر ا
  خداوند متعال  د پسید یم  اهیدود، س  لکش  را به  نیو زم  آسمان  انی، م ستینگر یم

  مَ يَوۡ  تَقِۡب رۡ ٱفَ ﴿فرمود:   نازل
ۡ
ٓ ٱ ِ� تَأ َما بِ�ٖ  بُِدَخانٖ  ءُ لسَّ   در بحبوحه  پس ]۱۰[الدخان:  ﴾١٠مُّ

  یاز خداوند برا !للها ا رسولیآمدند و گفتند:  ص خدا  نزد رسول  آنان  هکبال بود   نیا
 ص خدا  رسول  گاه آن دند!یرس  تکھال  به  یرا مضر از قحطیز  بخواه  مضر باران  لهیقب
 شد.  نازل  دند و بارانیطلب  باران  شانیبرا

ِ�مٞ  �َّاَسۖ ٱ َ� َ�غۡ ﴿
َ
 ﴾١١َ�َٰذا َعَذاٌب أ

 بر  و از ھر جھت  را در بر گرفته  مردم  دود ھمه  : آنیعنی» ردیگ یرا فروم  مردم  هک«
در   شدن گرفتار  در ھنگام ھا آن: یعنی»  کدردنا  عذاب  است  نیا«ند ک یم  احاطه  آنان
  شانیبرا را  سخن  نیا أ ا خداوندی ! کدردنا  است  یعذاب  نیند: ایگو یم  یقحط

  جهینت  نیچن  انیو در پا  ردهک  را نقل»  دخان»  درباره  مختلف  یر آرایثک  د. ابنیگو یم
  از وقوع  را قبل  د ظھور آنیما با  هک  است  ییھا از نشانه » دخان»  هک  قول  نیرد: ایگ یم
  ند از آنک یم  نقل را  یثیاحاد  باره  نیاو در ا  . سپس تر است ی، قو میشکانتظار ب  امتیق

  فرمود: رسول  هک است س  ید غفاریاس  بن  فهیحذ  تیروا  به  لیذ  فیشر  ثیحد  جمله
  امتیق  درباره  رهکمذا  ما مشغول  هک  یآمدند و درحال بر ما فرود  از عرفه ص خدا
 د:ینیرانب  نشانه  شما ده  هک  گاه شود تا آن یبرپا نم  امتیق«، فرمودند:  میبود

 . آن  د را از مغربیخورش  طلوع -۱
 . ظھور دخان -۲
 . االرض  ظھور دابه -۳
 . و مأجوج  أجوجی  خروج -۴
 .(علیھماالسالم)  میمر  بن  یسیع  نزول -۵
 . دجال  خروج -۶
 . در مشرق  یخسوف: خسوف  سه  وقوع -۷
 . در مغرب  یخسوف -۸
 . العرب  رهیدر جز  یخسوف -۹

 راند و ھریم یرا م  مردم  د و ھمهیآ یم  رونیب  عدن  نیاز قعر سرزم  هک  یآتش -۱۰
 در ظھر بخوابند،  هکگذراند و ھر جا  یم  شب  بگذرانند، با آنان  شب  هکجا 
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  از آن  مؤمن«... است:   آمده  فیشر  ثیدر حد  نیمچنھ». باشد یم  ھمراھشان
در   هکرد یگ یفرو م  افر را چنانکشود اما  یم  امکز  هیشب  یا دچار عارضه دود،

 ».شود... یم  و متورم  ردهکباد   یو  ، بدن اثر آن

�ََّنا ﴿  ﴾١٢ِمُنونَ إِنَّا ُمؤۡ  َعَذاَب لۡ ٱَ�نَّا  ِشۡف �ۡ ٱرَّ
را از ما دور   اگر عذاب  هک»  نکرا از ما دور   عذاب  نیا ند: پروردگارا!یگو یم«

 ص  رمکا  رسولنزد   شیقر  انکمشر  هک  است  شده  تیروا»  میشو یم  ما مؤمن  نهیھرآ«  ینک
. مراد از  میشو یم  مسلمان را از ما دور گرداند، ما  عذاب  نید: اگر خداوند او گفتن  آمده

 دند.ید یم دود را  نیا  آن  سبب  به  هکبود   یا ی؛ گرسنگ عذاب

ٰ لَُهُم ﴿ َّ�
َ
بِ�ٞ  رَُسولٞ  َجآَءُهمۡ  َوقَدۡ  َرىٰ ّ�ِكۡ ٱ�  ﴾١٣مُّ
» و«؛  است فرود آمده  بر سر آنان  هک  یاز عذاب» رندیگ یپند م  چگونه  آنان«
ار ک را از  ھر آنچه  هک» ؟ است  روشنگر آمده  یامبریپ  آنان  یبرا  نیقی به»  هک آن  حال

 ند؟.ک یم  انیب  شانیھستند، برا  ازمند آنین  نید

ْ ُ�مَّ تََولَّوۡ ﴿ ْ  َ�ۡنهُ  ا ُۡنونٌ  مٞ ُمَعلَّ  َوقَالُوا َّ�١٤﴾ 
 و گفتند: او«دند یگردان  یرو ص امبری: از پیعنی» برتافتند  ی، از او رو پس«

 . است  وانهیو او د  داده  میاو تعل  را به  قرآن  ی: بشریعنی»  است  وانهید  یا افتهی  میتعل
جا بر ک شوند و از یر مک، متذ یا اوهی  پندارھا و سخنان  نیچن  با وصف  آنان  چگونه  پس

 ند؟!یآ یم  سرعقل

 ﴾١٥َ�ٓ�ُِدونَ  إِنَُّ�مۡ  قَلِيً�ۚ  َعَذاِب لۡ ٱإِنَّا َ�ِشُفواْ ﴿
 امبریپ  یدعا  سبب  به  یزود  : ما بهیعنی»  مینک یدور م  یکرا اند  عذاب  نیما ا«

  مدت ، کاند  زمان  نیو ا  مینک یدور م  انکرا از شما مشر  عذاب  یزمان  کاند ص شیخو
بر   هک  یکشر  یسو  به» دیگرد یباز م  قتیشما در حق  یول«  است  از عمرتان  مانده یباق
فر و عناد ک ؛ بهشد دور  از آنان  عذاب  هک نیمجرد ا  را بهیشد ز  ھم  نید. و چنیا بوده  آن
 بازگشتند.  شیخو

 ﴾١٦إِنَّا ُمنَتقُِمونَ  ُكۡ�َىٰٓ لۡ ٱ ۡطَشةَ ۡ�َ ٱ َ�ۡبِطُش  مَ يَوۡ ﴿
 ، ما میریگ یم فرو»  و با قوت  یسخت  : بهیعنی»  بزرگ  یگرفتن  را به  آنان  هک  یروز«

بعد   هکم  انکمشر  را چونیز  روز، روز بدر است  نیشده: مراد از ا  گفته»  میا رندهیگ  انتقام
در بدر   از آنان  أل  یفر بازگشتند؛ خداکو   بیذکت  راه  ا به، مجدد عذاب  شدن  از برطرف
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نظر «د: یگو یم س  عباس . ابن است دوزخ   گر: مراد عذابید  یقول  . به گرفت  انتقام
مراد   هک  میگو یم  اما من  ست) روز بدر ا یبرکال مراد از (بطشه  هک  است  نیمسعود ا ابن
 . است  داده  حیرا ترج س  عباس  ابن  ز قولیر نیثک  ابن ». است  امتیروز، روز ق  نیاز ا

 ﴾١٧َكرِ�مٌ  رَُسولٞ  وََجآَءُهمۡ  فِرَۡعۡونَ  قَۡومَ  َ�ۡبلَُهمۡ  َ�َتنَّا َولََقدۡ ﴿
»  میآزمود را  فرعون  قوم«افر ک  گروه  نیاز ا  شی: پیعنی»  از آنان  شیما پ  نیقی  و به«

  عتیشر  یسو به را  ما آنان  امبرانیو پ  میفرستاد  آنان  یسو  را به  شیخو  امبرانی: پیعنی
  یرا از رو  ما ارزاق است:  نیا مراد ایردند. ک  بیذکرا ت  شانیا ھا آنما فراخواندند اما 

  شهیو تجاوز پ  برداشته  انیطغ  سر به ھا آناما   میداد  توسعه  فرعون  بر قوم  شیآزما
  أل  ینزد خدا  ھم  هک ÷  ی: موسیعنی» آمد  شانیبرا  یگرام  یامبریو پ«ردند ک

 گفت:   آنان  به»  هک«بود   یگرام در ذاتش  و ھم  یگرام  شیخو  قوم  انیدر م  ، ھم یگرام

نۡ ﴿
َ
ْ  أ ٓوا دُّ

َ
ِۖ ٱ ِعَبادَ  إَِ�َّ  أ مِ�ٞ  رَُسوٌل  إِّ�ِ لَُ�مۡ  �َّ

َ
 ﴾١٨أ

 ھا آند و یبفرست  من  را ھمراه  لیاسرائ  ی: بنیعنی» دیبسپار  من  خدا را به  بندگان«
  نیام  یامبریشما پ  یبرا  من رایز«د ینک  شانیرھا  نجهکو ش  از عذاب  سپرده  من  را به

  متھم  انتیخ  به  پس  نمک یم  شما ابالغ  به  هک  و بر آنچه  پروردگارم  بر رسالت»  ھستم
 . ستمین

ن �َّ َ�عۡ ﴿
َ
ْ َوأ ِۖ ٱ َ�َ  لُوا َّ�  ٓ بِ�ٖ  �ُِسۡلَ�ٰنٖ  َءا�ِيُ�م إِّ�ِ  ﴾١٩مُّ

  هک نیا  د؛ بهینورز  یشکبر و گردنکت أ : بر خداوندیعنی» دیینجو  یو بر خدا برتر«
  یبرھان  آورنده  من  نهیآ ھر«د یبرتر بپندار  امبرانشیپ  یرویو پ  یو  خود را از طاعت

ار کآش  برھان  نی، ا ستین  ار آنکبر ان  یراھ  چیشما را ھ  هک»  شما ھستم  یار براکآش
 . من  گانهنھ  ر معجزاتیضا و ساید بیعصا،   از: معجزه  است  عبارت

ن َوَرّ�ُِ�مۡ  بَِرّ�ِ  ُت �ّ�ِ ُعذۡ ﴿
َ
 ﴾٢٠تَرُۡ�ُونِ  أ

مرا   هک نیاز ا  برم یم  پروردگار خود و پروردگار شما پناه  به  من  نهیو ھرآ«
شند ک یبا سنگسار او را م  هکبودند   ردهکد یرا تھد ÷  یموس ھا آن» دینک  سنگباران

 برد.  پناه  منان  یخدا  به  آزارشان او از  پس

ْ  �ن لَّمۡ ﴿  ﴾٢١َ�ِلُونِ �ۡ ٱِ� فَ  تُۡؤِمُنوا
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مرا : اگر یعنی» دیریگ  نارهک  از من  د پسیآور ینم  مانیا  من  و اگر به«
د و با آزار و یمرا واگذار  د؛ پسیینما یاقرار نم  من  نبوت  د و بهینک ینم  قیتصد

 ند.ک  یو شما داور  من  انیم أ خداوند  هک  گاه د تا آنینشو  من  متعرض  تیاذ

نَّ َ�ٰٓ  ۥٓ فََدَ� َر�َّهُ ﴿
َ
ۡرُِمونَ  قَۡومٞ  ُؤَ�ٓءِ أ ۡ�ِ بِعَِبادِي َ�ًۡ� إِنَُّ�م  ٢٢�ُّ

َ
تََّبُعونَ فَأ  ﴾٢٣مُّ

» ھستند  مجرم  یقوم  نانیه: اکندا در داد   پروردگارش  درگاه  به« ÷  یموس»  پس«
و   اجازه  بدون را  لیاسرائ یداد تا بن  او فرمان  به  خداوند متعال  هکبود   ھنگام  نیو در ا

  نیا  و به» ببر را شبانه  م: بندگانمیگفت  پس«ببرد؛   رونیب  انشانی، از م فرعون  مشورت
را شما مورد یز«ببر؛   را شبانه ھا آن ! ی. آر میردک  را اجابت ÷  یموس  ی، دعا بیترت
  انشیرکو لش  فرعون ه ک  ام داده  سازمان  یریتدب  چنان  : منیعنی» دیشو یم  واقع  بیتعق

 . نمک یم  را غرق  سانشکو   و فرعون  داده  شما را نجات  گاه نند آنک  شما را دنبال

ۡغَرقُونَ  ُجندٞ  إِ�َُّهمۡ  ًو�ۖ رَهۡ  ۡحرَ ۡ�َ ٱ ُركِ تۡ ٱوَ ﴿  ﴾٢٤مُّ
سر   پشت»  و باز است  و گشاده  تکحر یو ب  نک: سایعنی»  است  آرام  هکا را یو در«
واگذار و با  دارد، قرار  از آن  بعد از گذشتنت  هک  یلکش  ا را بر ھمانی: دریعنی» بگذار
  هکبود   جھت  بدان  نید. ایآ  ھم به  واپس  آن  شده  کخش  یھا راه  هک  نزن  بر آن  تیعصا

را با   تا آن  خواست ÷  یموس گذشتند،  سرخ  یایاز در  لیاسرائ یو بن ÷ یموس  چون
  و فرعون  آنان  انیبرگردد تا م  شیخو  یاصل  حال  ا بها مجددیدر  هکبزند   شیخو  یعصا

او   به أ برسند اما خداوند  آنان  نتوانند به انش یرکو لش  فرعون،  جهیشود و در نت  لیحا
تصور   به  بگذارد تا فرعون  حالش  به  نکو سا  دهیطور آرم  ا را ھمانیدر  هکدستور داد 

د: یگو یم  آن  ید و گرفتار بال شود. مجاھد در معنایدرآ ایدر  ، به است  کا خشیدر  هک نیا
  نانیبا اطم  و قومش  گذار تا فرعون  یباق  آن  شده  کخش  یھا راه با  ا را ھمچنانیدر«

  هک  میآور یم  ھم  ا را بهیما در  گاه وارد شدند آن  آن  به ھا آن  ھمه  چون شوند و  وارد آن
خبر را   نیا  سبحان  یخدا» ھستند  یشدن  غرق  یسپاھ  را آنانیز». «شوند  غرق  ھمه

 برود.  نیاز ب  رد و اضطرابشیگ  آرام  داد تا دلش ÷  یموس به

ْ  َ�مۡ ﴿ ٰٖت  مِن تََرُ�وا  ﴾٢٦َوُزُروٖع َوَمَقاٖ� َكرِ��ٖ  ٢٥وَُ�يُونٖ  َج�َّ
  انیفرعون  آن» گذاشتند  یبعد از خود برجا  یساران  ھا و چشمه ار باغیبس  چه«
 . آراسته  یو تاالرھا» وکین  یھا گاهیشتزارھا و جاکو »  شده  غرق
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ْ  َمةٖ َوَ�عۡ ﴿  ﴾٢٧َ�ِٰكِه�َ  �ِيَها َ�نُوا
  وخرم  خوش  در آن  هک»  یا گسترده  نتکو م  رفاه  و اسباب  : اموالیعنی»  یو نعمت«
ھا  لذت  انواع از  هک  است  یسکه: کبردند. فا یسر م  و ناز و انبساط به  شیو در آسا» بودند
»  نیھکف: «یقرائت باشد. به یھا برخوردار م وهیم  انواعاز   هک  یسک  ، چون مند است بھره

 بودند.  شکوگردن  ، مغرور و سرمست نعمت  در آن  انی: فرعونیعنی،  شده  خوانده

ۡوَرثَۡ�َٰها َكَ�ٰلَِكۖ ﴿
َ
 ﴾٢٨َءاَخرِ�نَ  قَۡوًما َوأ

»  میداد  راثیگر مید  یمردم  را به ھا آنو «ما   و درگرفت  ار عذابک» بود  نیچن  نیا«
  سلب  آنان را از  یو برخوردار  یو خرم  نعمت  ھمه  و آن  میرساند  شان تکھال  : بهیعنی
 . میگذاشت  یباق  لیاسرائ یبن  را به ھا آنو   ردهک

ٓ ٱ َعلَۡيِهمُ  َ�َما بََ�ۡت ﴿ َما  ٱوَ  ءُ لسَّ
َ
 ﴾٢٩َوَما َ�نُواْ ُمنَظرِ�نَ  �ُض ۡ�

  یا ستهیار شاک  نیزم  یبر رو ھا آنرا یز» ردندکن  هیگر  بر آنان  نیو زم  آسمان  پس«
 و  کین  عمل  چیگر، ھید  ید و از سویبگر  بر آنان  آن  سبب  به  نیزم  هکردند ک ینم
لذا  دیبگر  برآنان  آن  سبب  به  آسمان  هکبود   ز باال نرفتهین  آسمان  به  شانیبرا  یا زهیکپا
و   مھم  شخص  . و چون نیزم  مردم  ستند و نهیگر  ) برآنان (فرشتگان  آسمان  اھل  نه

  عليه  ب�ت« ند:یگو یم  یو  درگذشت  یبزرگساز  فیدر توص  رد، اعرابیبم  یبزرگ
ستند یبر او گر و باد  نیو زم  آسمان« .»الشمس  هل  وأظلمت  الر�ح  ، و��ته رضالسماء واأل

  مات  مؤمن  ما من«است:   آمده  فیشر  ثی. در حد»شد  کیتار  یو  د بر درگذشتیو خورش
در   هک  ستین  یمؤمن  چیھ« .»رضالسماء واأل  عليه  ال ب�تإ  فيها بواكيه  اغبت  غر�ته  يف

. »ندیگر یبر او م  نیو زم  آسمان  هک نیرد؛ مگر ایبند ـ بمیغا  یو  ندگانیگر  هکـ آنجا   غربت

  �رج  ، باب السماء بابان  يف  ال وهلإعبد   ما من«است:   آمده  فیشر  ثیحد در  نیھمچن
  یا بنده  چیھ« .»و��يا عليه  فقداه  ذا ماتإ، ف و�مه  عمله  منه  يدخل  و�اب  رزقه  منه

د و یآ یم  رونیب  یو  یروز  از آن  هک  یدو در است: در  در آسمان  شیبرا  هک نیمگر ا  ستین
را   یدو در، و  رد؛ آنیبم  چون  شود پس یم  داخل  یو  و سخن  عمل  از آن  هک  یدر

 ردند. وک  را تالوت  مهیرک  هیآ  نیا ص خدا  رسول  . سپس»ندیگر ینند و بر او مک یم  گم
 اند. مؤمن  مراد، بندگان  هکد یآ یبرم  ثیحد  اقیاز س

بر  بامداد  چھل  نیو زم  آسمان  هک نیا رد، جزیم ینم  یمؤمن  چیھ«د: یگو یمجاھد م
  تعجب اید؟ گفت: آیگر یم  نیا زمیدم: آید: از مجاھد پرسیگو یم  یند. راویگر یم او
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د؟ و یرد، نگرک یم آباد  شیخو  و سجده  وعکرا با ر  آن  هک  یا بر بنده  نی؟ چرا زم ینک یم
زنبور مانند آواز   یا زمزمه ، در آسمان  یو  حیر و تسبیبکت  هک  یا بر بنده  چرا آسمان

 ».د؟ی، نگر داشت  عسل
،  ستین  یو اندوھ  تأسف  چیھ  و قومش  فرعون  یبر نابود  هک  است  نیا  هیمراد آ  پس

و صعود   عروج  و محل  نیاز زم  شان نماز خواندن  ی، جا شان با مرگ  هک  مؤمنان  بر خالف
ه: کباشد   نیا  هیآ مراددارد   احتمال  نید. ھمچنیگر یم  شان ی، برا از آسمان  اعمالشان

  خود بزرگ  نفس  اندازه  ا بهیز را در دنیچ  چیبر، ھکو مغرور و مت  شکافر گردنک
  هیآ  نیدر ا أ خداوند لذا  است  یو  ز در چشمیچ  نیتر بزرگ  یو  را نفسیند زیب ینم
نابود   انیفرعونو   مانند فرعون  یشکگردن  افرانک  هکدھد  یخبر م  تیواقع  نیاز ا  مهیرک

 بود.  هک  است  ھمچنان ایبار دن ار وک  هکفتاد بلین  ھم  یاتفاق  چیشدند و ھ
 بر  طور عاجل  به  عذاب  هکر افتد بلیتأخ  به  از آنان  عذاب  هک» نبودند  افتهی  و مھلت«
 فر.کدر   شان عناد و افراط  شدت  سبب شد، به  فرستاده  آنان

ٰٓءِيَل  بَِ�ٓ  َ�َّۡيَنا َولََقدۡ ﴿ ۡ ٱ َعَذاِب لۡ ٱ مِنَ  إِۡسَ� ا ّمَِن  ۥِمن فِرَۡعۡوَنۚ إِنَّهُ  ٣٠ُمهِ�ِ ل َ�َن َ�ِ�ٗ
 ﴾٣١لُۡمۡ�ِ�ِ�َ ٱ

  تکھال  با به»  میدیآور رھان  خفت  را از عذاب  لیاسرائ  یبن  یراست  و به«
 و  و در عذاب  لی، خوار و ذل دشمن  آن  یدر بند بردگ ھا آنرا یز  شانیا  دشمن  رساندن

شد و  یم  لیتحم  بر آنان  شاقه  یارھاکداشتند،  قرار  سخت  یا نجهکش
»  از فرعون«داشتند؛  یم  نگه  را زنده  شان و زنان  شتهکرا   پسرشان  فرزندان  انیفرعون

 : او دریعنی» بود  ارانکاز افراط  یبرکمت  هک«  میدیرھان  فرعون  را از چنگ  شانیا :یعنی
  بزرگ خداوند  فر بهکو در   خواه ار افزونی، بس ینیب و خود بزرگ  یفراز  و گردن  یشکسر

 بود.  روان ادهیو ز  ارانک، از تجاوز یو  یھا ینافرمان  ابکو ارت

َ�ُٰهمۡ خۡ ٱَولََقِد ﴿ ٰ ِعلۡ  َ�ۡ  ﴾٣٢َ�ٰلَِم�َ لۡ ٱ َ�َ  �ٍ َ�َ
و   را ـ با علم  شانی: ایعنی»  میدیبرگز  انیبر جھان  را دانسته  لیاسرائ یا بنو قطع«
گاھ   نیو رمز ا  میدیبرگز  زمانشان  ھستند ـ بر مردم  نشیگز  نیسزاوار ا  هکامر   نیا  به  یآ
 با  شان یداریو صبر و پا  شان انیر مد † امبرانیوجود پ  یاری، بس شانیا  یبرتر
ساختند،   را دگرگون  اوصاف  نیا ھا آن  هک  یبود، أما وقت  و دعوت  نید  در راه ÷یموس
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  ، به خلق  نیتر دهیبرگز  را از اوجگاه ھا آنرد و ک  دگرگون  آنان را بر  وضع  ھم  أل  یخدا
 نگونسار نمود. ھا آن  نیمنفورتر  ضیحض

ْ َما �ِيهِ بََ�ٰٓ  َ�ِٰت �ٱ ّمِنَ  َ�ُٰهمَوَءاَ�يۡ ﴿ بِ�ٌ  ؤٞا  ﴾٣٣مُّ
  ار بود، بهکآش  یآزمون  در آن  هکرا   آنچه« ÷  یموس  : از معجزاتیعنی»  اتیو از آ«
  افتنکش ، از غرق  شان دادن  نجات  نند. البتهک یم  عمل  چگونه  هک  میتا بنگر»  میداد  آنان

ھا و  نشانه  نیا  ، از جمله شان یبرا  یو سلو  من  آوردن ابر و فرود  ساختن  بان هیا، سایدر
 بود.  معجزات

وَ�ٰ ٱإِۡن ِ�َ إِ�َّ َمۡوتَتَُنا  ٣٤َ�َُقولُونَ  ُؤَ�ٓءِ إِنَّ َ�ٰٓ ﴿
ُ
 ﴾٣٥َوَما َ�ُۡن بُِمنَ�ِ�نَ  ۡ�

  نیار جز ھمک  ند: عاقبتیگو یم»  شیفار قرک: یعنی»  گروه  نیا  نهیآ ھر«
 و ما»  یختنیبرانگ  و نه  است  یا یزندگ  ، نه و بعد از آن»  ستیما ن  نینخست  مرگ
 . بعد از مرگمان»  میستین  یشدن زنده

﴿ 
ۡ
ْ فَ� ٓ � تُوا  ﴾٣٦َ�ِٰد�ِ�َ  ُكنُتمۡ  إِن بَآ�َِنا

  یزندگ  بعد از مرگ  هک نیدر ا» دیاگر راستگو ھست«مؤمنان:   به  انکند مشریگو یم
ا یدن به  را بعد از مرگشان  : آنانیعنی» دیما را بازآور  پدران  پس»  است  یمجدد
را یز  است  اساس یو ب  باطل  یفاسد و حجت  یا ؛ شبھه آنان  شبھه  نیا  د. البتهیبرگردان

 ا.یدن  نیدر ا  نه  است  امتیمعاد در روز ق
 در أ خواستند تا خداوند ص خدا  از رسول  شیفار قرک  هک  است  شده  تیروا

 گرداند تا با  را زنده  البک بن یقص  شان زد و بزرگیبرانگ  شانیرا برا  ا مردگانیدن  نیھم
  متعال نند اما خداوندک  ز مشورتیرستاخ  و صحت ص محمد  نبوت  صحت  درباره  یو
 رد.کرا رد   آنان  خواسته  نیا

ُهمۡ ﴿
َ
مۡ  َخۡ�ٌ  أ

َ
ِينَ َوٱ ُ�بَّعٖ  قَۡومُ  أ ۡهلَۡكَ�ُٰهمۚۡ  لِِهمۡ ِمن َ�بۡ  �َّ

َ
ْ  إِ�َُّهمۡ  أ  ﴾٣٧ُ�ۡرِمِ�َ  َ�نُوا

  قدرت و  نتکو م  یرومندیدر ن  شیقر  ا قومی: آیعنی»  تبع  ا قومیبھترند   ا آنانیآ«
شد.  مسلط  و بر مردم  گشت  انشیرکا را با لشیدور دن  هک  یریحم  تبع  ا قومیبرترند 

و   یقحطان  ، عرب یریحم  تبع  اند و قوم یعدنان  ، عرب شیقر  هکشود  یم  خاطر نشان
از   یشمار  لقب » تبع«داشتند.   یبزرگ  وهکو مجد و ش  قیعم  یتیو مدن  دولت  انیقحطان
 بود.  یالدیم  و پنجم  چھارم  در قرن  یجنوب  عربستان  یریحم  شاھان
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  شاھان  مراد از آن  هکبل  ستیواحد ن  شخص  کی،  مراد از تبع«د: یگو یم  یقرطب
 ، نیمسلم  بزرگ  لقب»  فهیخل»  هک  بود چنان»  تبع»  شاھانشان  را لقبیاند ز منی

ا از ظاھر د: امایافزا یم  . سپس است  روم  شاه  لقب» صریق«و   فارس  شاه  لقب»  یسرک«
  هک  است  تبابعه  از شاھان  یکیناظر بر  أ خداوند  سخن  نیا  هکد یآ یبر م  نیچن  اتیآ

  به  فیشر  ثیحد در  هک  شناختند چنان یم  اسم  نیا  او را به  گرانیشتر از دی، ب اعراب
را ید زیندھ  دشنام را  فرمودند: تبع ص خدا  رسول  هک  است  آمده س عباس بنا  تیروا

  یشا جھانگ»  ربکابو«  ـ ھمان  اعلم للهـ وا  تبع  نید: ایافزا یم  یقرطب». شد  او مسلمان
د و یگرد  یحاد  یماریدچار ب  در راه  یند ولک  رانیرا و  رد تا آنک  عبهکقصد   هکبود   منی

د و یپوشان  راھنیا پی  را پرده  عبهک بار،  نینخست  یو برا  گشته  منصرف  شیاز قصد خو
  هکاو خبر دادند   سازد، به  رانیرا و  آن تا  رد و قصد داشتک  حمله  نهیمد  به  هک بعد از آن

ز ین  نهیاز مد  پس  است» ص احمد»  یو  نام  هکخواھد بود   یامبریپ  گاه ، ھجرت نهیمد
 ». برداشت  دست
مانند  عاد و ثمود و  چون» بودند؟  از آنان  شیپ  هک  یسانک«ا یبھترند،   شیا قریآ» و«
  یگروھ  ساختن  کھال  پس» بودند  مجرم ھا آن  هکچرا   میردک  کرا ھال ھا آن«؛  آنان

 ـ  بودنشان  مجرم  سبب تر از آنانند ـ به نییپا  بس  تکو شو  در قدرت  هک  شیمانند قر
 . است  سھل أ بر خداوند  یاول  قیطر به

َ�َٰ�ٰتِ ٱ َناَوَما َخلَقۡ ﴿  ٱوَ  لسَّ
َ
ِ  ٣٨َ�ٰعِبِ�َ  َنُهَماَوَما بَيۡ  �َض ۡ�  ب

ٓ إِ�َّ  ۡ�َقِّ ٱَما َخلَۡقَ�ُٰهَما
ۡ�َ�َُهۡم َ� َ�ۡعلَُمونَ 

َ
 ﴾٣٩َوَ�ِٰ�نَّ أ

؛  میا دهیافرین  یباز  ، به دو است  آن  انیم  هکرا   را و آنچه  نیو زم ھا ناسماو «
  انیدر م  هکرا   و آنچه  نیو زم ھا ناسما: یعنی»  میا دهیافرین  حق  به را جز ھا آن
و شواھد   لیتا دال  میا دهیآفر  حق  ساختن  انیو نما  برپاداشتن  ی، برا ستھا آن

  نشینبود و آفر  انیدر م  یزیاگر رستاخ  ما باشند پس  تیوحدان بر وجود و  یروشن
  شیب  گونه یو باز  عبث  یارکامر،   نی؛ ا نداشت ھا آن  ساختن  یجز فان  یھدف  خلق

انند کمشر  هک»  شترشانیب  نکیول»  برتر است  یگریباز از أ نبود و خداوند
  قیعم  بس  یا و فلسفه  ما از ھدف  نشیو آفر  است  نیچن نیار اک  هک» دانند ینم«

 باشد. یبرخوردار م
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ۡ�َعِ�َ  ِميَ�ُٰتُهمۡ  َفۡصلِ لۡ ٱ مَ إِنَّ يَوۡ ﴿
َ
 ﴾٤٠أ

  است  یعادی، م امتی: روز قیعنی»  ستھا آن  ی، موعد ھمگ ی، روز جداساز قتیدر حق«
 . است  شده  قرار داده  از مبطل  ار و محقکار از بدکوکین  ساختن جدا  یبرا  هک

ۡوٗ�  َعن َمۡوً�  ُ�ۡغِ�  َ�  مَ يَوۡ ﴿ ونَ  ُهمۡ  َوَ�  ا ٔٗ َشۡ�  مَّ  ﴾٤١يُنَ�ُ
: در یعنی» ندکن  را دفع  یزیگر چید  از دوست  یدوست  چیھ  هک  یروز  ھمان«

  از آنان  برساند و نه  ینفع  گونه چیھ  انشکینزد  تواند به یم  نه  یبیو قر  قوم  چیروز، ھ  آن
سرور،  دارد؛ مانند  یاریبس  کمشتر  یمعان  هک  است  یا لمهک: یند. مولک  را دفع  یبیآس

» شوند یم  یاری  آنان  و نه. « و دوست  کیشاوند، نزدی، خو مانیاور، ھمپی، پسر عمو،  برده
 شوند. یم  باز داشته أ خدا  روز، از عذاب  در آن ھا آن  : نهیعنی

ۚ ٱإِ�َّ َمن رَِّحَم ﴿ ُ  ﴾٤٢لرَِّحيمُ ٱ َعزِ�زُ لۡ ٱُهَو  ۥإِنَّهُ  �َّ
 بر أ خداوند  هک  یسک  نکی: لیعنی»  است  ردهک  خدا بر او رحم  هکرا   یسکمگر «

ا قطع  سک  باشد؛ آن  ردهک  ـ رحم  یو  در حق  شفاعت  ا قبولی  یاز و  او ـ با درگذشت
  یبار :یعنی»  ز مھربانیعز  ھمان  اوست  هکرا یز«ند ک یدا میپ  شود و نجات یم  یاری

  یاری  به تواند ینم  کس ھیچ ند،ک  را اراده  یسک  اگر عذاب  هک  است  یغالب  ھمان  یتعال
 . است  مھربان  مؤمنش  بندگان  ، او به حال  نیدر ع  یبشتابد ول  یو

�ِيمِ ٱَطَعاُم  ٤٣لزَّقُّومِ ٱإِنَّ َشَجَرَت ﴿
َ
�ۡ٤٤﴾ 

دارد.   یاریبس  گناه  هک  است  یسک: ميأث»  است  شهیپ  گناه  کخورا  زقوم  ھمانا درخت«
  یعصر در ھر  مجرم  از ملحدان  شان و امثال  ارانشی،  مانند ابوجھل  یفارک  مراد از آن

  هک  است  یدرخت ند. زقوم:ک یم  داللت  یمعن  نیا ، بر هیآ  نیو مابعد ا  را ماقبلیھستند ز
  چون  هک،  است  دهینام » ملعونه  شجره«  نام  را به  و آن  دهیآفر  را در جھنم  آن أ خداوند

 خورند. یم  برند و از آن یم  پناه  آن  یسو  شوند، به  گرسنه  انیدوزخ
ند ک یم  تیروا  کمال  یاز اب  ) و مابعد آن۴۳(  هیآ  نزول  سبب  انیمنصور در ب دبنیسع

گفت: تزقموا:  یم  گاه آن  ختیآم یم  ھم  آورد و به یرا م  رهکخرما و   گفت: ابوجھل  هک
  نیا  پس دھد! یم  شما وعده  محمد به  هک  است  یزقوم  ھمان  نید و ایبخور  زقوم

 شد.  نازل  مهیرک ه یآ
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ۡ ٱكَ ﴿  ﴾٤٥ُطونِ ۡ�ُ ٱ ِ�  ِ� َ�غۡ  ُمۡهلِ ل
  عیا مای،  روغن  نینش مھل: درد و ته» جوشد یھا م مکدر ش  ھمانند مھل«

 . است  گداخته  : مسیقول . و به است  قطران

 ﴾٤٦ِميمِ �َۡ ٱ َكَغۡ�ِ ﴿
 . است  و جوشان  ار داغیبس  م: آبیحم»  میحم  ھمانند جوشش«

ٓ  تِلُوهُ عۡ ٱُخُذوهُ فَ ﴿  ﴾٤٧ِحيمِ �َۡ ٱ ءِ إَِ�ٰ َسَوا
شود:  یم  گفته  دوزخ  نگھبان  فرشتگان  : بهیعنی» دیشانکب  یسخت  د و بهیریاو را بگ«

وسط   : بهیعنی » دوزخ  انهیم  یسو  به«د؛ یبردارا ید، یشانکد و او را بیریرا بگ  مجرم  نیا
 . ز آنکو مر

ِسهِۦ َق ُ�مَّ ُصبُّواْ فَوۡ ﴿
ۡ
 ﴾٤٨ِميمِ �َۡ ٱ َعَذاِب  ِمنۡ  َرأ

 است:  آمده  اتیدر روا» دیزیفرو ر  جوشان  آب  از عذاب  فراز سرش بر  گاه آن«
  سپس شود، یم  افتهکش  دماغش  هک یطور  وبند بهک یم  از آھن  یبر او با گرز  فرشتگان
  ک، پا است  یو  مکدر ش  هکرا   آنچه  ھمه  آب  زند و آنیر یم  جوشان  آب  بر سرش

 روبد. یسوزاند و م یم

نَت  إِنََّك  ُذۡق ﴿
َ
 ﴾٤٩َكرِ�مُ لۡ ٱ َعزِ�زُ لۡ ٱ أ

» تو  هک بچش«د: ییبگو  مجرم  آن  به  خیو توب  وبکو سر  سرزنش  یاز رو ! فرشتگان  یا
ز، یخود عز  زعم  به  هک آن  ی: ایعنی»  یدر ھستق  یبزرگوار گرام  ھمان»  خودت  الیخ  به

 . را بچش  عذاب  کنیـ ا  یپنداشت یا میدر دن  هک ـ چنان  یھست  یبزرگوار و گرام
ند ک یم  تیروا  رمهکاز ع  مهیرک  هیآ  نیا  نزول  سبب  انیدر ب  شیخو  یدر مغاز  یأمو

خداوند « او گفتند:  به  و خطاب  ردهک  مالقات  با ابوجھل ص خدا  گفت: رسول  هک

وۡ ﴿م: یتو بگو  به  هک  دستور داده  من  به  متعال
َ
وۡ  لََك  َ�ٰ أ

َ
ۡوَ�ٰٓ  ٣٤َ�ٰ فَأ

َ
ۡوَ�ٰ لََك فَأ

َ
 ﴾٣٥ُ�مَّ أ

  آن  یول ...! یوندیبپ  حق  راه  به  هک  است  آن  تی: سزاوارتر برایعنی ]۳۵-۳۴[القیامة: 
  من  به  یتوان یم تو  د و گفت: نهیشک ص  رمکا  رسول  خود را از دست  ، دست ملعون

  نیقدرتمندتر  من  هک  یدان یم  کی، تو خود ن)خداوند  یعنی(  قتیرف  و نه  ینکب  یارک
 او را در روز بدر أ خداوند  . پس ز و بزرگوار ھستمیبطحا و عز  أھل  انیدر م  سک

  شیبرا را  یابد  و نفرت  و ننگ  ردهک  خوار و زبون  سخن  نید و او را با ایگردان  کھال
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نَت  إِنََّك  ُذۡق ﴿فرمود:   و نازل  گذاشت  یبرجا
َ
  کنیا« ]۴۹[الدخان:  ﴾٤٩َكرِ�مُ لۡ ٱ َعزِ�زُ لۡ ٱ أ

 .»! یز بزرگوار ھستیعز  تو ھمان  هک  رابچش  عذاب

 ﴾٥٠َ�ُونَ َ�مۡ  ۦإِنَّ َ�َٰذا َما ُكنُتم بِهِ ﴿
  هک  یھنگام» دیردک ید میترد  آن  درباره  هک  است  یزیچ  ھمان»  عذاب»  نیا  نهیھرآ«
 د.یا بودیدر دن

ۡ ٱإِنَّ ﴿ مِ�ٖ  ُمتَّقِ�َ ل
َ
 ﴾٥١ِ� َمَقاٍ� أ

  آن  صاحب  هک  یی، جا نیبر  در بھشت» ھستند  امن  یدر مقام  زگارانیپرھ  یراست  به«
 . خاطر است  و آسوده  منیھا ا یھا و نگران غمھا،  س ھرا  از تمام

ٰٖت ﴿ َتَ�ٰبِلِ�َ  ٥٢وَُ�ُيونٖ  ِ� َج�َّ ٖق مُّ  ﴾٥٣يَۡلبَُسوَن ِمن ُسنُدٖس �ۡستَۡ�َ
 »پوشند یستبر م  یبایو د  کناز  انیسارھا، از پرن نار چشمهکھا و  باغ  انیدر م«

 گریھمد  یرو روبه«  است  ستبر و درشت  شمیو استبرق: ابر  کناز  شمیسندس: ابر
گر ید کی  یرو ، روبه فاخر خود در بھشت  یھا گاهیو جا  : در مجالسیعنی» اند نشسته
 رند.یبگ  شتر انسی، ب نند تا با ھمک یم  گر نگاهید کی  و به  نشسته

 ﴾٥٤ِ��ٖ  ِ�ُورٍ  َ�ُٰهمَكَ�ٰلَِك َوَزوَّجۡ ﴿
: یعنی»  میگردان ی، ھمسر م چشم  درشت  انیرا با حور ھا آنو   است  نیچن ! یآر«

، مورد  میا دهیگردان  حالل  شانیرا برا ھا آن  هک  نیحور ع  زنان  ساختن  را با ھمدم  شانیا
بخواھد،   هک  نیھر تعداد از حور ع  از آنان  کیھر   هک  یطور  ، به میدھ یقرار م  رامکا

.  است  بدن  نیمیس  دفامیسپ  زن  یمعنا  حوراء، به  . حور: جمع است  آماده  شیبرا

  گرفته ) آن یاھیس  در شدت  چشم  یدیسف  شدت  یعنیـ   نيحورالع(: حور از یقول به
باشد.  یم  چشم درشت  زنان  یمعن  ، به است» ناءیع»  مفرد آن  هکن: ی. ع است  شده

  یدیو سپ  ییبایز در  انسان  چشم  هکدند یحور نام  یرو  حور را از آن«د: یگو یمجاھد م
 ».شود یم  رهیماند و خ یم  ، سرگشتهھا آن  رنگ  یو صفا و شاداب

 املسجد  من  ةالقمام  خراجإ«است:   آمده  فیشر  ثی: در حدیبھشت  اما مھر حوران
. » است  نیحور ع  یاز مسجد، مھرھا  و آشغال  روبهکخا  ردنک  رونیب« .»مهور احلور الع�

فرمودند:  ص خدا  رسول  هک  است  آمده س  أنس  تیروا  به  یگرید  فیشر  ثیحددر 

. » است  نیحورع  یمساجد، مھرھا  ردنکجارو « .»املساجد مهور احلور الع�  كنس«
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 .»اخلزب  اتلمر، وفلق  قبضات  مهور احلور الع�«است:   آمده  فیشر  ثیدر حد  نیھمچن
  انفاق أ خدا  در راه  هک، » است  نان  یھا خرما و پاره  یھا ؛ مشت نیحورع  یمھرھا«
 . است  نیجزء مھر حور عھا  اینھرسه  ه:ک  گفت  توان یم  شود. پس یم

 ﴾٥٥َءاِمنِ�َ  َ�ِٰكَهةٍ  بُِ�ّلِ  �ِيَها ُعونَ يَدۡ ﴿
از   ی: در حالیعنی» طلبند یخاطر م  بخواھند، آسوده  هکرا   یا وهیدر آنجا ھر م«

 منندیگر اید  یھا و دردھایماریو ب  معده  از تخمه  هکگردند  یھا برخوردار م وهیم  نیا
امال ک  نعمت  شدن  و از قطع  طانیش  بی، آس ، رنج از مرگ  انیبھشت  نیھمچن
 باشند. یخاطر م  آسوده

ۡ ٱَ� يَُذوقُوَن �ِيَها ﴿ ۡ ٱإِ�َّ  َموَۡت ل  ٱ َمۡوتَةَ ل
ُ
�ۡ �  ﴾٥٦ِحيمِ �َۡ ٱ َعَذاَب  َوَوقَٮُٰهمۡ  وَ�ٰ

در   : مؤمنانیعنی» چشند یرا نم  مرگ  ، طعم نینخست  در آنجا جز مرگ«
  و به  بودند، گذشت  دهیا چشیدر دن  هک  را ھم  یمرگ  رند و آنیم یھرگز نم  بھشت

 را از  دوزخ  عذاب  یتعال  : حقیعنی»  داشت  نگاه  دوزخ  را از عذاب ھا آنو «د یرس  انیپا
جز   یگرید  گفتند: مرگ  هک  یفارکاز   نه  داشت  نگاه  را از آن  شانید و ایبرگردان  مؤمنان

  در دوزخ  را آنانیز ! میشو ینم  ختهیما وجود ندارد و ما ھرگز برانگ  نینخست  مرگ  ھمان
  تیروا  به  فیشر  ثی. در حد تر است ار سختیبس  از مرگ  هکشوند  یروبرو م  ییبا عذابھا

  كبش  ةصور  يف  باملوت  يؤ�« فرمودند: ص خدا  رسول  هک  است  آمده  و مسلم  یبخار
  ، و يا أهل موت خلود فال ة!اجلن  يقال: يا أهل  ، ثم يذبح  وانلار، ثم  ةاجلن  ب�  ، فيوقف أملح

  انیشود و در م یم  ) آورده د (ابلقیسف و  اهیس  یقوچ  در صورت  مرگ« .»موت انلار خلود فال
  یشود: ا یم  ندا در داده  نیچن  گردد، سپس یم  ذبح  گاه آن شود یم  قرار داده  بھشت و دوزخ

  یو مرگ  است  ی! جاودانگ دوزخ  اھل  ی. و ا ستیار نکدر   یو مرگ  است  یجاودانگ ! بھشت  اھل

 .» ستیار نکدر 

ّ�َِكۚ  ّمِن ٗ� فَۡض ﴿  ﴾٥٧َعِظيمُ لۡ ٱ َفۡوزُ لۡ ٱ ُهوَ  َ�ٰلَِك  رَّ
در   جاودانه  نعمت  ھمه  نی: ایعنی» پروردگار تو  از جانب  است  یفضل  نیا«

  ھمه  نیا أ ا خداوندی.  است  یتعال  یبار  از جانب  یو بخشش  ماندگار، فضل  بھشت
  ، به شان استحقاق  سبب  به  و نه  شیخو  از جانب  یعطا و فضل  عنوان  را به  نعمت

  نیا»  ستیار نکطلب  سبحان  یاز خدا  یزیچ  را بندهیز  است  داشته  یارزان  شانیا
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 متصور  یرستگار  یبرا  یا گر حد و اندازهی، د بعد از آن  هک»  بزرگ  یرستگار  ھمان  است
 باشد. یم  ییحد نھا  خود، به  یدر بزرگ  یرستگار  نیو ا  نبوده

﴿ ۡ َما �َ�َّ ُرونَ  لََعلَُّهمۡ  بِلَِسانَِك  َ�ٰهُ فَإِ�َّ  ﴾٥٨َ�َتَذكَّ
 :یعنی» رندیپند پذ  هک، باشد  میدیگردان  تو آسان  زبان  را به  قرآن  هک  ستین  نیجز ا«

 را بر  و آن  میا ردهک  ، نازل ز ھستین  اعراب  بانز  هکتو   زبان  را به  ما قرآن امبر!یپ  یا
  و به  گرفته  را بفھمند و پند و عبرت  آن  قومت  هک، باشد  میا ساخته  و روان  ھا آسان فھم
 نند.ک  ، عمل است  در آن  هک  آنچه

رۡ  تَقِۡب رۡ ٱفَ ﴿  ﴾٥٩تَقُِبونَ إِ�َُّهم مُّ
 أ خدا با  زهیفر و ستکبر   آنان  : چنانچهیعنی» ز منتظرندین  آنان  هک  منتظر باش  پس«

  میا داده  تو وعده  به  هک  باش  بر آنان  یا یروزیدھند، تو منتظر پ  ادامه ص  و رسولش
 بر تو ھستند.  مونینام  از حوادث  ر آنیا غی  ز منتظر مرگتین  را آنانیز

 



 
 
 
 

 جاثیه  سوره

 . است  هی) آ۳۷(  یو دارا  است  کیم

ۚ ﴿ ه:یخود را از آ  نام  سوره  نی: اهیتسم  وجه ةٖ َجا�َِيٗة مَّ
ُ
 ]۲۸[الجاثیة:  ﴾َوتََرٰى ُ�َّ أ

 د.یآ یخود م  یدر جا  ر آنیتفس  هک،  است  گرفته
در   انکمشر  روش  انی، ب شد و محور آن  نازل»  دخان»  بعد از سوره»  هیجاث»  سوره

  در جھت  آنان با  قرآن  ییارویرو  ی، چگونگ و در مقابل  یقرآن  اتیھا و آ با حجت  ییارویرو
 باشد. یم  ارشانک  فرجام  انیو ب  درمانشان

ِ ِمَن  ٱلِۡكَ�ٰبِ تَ�ِ�ُل  ١حمٓ ﴿  ﴾٢ٱۡ�َِكيمِ  ٱۡلَعزِ�زِ  ٱ�َّ
آغاز  ھا، در آغاز سوره  مقطعه  حروف  درباره  سخن»  میحاء، م«شود:  یم  خوانده

 . گذشت»  بقره»  ر سورهیتفس
»  است  متکبا ح  خداوند غالب  از جانب»  قرآن  نی: ایعنی»  تابک  نیا  فرو فرستادن«

 باشد. یم  میکو ح  فرزانه  روزمند و در صنعشیپ  شکدر مل  هک  یخداوند

َ�َٰ�ٰتِ إِنَّ ِ� ﴿ �ِض وَ  ٱلسَّ
َ
 ﴾٣ّلِۡلُمۡؤمِنِ�َ  َ�ٰٖت � ٱۡ�

 : در خودیعنی»  است  ییھا نشانه  مؤمنان  ی، برا نیو زم ھا ناسمآدر   گمان یب«
اسماء  ، و صفات أ ، بر وجود خداوند نیو زم ھا آنآسم  نشیا در آفری،  نیو زم ھا آنآسم

 . است  یروشن  یھا ، نشانه یو  و افعال

 ﴾٤يُوقُِنونَ  لَِّقۡو�ٖ  َءاَ�ٰتٞ  بَّةٍ َ�ُبثُّ ِمن َدآ َوَما قُِ�مۡ َوِ� َخلۡ ﴿
تا   گرفته  ک؛ از خا مختلفهشما بر اطوار   نشی: در آفریعنی»  خودتان  نشیو در آفر«
،  تان یانسان] طور[  به  ساختنتان  املکتا متیو نھا  مضغه  ، سپس علقه  ، سپس نطفه

 أ خداوند  هک  یا یروان و  یبدن  بیعج  یروھایاعضا و در ن  بیکو تر  لیکدر تش  ھمچنان
: یعنی» گرداند یم  ندهکپرا  جنبندگان  از انواع  هک  و در آنچه«  است  در شما قرار داده

  مختلف  و جانوران  زنده  موجودات  از انواع  یتعال  حق  هک  آنچه  نشیدر آفر  نیھمچن
و در   ر و معتدلیر، سردسیگرمس  از مناطق  ند؛ اعمکپرا یم  نیزم  یدر نواح  النوع
،  آب  مناسب  یجانداران  در آن  هک  نیزم از  ییو در ھر جا  کو خش  مرطوب  یھا نیسرزم
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  ییھا دارند، نشانه  نیقی  هک  یمردم  یبرا«است:   دهیآفر  آن  یعیط طبی، جو و مح کخا
  میعظ  نندهیآفر  آن  متکو ح  بر قدرت  هک  است  یارکار آشیبس  لی: دالیعنی»  است

در   و تأمل  باشند، با مشاھده یم  حق  یرایپذ  هک  نیقی اھل  هک یطور  نند بهک یم  داللت
 برند. یم  یھمتا، پ یب  نندهیآفر  تیوجود و وحدان و به  گرفته  ، عبرتھا آن

ۡلِ  ٱۡختَِ�ِٰف وَ ﴿ ٓ  ٱ�ََّهارِ وَ  ٱ�َّ نَزَل  َوَما
َ
ُ  أ َمآءِ ِمَن  ٱ�َّ حۡ  قٖ ِمن ّرِزۡ  ٱلسَّ

َ
�َض  بِهِ  َيافَأ

َ
 دَ َ�عۡ  ٱۡ�

 ﴾٥َ�ۡعقِلُونَ  ّلَِقۡو�ٖ  َءاَ�ٰتٞ  ٱلّرَِ�ٰحِ  َوتَۡ�ِ�ِف  َمۡوتَِها
  تفاوت ا دریگر، ید کی  یاز پ ھا آن  : در امر آمدنیعنی» و روز  شب  و در اختالف«

ھا  ز نشانهین  و ظلمت  یی، گرما و سرما و روشنا یوتاھکو   یدر دراز ھا آن
نجا: یا در  رزقمراد از »  فرود آورده  از آسمان  خدا از رزق  و در آنچه»  است  ییھا وعبرت

  لهیوس را به  بندگان أ خداوند  هک  است  ییزھایچ  ھمه  سبب  را بارانیز  است  باران
  ساختن  زنده » است  دهیگردان  را زنده  نی، زم آن  لهیوس  به  پس«دھد  یم  یروز ھا آن
  بودن  یاز خال  پس :یعنی»  آن  از مرگ  پس»  است  آن  یھا یرستن  آوردن  رونی، ب نیزم
  یوزند و گاھ یم  جھت  کیاز   یگاھ  هک» بادھا  و در گردش«ھا  یھا و رستن یاز سبز  آن

  یبرا«آور   انیز  یاندو گاھ  نافع  یسرد، گاھ  یاند و گاھ  گرم  یگر، گاھید  یاز جھت
 أ خداوند  و قدرت  تیوحدان بر  هک  بزرگ»  است  ییھا ورزند، نشانه یخرد م  هک  یمردم

  یدارا  هک  یسانک  یفقط برا  هکو عناد بل  جھل  اھل  یبرا  نند اما نهک یم  داللت
 برند. ینم  ینفع ھا آنمعاند، ھرگز از   جاھالن  اند پس  یبرتر  یخردھا

ِ  َءاَ�ُٰت  َك تِلۡ ﴿ �  َعلَۡيَك  لُوَهاَ�تۡ  ٱ�َّ ّيِ َحِديثِۢ  بِٱۡ�َّقِ
َ
ِ  َ�ۡعدَ  فَبِأ  ۦوََءاَ�ٰتِهِ  ٱ�َّ

 ﴾٦ِمُنونَ يُؤۡ 
ھا و  ر شد؛ ھمانا حجتکذ  هک  یاتیآ  نی: ایعنی» للها  اتیآ  است  نیا«

 بر  حق  را به  آن  هک»  است  میعظ  و در قرآن  یو  یھست  تابکدر   ألخداوند   یھا آنبرھ
 و  می، راستگو ھست میآور یفرود م  تو از قرآن بر  هک  : ما در آنچهیعنی»  میخوان یم تو

  سخن  دامک  او به  اتیبعد از خدا و آ  پس»  است  حق  ، متضمن میخوان یبر تو م  هک  آنچه
  گر بهید ھا آن ، یو  اتیو بعد از آ أ خداوند  : بعد از سخنیعنی» خواھند آورد؟  مانیا
  است  راستان  نیراستگوتر أ خداوند  هک  یمعن  نیا  دارند؟ به یباور م  سخن  نیدامک

  قیرا تصد  یسک چه  گر سخنید نند؛کن  قیاو را تصد  ، سخن وردلکفار ک  نیاگر ا  پس
  قیرا تصد  یسک چه  تابکگر ینند؛ دکن  قیاو را تصد  تابک  اتیرد؟ و اگر آکخواھند 



 ٥٥١  سوره جاثیه

 

ُ ٱ﴿ د:یفرما یم» زمر»  ) از سوره۲۳(  هیدر آ  خداوند متعال  هک نند؟ چنانک یم َل  �َّ نَزَّ
ۡحَسَن 

َ
 .» را فرود آورده  سخن  نیوترکین هک  خداوند است« ]۲۳[الزمر:  ﴾ۡ�َِديِث ٱأ

را بر   لیدل  ، شش هیآ  سه  نیدر ا أ خداوند«د: یگو یم»  نیجالل»  در شرح»  یصاو«

را با:   دوم  هی)، آ نيللمؤمن( را با:  نخست  هیو آ  ر نمودهکخود ذ  تیو وحدان  وجود، قدرت

  انیز میر و تمایتغا  . وجه است  آورده  انیپا  ) به عقلونيرا با: (  سوم  هی) و آ وقنوني(
  هک نیو ا  نیو زم ھا آندر آسم  انسان  یه: وقتک  است  نیدر ا  اتیآ  نیا  بخش انیپا  جمالت

  مانیا  تأمل  نیبر اثر ا  کش یند؛ بک  و تأمل  شهی، اند است  یا نندهیرا آفر ھا آنر یناگز

  شهیخود اند  نشیدر آفر  باشد و چون یم  متناسب  ) با آن نيللمؤمن(  جمله  پسآورد  یم

  ) با آن وقنوني(  جمله  گردد پس یم  نیقی  اھل د و ازیافزا یم  مانشیبر ا  تأمل  نیند، اک
  به  ند، عقلشک  شهیبنگرد و اند  کیھا ن دادھا و نشانهیرو ریدر سا  دارد و چون  تناسب

». دارد  تناسب  ) با آن عقلونی(  جمله  ابد پسی یم  امکاستح  و عملش  دهیرس  مالک
  به  فیشر  ی؛ از حال یاملکو ت  یارتقائ  یانگر روندیر، خود بیتعاب  نیا«د: یگو یر میثک ابن
  گانه شش  لیر، دالیبکر یز در تفسین  یراز  امام». باشد یم  تر وبرتر از آن فیشر  یحال

  دهیشک  انیب  رشته  به  عیبد  ینحو  را به  اتیآ  نیدر ا  أل  یخدا  تیوحدان و  وجود، قدرت
 . ستین ھا آن  طرح  مختصر مجال  نیا باشد و در یم  در خور مطالعه  هک

ِ  َءاَ�ٰتِ  َمعُ �َسۡ ﴿ � يُِ�ُّ  ُ�مَّ  َعلَۡيهِ  َ�ٰ ُ�تۡ  ٱ�َّ ن ُمۡسَتۡكِ�ٗ
َ
ۖ  لَّمۡ  َكأ هُ  �َۡسَمۡعَها ۡ  بَِعَذاٍب  فَبَّ�ِ

 ٖ��ِ
َ
 ﴾٨أ

 اریبس  یار دروغگویبر ھر بس  ی: وایعنی»  یا شهیپ  گناه  بر ھر دروغزن  یوا«
 »ورزد یم  سماجت  شنود سپس یشود، م یم  بر او خوانده  هکخدا را   اتیآ  هک»  یارکگنھ

  یبندیپا ، قرارداشته  بر آن  هک  یباطل  وهیو بر ش  مانده  یباق  مصرانه  شیفر خوک: بر یعنی
: او یعنی»  برانهکمست« ردیگ یشنود، پند نم یم أ خدا  المکاز   هک  ورزد و از آنچه یم

  گردن  حق  به  هکامر   نیرا از ا خود  هکورزد  یو اصرار م  سماجت  یدرحال  شیفر خوکبر 
  یو  نندهیآفر  پروردگار متعال  المکاز   عبارت  هک  یند، حقیب ینھد، بزرگتر و برتر م

را  ھا آن  ییگو  هک چنان. « برتر است  اش و سلطه  یمتعال  نامش  هک  یباشد، پروردگار یم
  هی، شب اتیآ  نیا  به  التفات  در عدم  شهیپ  گناه  دروغزن  آن  : حالیعنی»  است  دهینشن

: یعنی»  ده  مژده  کدردنا  یعذاب  را به او  پس»  است  دهیرا نشن ھا آن  هک  است  یسک  حال
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  بار و عدمکاصرار و است  یجزا  عنوان نزد خداوند قھار ـ به  شیبرا  هک  ده او خبر  به
 . است  کدردنا  سخت  یـ عذاب  اتیآ  نیا  به  یو  استماع

  هک شد  نازل  حارث نضربن  درباره  مهیرک هیآ  نیاند: ا گفته  نزول  سبب  انیدر ب  مفسران
نشنوند. اما  را  رد تا قرآنک یم  مشغول ھا آن  را به  ند و مردمکپرا یرا م  عجم  یھا آنداست

دارد و از  یم باز  را از مردم  و آن  را بسته  نید  راه  هک  یسکھر   درباره  مهیرک  هیآ  مکح
 . است  ورزد، عام یبر مکت  یتعال  حق  تیھدا  رشیپذ

ََذَها ا ًٔ َشۡ�  َءاَ�ٰتَِنا �َذا َعلَِم مِنۡ ﴿ ْوَ�ٰٓ�َِك  ُهُزًو�ۚ  ٱ�َّ
ُ
ِه�ٞ  َعَذابٞ  لَُهمۡ  أ  ﴾٩مُّ

گاه  اتیاز آ  یزیبر چ»  شهیپ  گناه  دروغزن  آن»  و چون«   یزی: چیعنی» شود  ما آ
» ردیگ یم تمسخر  به«را   یالھ  اتی: آیعنی» را ھا آن«برسد   یو  به  یالھ  اتیآ  ازعلم

دھد  یخود قرار م  یشخند و تمسخر و ابراز شگفتیر  یبرا  یموضوعرا   یالھ  اتی: آیعنی
  شیشخند و تمسخر خویر  نیز ایاند، دستاو  پرداخته ھا آنبد  اتیآ  نیا  هکرا   یا یو معان

  میردک  را نقل  یتیمورد روا  نیا در»  دخان»  ) از سوره۴۳(  هیدر آ  هک گرداند. چنان یم
د یبخور  زقوم  نیگفت: از ا  ارانشی  به  گاه و آن  خواست  رهکخرما و   یمقدار  ه: ابوجھلک
او   هک  است  یزقوم  ھمان  نیدھد و ا ینم  را وعده  شما جز شھد و عسل  را محمد بهیز

گذشت:  ھا آن  اوصاف  هک  شهیپ پرداز بھتان دروغ»  گروه  نیا« ترساند! یم  شما را از آن
از   بارشانکفر و استکبر   شان یپافشار  سبب  به»  ھند داشتخوا  نندهکخوار  یعذاب«

  نندهکخوار  است  ین: عذابیمھ  . عذاب آن  گرفتن تمسخر  و به أ خداوند  اتیدن آیشن
  تیو قدس  دھا، بر حرمتیتھد  گونه نیا  طرح  از راه  أل  یخدا ، سان نیبار. بد حتیو فض

 گذارد. ید میکرد، تأیتمسخر و استھزا قرار گ  در معرض  هک نیا از  شیخو  تابک
 ص خدا  رسول« فرمود:  هک  است  آمده س عمر  از ابن  مسلم  تیروا  به  فیشر  ثیدر حد

مبادا   هک آن  میب ردند؛ ازک  یشود، نھ  مسافرت  دشمن  نیسرزم  به  با قرآن  هک نیاز ا
 ».ندک  اھانت  آن  به  دشمن

﴿ ٓ ا َ�ۡنُهم ُ�ۡغِ�  َوَ�  َجَهنَُّمۖ  �ِِهمۡ ّمِن َوَرا ْ  مَّ ْ  َما َوَ�  ا ٔٗ َشۡ�  َكَسُبوا َُذوا ِ ِمن ُدوِن  ٱ�َّ  ٱ�َّ
وۡ 
َ
ۖ أ  ﴾١٠اٌب َعِظيمٌ َعذَ  َولَُهمۡ  ِ�َآَء

و   افتخار و شرف  سر احساس  : در پشتیعنی»  ستھا آنسر   پشت  دوزخ«
  هکباشند   داشته  نیقید یبا ھا آن  دارد پس قرار  ؛ جھنم بر از حقکا و تیدن  به ھا آن  عزت

  نیا  ی، معن یقول . به افتیرا در خواھد   آنان  یزود  و به  است  سرشان  در پشت  جھنم
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  آن  یسو  و به  است  دوزخ  یسو  به ھا آنرد کیرا رویز  ستھا آن  شیشاپیپ  است: دوزخ
  به  یسود  گونه چیرا و ھ  یالھ  عذاب از  یزیچ»  ند از آنانک ینم  و دفع«روند  یم  شیپ

  و نه«اوالد  و  اند از اموال آورده  دست  و به» اند ردهک  سبک  آنچه«رساند؛  ینم  آنان
و   خود گرفته  یبرا  هک  یانیو خدا  بتان  نی: ھمچنیعنی» اند گرفته للهبجز ا  هک  یدوستان

را   یانیز  دفع سود و  د رساندنیام اھ آنپرستند و از  یم أ خداوند  یجا  را به ھا آن
  یدر جھنم»  داشت خواھند  بزرگ  یعذاب  و آنان«رساند  ینم  آنان  به  ینفع  چیدارند، ھ

 . ستھا آن  شیشاپیا پیسر   پشت  هک

ِينَ  ىۖ َ�َٰذا ُهدٗ ﴿ ِ�مٌ  رِّۡجزٍ  ّمِن َعَذابٞ  لَُهمۡ  َرّ�ِِهمۡ  َ�ِٰت َ�َفُرواْ � َوٱ�َّ
َ
 ﴾١١أ

رھنمود  ؛ ھمانا گذشت  سوره  نیدر ا  ر آنکذ  هک  یاتیآ  نی: ایعنی»  است  یتیھدا  نیا«
  را در آن  آنچه  هک  یسانک  یبرا  یعنی،  میعظ  قرآن  به  افتگانیراھ  یبرا  است  یتیو ھدا
افر شدند، ک«  قرآن  : بهیعنی»  پروردگارشان  اتیآ  به  هک  یسانکو «رند یپذ ی، م است

 . است  عذاب  نیتر رجز: سخت»  است  کاز رجز دردنا  یعذاب  شان یبرا

﴿ ُ ِي ۞ٱ�َّ َر لَُ�ُم  ٱ�َّ مۡ  ٱلُۡفۡلُك  رِيَ ِ�َجۡ  ٱۡ�َۡحرَ َسخَّ
َ
ْ َوِ�َبۡ  رِهِۦ�ِيهِ بِأ  فَۡضلِهِۦ مِن َتُغوا

 ﴾١٢�َۡشُكُرونَ  َولََعلَُّ�مۡ 
را   : آنیعنی» ردکشما مسخر   یا را برایدر  هک  است  یسک  خدا ھمان«

د؛ با سوار یگردان  شیخو  را رام  د و آنیابی  نکتم  د بر آنیشما بتوان  هکد یآفر  یا گونه به
شما   را به ھا آن  او ساختن  هک  ییماھایاپیھا و در یشتکدر   آن  بر فراز امواج  شدن

و   اذن  به ھا یشتک: تا یعنی» شوند  روان  فرمانش  به  ھا در آن یشتکتا »  است  آموخته
روند   شیپ و به  ا را شگافتهی، بستر درھا آن  درآوردن  تکحر  شما در به  به  دادنش  یاری

 در و  آوردن  رونیا و بیدر در  ، فرو رفتن با تجارت» دینک  یروز  او طلب  وتا از فضل«
  هکا ر  ییھا نعمت» دیبگزار  سپاس  هکو باشد «ھا  این ریو غ  یماھ دی، ص گوھر از آن

 دارد. یم  یا، بر شما ارزانیدر  ساختن  رام  نیا  سبب  به  یتعال حق

ا ِ� ﴿ َر لَُ�م مَّ َ�َٰ�ٰتِ وََسخَّ �ِض َوَما ِ�  ٱلسَّ
َ
 ّلَِقۡو�ٖ  �َ�ٰٖت  َ�ٰلَِك  ِ�  إِنَّ  ّمِۡنهُۚ  اَ�ِيعٗ  ٱۡ�

ُرونَ   ﴾١٣َ�َتَفكَّ
جا کی  رد، ھمهک  سود شما رام  به  است  نیرا در زم  و آنچه ھا نارا در آسم  و آنچه«

 و  د و ماهیاز خورش ھا نادر آسم  یتعال  حق  هکرا   آنچه  : ھمهیعنی»  اوست  آورده دیپد
اھا و یدر ھا و وهکاز   نیدر زم  هکرا   آنچه  و ھمه  است  دهیو ابر و باد آفر  و باران  ستارگان
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و   دهیگردان  رام مسخر و  بندگانش  ی، برا است  دهیگر آفریسودآور د  یایبارھا و اشیجو
  یو  شیو بخشا  نعمت  عنوان  باشد؛ به یم  بندگانش  به  یو  از جانب  یرحمتھا  این  ھمه

ر و کف  لهیوس  و به» شندیاند یم  هک  یگروھ  یبرا»  ساختن  رام»  نیدر ا  گمان یب«
  هک  یسانکاما »  است  ییھا نشانه« رسند ید میتوح  ھا، به نشانه  نیا  به  یابیو راھ  شهیاند
 شوند. ینم  ابیز راھیھا ن نشانه  نیا  نند؛ بهک یر نمکتف

ْ َ�غۡ ﴿ ِيَن َءاَمُنوا ْ قُل لِّ�َّ ِينَ  فُِروا يَّامَ  يَرُۡجونَ  َ�  لِ�َّ
َ
�  ِ ْ  بَِما قَۡوَمۢ� زِيَ ِ�َجۡ  ٱ�َّ  َ�نُوا

 ﴾١٤يَۡ�ِسُبونَ 
 د ندارندیام للها  یروزھا  به  هک  یسانکاند بگو: تا از  آورده  مانیا  هک  یسانک  به«

  دشمنانش را بر  یالھ  یو رخدادھا  عیوقا  هک  یسانکبگو: از   مؤمنان  به  یعنی» درگذرند
  گذشته  یھا امت بر أ خداوند  عذاب  ھمچون  یاز عذاب  شتنیدارند و بر خو ینم  توقع

  تی، عنا نیندارند و بنابرا  مانیا  یتعال  یبار  به  آنان  هک  یرو  آن ندارند، درگذرند، از  میب
  از آنان ! یبرند. آر ینم ز انتظارین  دوستانش  یرا برا  یتعال  یبار  یاز سو  یروزیپ

مراد از » ندک  مجازات  رشانرداک ار وک  حسب  را به  از آنان  یتا خداوند قوم«درگذرند؛ 
را در   شانیا أ شدند تا خداوند  داده  فار فرمانکاز   درگذشت  به  هکقوم: مؤمنانند   نیا
،  کین  یارھاک  نیا  از جمله  هکدھد،   پاداش اند، ردهک  هک  یکین  یارھاکدر برابر   امتیق

  و تحمل  خشم  با فروخوردن  از آنان  دنیپوش  چشم فار وکبر آزار   ییبایکصبر و ش
فار را ک أ است: تا خداوند  نیچن  یگر، معنید  یقول  به . است  آنان  یھا از سو یناخوش

د: یفرما یم  یتعال  یبار  ییاند، جزا دھد. گو ردهک  هک  یی ھا یبد و  گناھان  آن  بر حسب
.  میدھ ید جزا میبا  هک را چنان  ما آنان  د پسیا بدھرا تمام  شانیجزا دیتوان یشما نم

  هکد ید، بدانیا درگذریدر دن  اگر شما از آنان  یعنی«د: یگو یم  آن یدر معنر یثک ابن
 ».دھد یجزا م  بدشان  در برابر اعمال  را در آخرت ھا آنا قطع أ خداوند

 س  عباس  از ابن  مهیرک  هیآ  نزول  سبب  انیدر ب  یریو قش  یشاپورین  یواحد
و دو   یاب بن للهو عبدا س  خطاب  عمربن  درباره  مهیرک  هیفرمود: آ  هکاند  ردهک  تیروا

  مصطلق یبن  در غزوه  مسلمانان  ه: سپاهکبود   گونه نیشد؛ ماجرا ا  نازل ھا آنرو یپ  گروه
را فرستاد تا   غالمش  یاب بن للهبود، عبدا  فرود آمده»  عیسیمر»  نام به  یسر چاھ بر

  چه  تنردکر ید  د: علتیاز او پرس  یاب آمد ابن  ینزد و  رد و چونکر ید  اورد، غالمیب  آب
  آب  هکدھد  ینم  را اجازه  یسکو   است  نشسته  چاه  عمر بر دھانه  بود؟ او گفت: غالم
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 ند!کپر ن زیعمر را ن  شیموال  کر پر نشود و مشکابوب  کامبر و مشیپ  یھا کشد تا مشکب

  سمن« اند:  گفته  هک ؛ مگر چنان ستین  گروه  نیا  ما و مثل  مثلگفت:   یاب  عبدالله بن

د و او یرس س عمر  به  سخن  نیا  پس». تا تو را بخورد!  نک  را فربه  : سگتيأكلك  كلبك
  هیآ  نیا ه کبود   ند، ھمانک  تکحر  یاب قصد عبدالله بن  تا به  را بر گرفت  رشیشمش

  بنام  یا یھودی  درباره  مهیرک هیآ  نیا«است:   آمده  یگرید  تیشد. در روا  نازل  مهیرک

ن ذَا ﴿ه: یآ  از نزول ، بعد یھودی  را آنیشد ز  نازل س عمر  عازوراء و در باره  بن فنحاص مَّ
ِيٱ َ ٱُ�ۡقرُِض  �َّ   ازمند شدهیگفت: پروردگار محمد ن ]۲۴۵[البقرة:  ﴾٢٤٥قَۡرًضا َحَسٗنا  �َّ

  رد ودر طلبک  گردنش  لیرا حما  رشیشمشد، یرا شن  یو  سخن س عمر  ! و چون است
 س عمر یدر پ ص خدا  رسول  شد. پس  نازل  مهیرک  هیآ  نیا  گاه آمد. آن  رونیب  یو

 ».بگذار... ن یرا بر زم  رتیشمش عمر!  یاو آمد، فرمودند: ا  فرستادند و چون
.  است  شده  نازل  مصطلق یبن  ا در غزوهی  نهیدر مد  هک، چرا ستین  منسوخ  مهیرک  هیآ

،  تابک  واھل  انکمشر  قلوب  فیتأل  یبرا  مسلمانان  هک  مکح  نیا«د: یگو یر میثک اما ابن
 ھا آن  هک آن بعد از بود اما  اسالم  یابتدا  مأمور بودند، مربوط به  از آنان  عفو و گذشت  به
 ».ردکد مأمور جھا را به  مؤمنان أ دند؛ خداوندیاصرار ورز  شیفر و عناد خوکبر 

َسآءَ  َوَمنۡ  فَلَِنۡفِسهِۦۖ  َ�ٰلِٗحا َعِمَل  َمنۡ ﴿
َ
ۖ  أ  ﴾١٥تُرَۡجُعونَ  َرّ�ُِ�مۡ  إَِ�ٰ  ُ�مَّ  َ�َعلَۡيَها

 باشد،  انشیز  ند، بهک  یبدھرکه  و  سود خود اوست  ند، بهک  ستهیشا  یارک  هکھر «
شما  و او» دیشو یم  دهیبرگردان  پروردگارتان  یسو  به»  با اعمالتان  امتیدر روز ق»  سپس

 دھد. یجزا م  را در برابر اعمالتان

ٰٓءِيَل  بَِ�ٓ  َءاتَۡيَنا َولََقدۡ ﴿ ّيَِ�ِٰت  ّمِنَ  َ�ُٰهمَوَرَزقۡ  ٱ�ُُّبوَّةَ وَ  ٱۡ�ُۡ�مَ وَ  ٱۡلِكَ�َٰب  إِۡسَ�  ٱلطَّ
لۡ   ﴾١٦ٱلَۡ�ٰلَِم�َ  َ�َ  َ�ُٰهمۡ َوفَضَّ
در   و دانش  : فھمیعنی»  مکو ح»  : توراتیعنی»  تابک،  لیاسرائ یبن  به  نیقی و به«

و   حل و  مردم  انیدر م  شان ییو فرمانروا  ومتکح  نهیدو؛ زم  نیبا ا  هک،  میرا داد  نید
  انشانیم و از»  میداد  نبوت« ھا آن  ز بهین» و«د یسر گردیم  شانیبرا  آنان  یدعاو  فصل

 :یعنی»  میردک  شانیروز  زهیکپا  یزھایو از چ»  میختیبرانگ  و رسالت  نبوت  را به  یاریبس
و   نی(ترنجب  یوسلو  من  هک  میردک  حالل  شان یو گوارا را برا  بخش لذتھای  نعمت
  به»  میداد  لتیفض«  شان زمان»  انیرا بر جھان  و آنان«بود   جمله  ) از آن نیبلدرچ



 تفسیر انوار القرآن    ٥٥٦

  ؛ چون میبود  ردهکن  یارزان گرانید  به  هک  میداشت  یارزان  ییھا نعمت  آنان  به  هک  یا گونه
 .... آن  ا و امثالیدر  افتنک، ش تورات  نزول

ۡمرِ�  ّمِنَ  َ�ّيَِ�ٰٖت  َ�ُٰهمَوَءاَ�يۡ ﴿
َ
ْ َ�َما  ٱۡ�  بَۡيَنُهمۚۡ  َيۢ�َ�غۡ  ٱۡلعِۡلمُ  َجآَءُهمُ  َما َ�ۡعدِ  إِ�َّ ِمنۢ  ٱۡخَتلَُفٓوا

 ﴾١٧َتلُِفونَ �ِيَما َ�نُواْ �ِيهِ َ�ۡ  ٱۡلقَِ�َٰمةِ  مَ يَوۡ  بَۡيَنُهمۡ  َ�ۡقِ�  َر�ََّك  إِنَّ 
،  حرام و  حالل  انی: در بیعنی»  میردکعطا   آنان  به  یروشن  یھا ، نشانه نیو در امر د«

  و روشن ارکآش  ا مراد؛ معجزاتی.  میردک عطا  یروشن  امکو اح  عیشرا  لیاسرائ  یبن  به
،  شواھد نبوتشان و ص  رمکا  رسول  بعثت  درباره  آنان  به است:  نیا  یمعن  یقول . به است
گاھ  علم   علم  شانیبرا  هک آن ردند مگر بعد ازکن  و اختالف»  میردکعطا   یروشن  یو آ
  نیاز ب  موجب  هکرا   علم ھا آناما   آن  یمعان  ساختن  و روشن  نید  انیدر مورد ب» آمد

  یاز رو  ھم  آن«دند یگردان  اختالف  د آوردنیو پد  ثبوت  لهی، وس است  اختالف  رفتن
  یو حسد و دشمن  کرش  یرو و از  استیر  در طلب» خود  انیدر م  هک  یو رقابت  یتعد

  اختالف  در آن  هک  آنچه  درباره  آنان  انیم  امتیروز ق  پروردگارت  گمان یداشتند، ب«
ار کو بد  اش یارکوکین  قبال ار را درکوکین  پس »ندک یم  صلهیف»  نیار دکاز » ردندک یم

 گرداند. یز میمتما  باطل  را از اھل  حق  دھد و اھل یجزا م  اش یارکرا در برابر بد
را بر   نعمت  ا شش، مجموع هیدو آ  نیدر ا أ ؛ خداوند مینک یم  مالحظه  هک چنان

 . است  برشمرده  لیاسرائ یبن

ٰ  َ�َٰك ُ�مَّ َجَعلۡ ﴿ ۡمرِ  ّمِنَ  َ�ِ�َعةٖ  َ�َ
َ
ۡهَوآءَ  َوَ� تَتَّبِعۡ  ٱتَّبِۡعَهافَ  ٱۡ�

َ
ِينَ  أ  ﴾١٨لَُمونَ َ� َ�عۡ  ٱ�َّ

  : تو را بر برنامهیعنی»  میقرار داد  نیاز امر د  یعتیبر شر« !ص محمد  یا» تو را  سپس«
  به ،» عتیشر« رساند. اصل  یم  حقت  به  هک  میقرار داد  نیار دکاز   یروشن  وروش و راه
  هکرا   آنچه  را مردمیز شد  گرفته  تیعار  نید  یبرا  واژه  نیا  ، سپس آبشخور است  یمعنا

رند یگ یبر م  نید  سار زالل چشمه ، از است  شانیھا ناو رو ھا ناج  و طراوت  اتیح  سبب
ھا و  از ھوس و»  نک  عمل  عتتیشر  امکاح ، به امتت  انی: در میعنی»  نک  یرویرا پ  آن  پس«

  یو  امکو اح  نیدانند قوان یرا و نم  أل  یخدا  یگانگی» دانند ینم  هک  یسانک  یھا خواھش
 شانند. و موافقان  شیفار قرک،  آنان  هک » نکن  یرویپ«را   بندگانش  یبرا

ْ  لَن إِ�َُّهمۡ ﴿ ِ  ِمنَ  َعنَك  ُ�ۡغُنوا ۚ  ٔٗ َشۡ�  ٱ�َّ ٰلِِم�َ  �نَّ  ا ۡوِ�َآءُ  ُضُهمۡ َ�عۡ  ٱل�َّ
َ
ُ  َ�ۡعٖض�  أ َوِ�ُّ  َوٱ�َّ

 ﴾١٩ٱلُۡمتَّقِ�َ 
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 یعذاب از  یزیچ  : آنانیعنی» نندک ینم  را در برابر خدا از تو دفع  یزیچ  ا آنانقطع«
  یرویپ  شانیھا از ھوس  هک  یباشد ـ در صورت  داشته  را بر تو اراده  آن أ خداوند  هکرا 
  سبب  به »گرندید  یبعض  دوستان  یبعض  ھمانا ستمگرانو «دارند  یـ از تو باز نم  ینک

و   دھنده  یاری :یعنی»  انیمتق  یو خدا ول«دارند   گر در ظلمیبا ھمد  هک  یتکمشار
 زند.یپرھ یم  یمعاص و  کاز شر  هکاند  یسانک  انیمراد از متق»  است»  ارساز آنانک

 ﴾٢٠يُوقُِنونَ  لَِّقۡو�ٖ  َورَۡ�َةٞ  َوُهٗدى لِلنَّاِس  �ِرُ َ�َٰذا بََ�ٰٓ ﴿
و   عید از شرایه: باک  باره  نیدر ا  مردم  یبرا  بر زبانت  عام  اعالم  نی: ایعنی»  نیا«

  است  نید  روانیارساز پک أ ه: خداوندکامر   نینند و اک  یرویپ  یالھ  یھا نظامنامه
و  ھا آن: برھیعنی » است  ییھایور دهید  مردم  یبرا«ما:   مقدس  عتیشر  نیخود ا  نیھمچن

دانند  ینند و میب یم  را در پرتوآن  شان ینید  یازھایو ن  امکاح  هک  است  یبخش نشیب  لیدال
  از جانب»  است  یو رحمت« رساند یم  بھشت  را به  نندگانک عمل  هک  است»  یو رھنمود«

  نیا  از شأنشان  هک  یگروھ  ی: برایعنی »نندیقی  اھل  هک  یقوم  یبرا»  در آخرت  أل  یخدا
 افتند. ینم  و تزلزل  ک، در ش شبھات  ندنکدارند و از پرا  نیقی  حق  به  هک  است

مۡ ﴿
َ
ِينَ َحِسَب  أ ْ  ٱ�َّ ّ�ِ  ٱۡجَ�َُحوا ۡ  اتِ  َٔ ٱلسَّ ن �َّ

َ
ِينَ  َعلَُهمۡ أ ٰلَِ�ٰتِ َءاَمُنواْ وََعِملُواْ  َكٱ�َّ  ٱل�َّ

 ٓ َۡياُهمۡ  ءٗ َسَوا  ﴾٢١َ�ُۡكُمونَ  َما َسآءَ  َوَمَماُ�ُهمۚۡ  �َّ
  باھم را  یفر و معاصک: یعنی» اند بد شده  یارھاک  بکمرت  هک  یسانکا یآ«
و   آورده  مانیا  هک  میدھ یقرار م  یسانکرا مانند   آنان  هکاند  پنداشته«اند  ردهک  جمع

  میجرا  ابکـ با وجود ارت  ردارانکبد  انیا در می: آیعنی» اند؟ ردهک  ستهیشا  یارھاک
 ھا آن  و با ھمه  میشو یم  لیقا  ی، برابر دهیعق  درست  ردارانکوکین  انیـ و م  وگناھان

 ایدن  یدر سرا» باشد؟  سانکی  شان و مرگ  یزندگ  هک  یطور به«؟  مینک یم  عمل  سانکی
  اھل  ، با حال آخرت در  سعادت  اھل  را حالیستند زیبرابر ن ھا آن ؟ ھرگز! آخرت  یو سرا

برابر باشد و   با ھم  یا گاھیدر دن  دو گروه  حال  است  نک: ممیعنی.  ستین  یکی  شقاوت
ور باشند  بھره  ھم  یشتریبھای  نعمت ا ازیدر دن  شگانیپ  و گناه  ردارانکبد  یگاھ  یحت

  هکد ینپندار  پس  است  امر دور از عدالت  نیبرابر باشند، ا  باھم زین  در آخرت ھا آناما اگر 
پندارند ما با  یم  هک »نندک یم  مکبد ح  چه«رد کدا خواھد یپ  تیواقع  یزیچ  نیچن

 . مینک یم  طور برابر عمل  به  ا و آخرتیدر دن  و بدان  انکین
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 و ابو  ، حمزه یعل  درباره  مهیرک  هیآ  نیاست: ا  گفته  نزول  سبب  انیدر ب  یلبک
شد   نازل  عتبه  دبنیو ول  بهی، ش : عتبهیھا م نا  به  انکاز مشر  تن  و سه س  جراح  دهیعب
و   از حق  یزیشما بر چ  هکخدا سوگند   گفتند: به  مؤمنان  آن  به  انکمشر  نیا رایز

 ما از  حال  هکد یباشد، بدان  د حقییگو یشما م  هک  ، آنچه د و اگر بر فرضیقرار ندار  قتیحق
شما   ا از حالیدر دن  نونکا ما ھم  حال  هک  ز بھتر خواھد بود چنانین  آخرتشما در   حال

رد ک  روشن را  قتیحق  نیرد و اکرا رد   انکمشر  سخن  نیا  خداوند متعال  . پس بھتر است
 باشد. برابر  در آخرت  یافر عاصک  ، با حال عیمط  مؤمن  حال  ستین  نکه: ممک

ُ وََخلََق ﴿ َ�ٰ  ٱ�َّ �َض وَ  َ�ٰتِ ٱلسَّ
َ
ِ  ٱۡ�  َ�  وَُهمۡ  َكَسَبۡت  بَِما َ�ۡف� ُ�ُّ  َزىٰ َوِ�ُجۡ  ٱۡ�َقِّ ب

 ﴾٢٢ُ�ۡظلَُمونَ 
  انیدر م  عدالت  یمقتض  هک  یحق»  است  دهیآفر  حق  را به  نیو زم ھا ناو خدا آسم«

 »شود  جزا داده  است  ردهک  عمل  آنچه  حسب  به  ھرکس ، و تا سرانجام»  است  بندگان
بر  ھا آن  لهیوس  را به  تا خلق  است  دهیآفر  آن  یرا برا  نیو زم ھا ناآسم  یتعال  : حقیعنی

  ردهک  و طاعات  از گناھان  هک  آنچه  بر حسب  ھرکس گردد و تا  رھنمون  شیخو  قدرت
برابر   باھم را  افر و مؤمنک أ ا خداوندقطع  هکد یبدان  شود پس  داده ؛ جزا است

 . عذابشان بر  ا افزودنی،  از ثواب  استنکبا » رندیگ یقرار نم  مورد ستم  و آنان«سازد  ینم
  سانکی  در مورد عدم  قبل  هیدر آ  نیشیپ  بر اعالم  یلیدل  ، بسان مهیرک  هیآ  نیا

 . است  و بدان  انکین  بودن

فََرَءيۡ ﴿
َ
َذَ  َمنِ  َت أ َضلَُّه  ۥإَِ�َٰههُ  ٱ�َّ

َ
ُ َهَوٮُٰه َوأ ٰ ِعلۡ  ٱ�َّ ٰ  وََخَتمَ  �ٖ َ�َ  بِهِۦَوقَلۡ  َسۡمعِهِۦ َ�َ

 ِ ٰ بََ�ِه ِۚ  َ�ۡعدِ  ِمنۢ  َ�ۡهِديهِ  َ�َمن ِغَ�َٰوةٗ  ۦوََجَعَل َ�َ ُرونَ  ٱ�َّ فََ� تََذكَّ
َ
 ﴾٢٣أ

 است:  هیاز آ  بخش  نیا  مربوط به  اول  نزول  دارد، سبب  نزول  دو سبب  مهیرک  هیآ  نیا

فََرَءيَۡت َمِن ﴿
َ
َذَ ٱأ را یشد ز  نازل  شیقر  : دربارهیقول  به  هک ]۲۳[الجاثیة:  ﴾َهَوٮٰهُ  ۥإَِ�َٰههُ  �َّ
خود ـ   ظن  ـ به  چون  دند، سپسیپرست یرا م  یسنگ  یمدت  هکبود   نیچن  آنان  وهیش
 دند.یپرست یرا مگر یز دیچ  و آن  دور افگنده  را به  افتند، سنگی یرا م  از آن  یبھتر زیچ
  نندگانکتمسخر از  یکیـ   یسھم  سیق  بن  حارث  درباره  هیاز آ  بخش  نیگر: اید  یقول  به
 د.یپرست یم ، داشت  لیتما  بدان  را نفسش  ھر چه  هکشد   ـ نازل  حق  نید

»  داده قرار خود  یرا خدا  شیخو  ھوس  هکرا   یسک« ص امبریپ  یا»  یدیا دیآ  پس«
  یھوا  دنبال  فقط به و  گرفته  شیخو  نیرا د  شیخو  نفس  و خواھش  ھوس  هک  یسک: یعنی
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را   دھد و ھر چه یم  اند، انجامیبنما  کین  یو  به  نفسش  هکرا   ھر چه  پس  است  شیخو  نفس
نظر  او را مد  یو رضا أ خداوند  محبت  هک آن یب گذارد، یاند، فرو میبنما  زشت  یو  به  هک

را   یزیچ  افر ھمانک است  نیا مراد ایبدھد؟   یتیاھم  یالھ  و غضب  نفرت  ا بهیباشد،   داشته
و «  رهیو غ  ، چوب سنگ  پرستد مانند پرستش یورزد، م یم  ھوس  بدان ایپندارد  یم  کین  هک

گاه  قتیحق  هب  یسک  نیچن  هک : با آنیعنی»  دهیگردان  او را گمراه  یو  ییدانا خدا با وجود   آ
  شھوت از  یرویپ  سبب  وجود، به  نیبا ا  یشناسد ول یباز م  یرا از گمراھ  تیو ھدا  داناست و

است:   نیا  یا معنیزند.  یپا م و  دست  یو در گمراھ  را فروگذاشته  ، حق شیخو  نفس
  ردهک  ، گمراه داشته  علم  یگمراھ  یبرا  سزاوار بودنش  به  هک  جھت  او را بدان أ خداوند

تا پند و   مھر زده  بر گوشش أ : خداوندیعنی»  مھر زده  و دلش  و بر گوش«  است
و بر «باورمند نشود   آن  ند و بهکن  کرا در  تیتا ھدا  مھر زده  را نشنود و بر دلش  یا موعظه

: یعنی» از خدا  ا پسیآ«ندھد   صیند و تشخیرا نب  درست  تا راه»  است  نھاده  پرده  اش دهید
ا پند یرد؟ آکخواھد   تشیھدا  یسک  چه«او را  أ خداوند  ساختن  بعد از گمراه

 د؟.یبدان را  حال  قتیآموز تا حق عبرت  یپند  به» د؟یریگ ینم

ٰ َسۡمعِهِ ﴿ است:  هیاز آ  بخش  نیا  مربوط به  دوم  نزول  سبب  ﴾ۦَوقَۡلبِهِ  ۦوََختََم َ�َ
  عبهک  خانه  به  رهیمغ دبنیاو و ول  یرا شبیشد ز  نازل  ابوجھل  درباره  هک ]۲۳[الجاثیة: 

 وگو پرداختند، ابو گفت  به ص خدا  رسول  درباره  باھم اثنا  نیدر ا ردند؛ک یم  طواف
  نبوت  یدر ادعا ص محمد  هک  دانم یم  خوب  خدا سوگند؛ من  گفت: به دیول  به  جھل

باور   نیا  تو را به  یزیچ  مگر چه ! باش  تکاو گفت: سا  و به  آشفتد بر ی. ول راستگواست
! ما او را در  شمس عبد أبا  یگفت: ا  ؟ ابوجھل است  گشته  رھنمون

  دهیرس  مالک  به  و رشدش  عقل  هک  نونک، ا میدینام یم»  نیام  یتگوراس« اش  یکودک
او راستگو   دانم یم  خوب  من  هکسوگند  خدا  به ؟! مینام یو دروغگو م  ذابکرا  ، او است
دارد، چرا  یبازم  یو  قیتو را از تصد  یزیچ  ، چه صورت  نیدر ا  د گفت: پسی! ول است

  ، دختران صورت  آن را دریگفت: ز  ؟ ابوجھل یآور ینم  مانیاو ا  به و  یا ردهک  درنگ
  ابوطالب  میتی، از  ینان  پاره خاطر  به  من  هکرد کخواھند   تبصره  نیچن  من  درباره  شیقر

 شد.  نازل  مهیرک  هیآ  هکبود   ھمان ...! ام ردهک  یرویپ

. »به  تبعا ملا جئت  هواه  ي�ون  حيت  حد�مأ  ال يؤمن«است:   آمده  فیشر  ثیدر حد
را   آن  من  هکنباشد   یزیچ  رو آنیپ  نفسش  یھوا  هک  گاه ندارد تا آن  مانیاز شما ا  یکی«



 تفسیر انوار القرآن    ٥٦٠

گفت: از   هک  است  آمده س  ابوامامه  تیروا  به  فیشر  ثیدر حد  نی. ھمچن» ام آورده

  من  اهللا  يلإ  أبغض  �السماء   ما عبد حتت«فرمودند:   هک  دمیشن ص خدا  رسول
 قرار  مورد پرستش باشد،  نفس  ینزد خداوند منفورتر از ھوا  هک  ی، الھ ر آسمانیدر ز« .»اهلوي

 .» است  نگرفته

ْ َما ِ�َ إِ�َّ َحَياُ�َنا ﴿ ۡ�َياَوقَالُوا ٓ  َوَما َياَ�ُموُت َوَ�ۡ  ٱ�ُّ ۚ  إِ�َّ  ُ�ۡهلُِكَنا ۡهُر َوَما لَُهم بَِ�ٰلَِك  ٱ�َّ
 ﴾٢٤َ�ُظنُّونَ  إِ�َّ  ُهمۡ  إِنۡ  ِعۡلٍ��  ِمنۡ 

 ارکدر   یگریز دی، چ مانیایدن  یر از زندگیغ«ز یر رستاخکمن  انکمشر» و گفتند«
  ستین ، میقرار دار  در آن  هکما   یجھان  نیا  یزندگ  نی، جز ھم ی: زندگیعنی»  ستین

و   مربوط است ما  جھان  نیا  فقط به  یو زندگ  : مرگیعنی»  میشو یم  و زنده  میریم یم«
ا یاست: ما در دن  نیا  یمعن  یقول  . به ستین  یگرید  یزندگ  چی، ھ یزندگ  نیسر ا  پشت

 رند و بازیم یم ھا آن  نند، سپسک یم  یزندگ  در آن  ، باز فرزندانمان میریم یم
و «ند ک یم دایپ  ادامه  تسلسل  نیطور ا نینند و ھمک یم  یزندگ  در آنشان  فرزندان

،  زمانه  گذشت ھا و : جز گذر روزھا و شبیعنی» ندک ینم  کجز دھر ما را ھال  یزیچ
  قبض  و نه  است  یالموت کمل  ا نهیدن  نیند لذا در اک ینم  کما را ھال  یگریز دیچ

و   کش  یجز از رو را  سخن  نی: ایعنی» ندارند  یدانش  چیامر ھ  نیا  به  آنان... « یروح
  جز گمان  آنان« باشند  داشته  یعلم  چی، ھ قتیحق  به  هکآن یاند، ب د نگفتهیترد
 ھا آن ! و بس  پندار است و  ، گمان است  نزد آنان  هک  یزیچ  آن  تی: نھایعنی» سپرند ینم

 . نیقیو   بر علم  اند، نه  یکمت  شیخو  یفقط بر پندارھا
  اھل فرمود:  هکند ک یم  تیروا س  رهیاز ابوھر  مهیرک هیآ  نزول  سبب  انیمنذر در ب ابن

 أ خداوند پس ند!ک یم  کو روز ھال  ما را گذر شب  هک  ستین  نیگفتند: جز ا یم  تیجاھل
 فرمود.  را نازل  مهیرک  هیآ  نیا

ا َ�ّيَِ�ٰٖت  َءاَ�ُٰتَنا َعلَۡيِهمۡ  َ�ٰ �َذا ُ�تۡ ﴿ َتُهمۡ  َ�نَ  مَّ ٓ  ُحجَّ ن إِ�َّ
َ
ْ  أ ْ  قَالُوا ٓ � ٱۡ�ُتوا  ُكنُتمۡ  إِن بَآ�َِنا

 ﴾٢٥َ�ِٰد�ِ�َ 
ار کآش  کدر ، از مرگ  پس  یزندگاز   هک  یا یقرآن  اتی: آیعنی» ما  ناتیب  اتیآ  و چون«

  نیجز ا  ھمواره  آنان  شود، شبھه  خوانده  برآنان«دھند؛  یم  دست  به  یروشن  و داللت
از   را پس  و آنان ایدر دن» دیما را باز آور  د، پدرانییگو یم  ند: اگر راستیگو یم  هک  ستین

 د.ینک  زنده  شان مرگ
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ُ قُِل ﴿  َوَ�ِٰ�نَّ  �ِيهِ  َب َ� َر�ۡ  ٱلۡقَِ�َٰمةِ  يَۡومِ  إَِ�ٰ  َ�َۡمُعُ�مۡ  ُ�مَّ  يُِميتُُ�مۡ  ُ�مَّ  يِيُ�مۡ ُ�ۡ  ٱ�َّ
 َ�َ�ۡ

َ
 ﴾٢٦لَُمونَ َ� َ�عۡ  ٱ�َّاِس  أ

در » راندیم یباز م«ا ی: در دنیعنی» ندک یم  شما را زنده  هک  بگو: خداست«
 با» آورد یز گرد میروز رستاخ  یسو شما را به  گاه آن»  تانیھا اجل  دنیسر رس به  ھنگام

 : دریعنی»  در آن  یکش»  حساب  موقف  یسو  به  و حشر و نشرتان  ختنیبرانگ
  نیا را، از  قتیحق  نیا» دانند ینم  شتر مردمیب  یول  ستین»  امتیروز ق  به  گردآوردنتان

  تیروا به  یقدس  فیشر  ثینند. در حدک یم  ک، ش بعد از مرگ  شدن  در زنده  یرو
گفتند:  یم  تیجاھل  اھل«فرمود:   هک  است  آمده س  رهیاز ابوھر  حاتم یأب ر و ابنیجر ابن
  نازل  تابشکدر  أ خداوند پس  گرداند! یم  کو روز ھال  ما را شب  هک  ستین  نیا جز

ْ َما ِ�َ إِ�َّ َحيَاُ�َنا ﴿ فرمود: ۡ�َياٱَوقَالُوا ٓ إِ�َّ  �ُّ ۚ ٱَ�ُموُت َوَ�َۡيا َوَما ُ�ۡهلُِكَنا ۡهُر [الجاثیة:  ﴾�َّ

  الليل  أقلب مر،األ  ادلهر، وأنا ادلهر، بيدي  ، �سب آدم  ابن  يؤذي�«و فرمود:  ]۲۴
  نندهیآفر  هک یدھد در حال یم  و روزگار را دشنام  ند؛ زمانهک یت میمرا اذ  فرزند آدم« .»وانلهار

 .١» گردانم یم  یاپیروز را پ و  و شب  است  من  فیکبال  دست  ار بهک،  روزگار منم
  هک بودند  از اعراب  یگروھ  . آنان مشربان  یبر پندار دھر  است  یرد  مهیرک  هیآ  نیا

 ند!ک یم  کما را ھال  زمانه  و روز و چرخش  شب  گذشت  هک  ستین  نیگفتند: جز ا یم
،  از اعراب  گروه  نیجز ا  یدادند. ول یم  نسبت  زمانه  را به  مرگو   ی، زندگ گونه نیبد

شتر یاند: ب جمله  از آن  هکاند،  ردهک  یپندار ھمراھ  نیدر ا  ز با آنانین  یگرید  یھا گروه
و   یزندگ  آنان  هکآنجا  ھا، از عصرھا و نسل  ھمه  و خداناباوران  و ملحدان  یدھر  فالسفه

  است  استمرار داشته  سال ھا ونیلیم  هکدھند  یم  نسبت  یتطور  را به  آن  الکاش  تنوع
وجود ندارد و   یابداعگر خالق مدبر  یروین  ائناتک  نیسر ا  ، در پشت پندار آنان  به  پس

  ھر چه  ! البتهباشد!  محض  یتصادف ، جھان  شیدایپ  هکرود  یحد فراتر نم  نیار از اک
بشر   یبرا  یھست  از اسرار نظم  یشتریب  یایند و زواک یدا میپ  توسعه  یتجرب  علوم  رهیدا
اد یبن یب  یدارد و بنا یبر م  کشتر تریب  عده  نیا  یپندارھا  گردد، سقف یدار میپد
 زد.یر یفروم  ھم در  ارشانکاف

  خود منتسبھرچند   هکز وجود دارند ین  گر از فالسفهید  ی، برخ انیم  نیدر ا
 از  یینند، گوک یم  یھمراھ  گروه  نیخود با ا  یعلم  یھا در نوشته  یھستند ول  اسالم  به

                                                           
 . است  ز آمدهین  و مسلم  یدر بخار  یقدس  فیشر  ثیحد  نیا  اصل -١
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 بسا شوند و چه یم  دھند، خجل  نسبت  یدگار مبدعیآفر  را به  نشیآفر  هکامر   نیا
  هکشود   سؤال  و اگر از آنان ! است  ردهک  و ابداع  دهیآفر  هک  است  عتیطب  نیند: ایگو یم
  آنان ندارند پس  یپاسخ  چیھ ھا آن؟  است  شهیر و اندکف  ید داراخو  عتیا طبیآ

 ﴾َوَما لَُهم بَِ�ٰلَِك مِۡن ِعۡلٍ�� إِۡن ُهۡم إِ�َّ َ�ُظنُّونَ ﴿است:  فرموده أ خداوند  هکھمچنانند 
و اگر  »سپرند ینم  جز گمان  ندارند، آنان  یدانش  چیامر ھ  نیا  به  آنان« ]۲۴[الجاثیة: 

  مخلوقات  نیا  حدوث  دادن  در نسبت ھا آن  هک  یا یعلم  روش  ؛ پس ستین  نیچن
  ھمه  نیبا ا  یعتی؟ طب ستیاند، چ  گرفته  شیدر پ  رعاقلیغ  عتیا طبی  تصادف  به  بیعج

 رموز  افتیدر  دنبال  بشر به  هک  و دقت  ظرافت  ھمه  نیو ا  یدگیچیو پ  و سامان  نظم
د؟ یمایپ یرا نم  کاند  یانتھا، جز فراز یب  رانهک  نیاز ا  یدود ول یم  شتابان  آن

 رد؟!یگ یرا از او م  انسان  ظاھر و باطن  نشی، ب و ھوس  یھو  چگونه !للها سبحان

ِ ُملۡ ﴿ َ�َٰ�ٰتِ  ُك َوِ�َّ �ِض� وَ  ٱلسَّ
َ
اَعةُ  َ�ُقومُ  مَ َوَ�وۡ  ٱۡ�  ﴾٢٧ٱلُۡمۡبِطلُونَ  َ�َۡ�ُ  َم�ِذٖ يَوۡ  ٱلسَّ

  متصرف  یگانگی  به  هک  : اوستیعنی»  خداست  از آن  نیو زم ھا ناآسم  ییو فرمانروا«
  ندارد پس  یتکامر مشار  نیبا او در ا  از بندگانش  یباشد و احد یم  نیو زم ھا آنآسم

و »  تواناست زین  آخرت  نشیز توانا و فرمانروا باشد، البد بر آفریچ  بر ھمه  هک  یسک
  : در آنیعنی »نندک یم  انیز  شانیاند باطل  هک  روز است  بر پا شود، آن  امتیق  هک  یروز

اند،  ختهیآو  لیأباط را به  شانیار و پندارھاکاف  رشته  هک  یافرک  انگاران  دروغ  انیروز، ز
 گردند. یم  رھسپار دوزخ  را آنانیشود ز یار مکآش

مَّ ﴿
ُ
ۚ  ةٖ َوتََرٰى ُ�َّ أ ةٖ  ُ�ُّ  َجا�َِيٗة مَّ

ُ
 ﴾٢٨َ�ۡعَملُونَ  ُكنُتمۡ  َما َزۡونَ ُ�ۡ  ٱۡ�َۡومَ  كَِ�ٰبَِها إَِ�ٰ  تُۡدَ�ٰٓ  أ

 و  ناآرام  هک  یدر حال»  ینیب یم  زانو درآمده  را به  یھر أمت«روز   در آن» و«
از   ینوعدارند. جثو:   یواحد  نییو آ  شیک  هکھستند   یا اند. أمت: مجموعه نامطمئن
 ! یآر رسد. یم  نیزم  به  و سرانگشتانش  انسان  یزانوھردو  فقط  در آن  هک  است  نشستن

  نیچن نیا  خداوند متعال  شگاهی، در پ حساب  ھنگامه  یو سخت  و ھراس  از ھول  مردم
  است  شده  ا نازلیبر او در دن  هک» خود  تابک  یسو  به  یھر أمت«زنند.  یزانو م

خود   اعمال  ارنامهک  یسو  به  یاست: ھر أمت  نیا  یمعن  یقول  به» شود یم  فراخوانده«
د، جزا یردک یم  آنچه  حسب  امروز به«شود:  یم  گفته  آنان  به  گاه شود. آن یم  فراخوانده

ر و یا از خیدر دن  هک  آنچه  بر حسب  آخرت  یدر سرا أ : خداوندیعنی» دیشو یم  داده
 دھد. ید، شما را جزا میردک یشر م
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�  ُ�مَ�َٰذا كَِ�ُٰبَنا يَنِطُق َعلَيۡ ﴿  ﴾٢٩َ�ۡعَملُونَ  ُكنتُمۡ  َما تَنِسخُ إِنَّا ُكنَّا �َسۡ  بِٱۡ�َّقِ
  تابک  نیا»  هک«اند؛  ردار شما نوشتهکما از رفتار و   فرشتگان  هک» ما  تابک  است  نیا«

  یادیو ز  مک چیھ ی، ب یو راست  حق  شما به  هی: علیعنی» دیگو یم  سخن  حق  شما به  هیعل«
  نهیآ ھر«د یآور یاد می را به  شیخو  د و اعمالیخوان یرا م  تابک  شما آن  دھد. پس یم  یگواھ

و   و ثبت  نوشتن  را به  فرشتگان : ما،یعنی»  میردک یم  د، استنساخیردک یرا شما م  ما آنچه
است:   نیا  یمعن  یقول . به میردک یأمر م  آن  یدار حفظ و نگهشما و   از اعمال  یبردار  نسخه
  آن  هکدھد  یم  برند، او فرمان یباال م  سبحان  یرا نزد خدا  بندگان  اعمال  فرشتگان  چون

بر   هکرا   نند و آنچهک  ثبت  ی، نزد و است  مترتب  یعقاب و  ثواب  بر آن  هکرا   یاز اعمال  بخش
 نند.کن  را ثبت  ندازند و آنیب  ، از قلم ستین  مترتب  یابو عق  ثواب  آن

ا ﴿ مَّ
َ
ِينَ فَأ ْ  ٱ�َّ ْ وََعِملُوا ٰلَِ�ِٰت َءاَمُنوا  ٱلَۡفۡوزُ َ�ٰلَِك ُهَو  رَۡ�َتِهۦِۚ  ِ�  َر�ُُّهمۡ  ِخلُُهمۡ َ�ُيدۡ  ٱل�َّ
 ﴾٣٠ٱلُۡمبِ�ُ 

را   آنان  پروردگارشان  اند پس ردهک  ستهیشا  یارھاکو   آورده  مانیا  هک  یسانکو اما «
  به»  پاداش«از » گرداند یم  داخل»  شیخو  : در بھشتیعنی»  شیخو  جوار رحمت در
در  ص خدا  رسول  فرموده  لیدل  ؛ به» بھشت»  به»  رحمت«ر شد و از یتعب»  رحمت«

 أ خداوند« ».أشاء  من  بك  رحمأ،  رمحيت  : أنتةللجن  قال  تعايل  اهللا  نإ«ل: یذ  فیشر  ثیحد
  رحم  بخواھم  هک  ھرکس تو بر  لهیوس  به  من  پس  یھست  من  فرمود: تو رحمت  بھشت  به

و   : فالحیعنی »است نیفوز مب  ھمان«  در رحمت  ردنک  داخل»  نیا. «» نمک یم
 باشد. یم  کھا پا یو ناخالص ھا از شائبه  هک  جھت  بدان  است  ار و روشنکآش  یرستگار

ا ﴿ مَّ
َ
ِينَ َوأ ْ َ�َفُروٓ  ٱ�َّ فَلَمۡ  ا

َ
ُ�مۡ  َعلَۡيُ�مۡ  ُ�ۡتَ�ٰ  َءاَ�ِٰ�  تَُ�نۡ  أ  قَۡوٗما َوُ�نُتمۡ  فَٱۡسَتۡكَ�ۡ

ۡرِِم�َ  ُّ�٣١﴾ 
مگر « شود: یم  گفته  و سرزنش  خیتوب  یاز رو  آنان  به» افر شدندک  هک  یسانکو اما «

بر کت  یول«شد  یم  بر شما خوانده  من  اتیا آچرا؛ قطع» شد؟ ینم  بر شما خوانده  من  اتیآ
بر کت ھا آن  به  آوردن مان یو از ا  اتیآ  نیا  رفتنی: از پذیعنی» دیشد  مجرم  ید و قومینمود
 . است  یتعال  حق  ینافرمان  دادن  با انجام  گناه  ابکد. جرم: ارتیشد  جرم  و از اھل  دهیورز

ِ  دَ �َذا �ِيَل إِنَّ وَعۡ ﴿ اَعةُ  َحقّٞ  ٱ�َّ ا قُۡلُتم �ِيَها َب َ� َر�ۡ  َوٱلسَّ اَعةُ  َما نَۡدرِي مَّ إِن  ٱلسَّ
 ﴾٣٢بُِمۡستَۡيقِنِ�َ  َ�ۡنُ  َوَما ا�َُّظنُّ إِ�َّ َظنّٗ 
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  گروه  نیا ص خدا  رسول  : چونیعنی»  است  حق للها  ه: وعدهکشد   گفته  و چون«
  یا یبیغ امور  ا از تمامی،  ز و حسابیرستاخ  دنیفرارس  به أ خداوند  فار را از وعدهک
  نیگفتند: ا یم  آنان  به  دادند و خطاب ی، خبر م است  داده  وعده  آن  به  یتعال  یبار  هک

  چیھ»  امتیق  : دروقوعیعنی»  و در ساعت«؛  است  یافتنی  تحقق  ناخواه  ھا خواه وعده
  یعنی» ؟ ستیچ  امتیق  میدان ید: ما نمیگفت»  است  یحتما آمدن  هک»  ستین  یکش

  یجز گمان«د؟ ییگو یم  سخن  شما از آن  هک  است  یزیچ  گر چهید  امتیق  نید: ایگفت
  نیقیو ما »  میپندار یم  محض  یو توھم  را فقط حدس  امتی: ما قیعنی»  میورز ینم

  هک  مینک یم  الیخو   گمان ، ما صرفا میندار  یا ینیقی  علم  امتیق  : ما بهیعنی»  میندار
 خواھد آمد.  امتیق

ْ  َما اُت  َٔ َسّ�ِ  َوَ�َدا لَُهمۡ ﴿ ا بِِهم وََحاَق  َعِملُوا ْ  مَّ  ﴾٣٣َتۡهزُِءونَ �َسۡ  بِهِۦ َ�نُوا
  ھمان  به  شان اعمال  یھا ی: بدیعنی» ار شدکآش  بودند بر آنان  ردهک  آنچه  ئاتیو س«
را   ردند، آنانک یاستھزا م  بدان  هکرا   و آنچه«ار شد کآش  آنان ، بر است  بوده  هک  یصورت

  به  ر شد و فرود آمد؛ با ورودشانیفراگ  آنان بر  شان اعمال  ی: جزایعنی»  فرو گرفت
 . دوزخ

َوٮُٰ�مُ  َ�َٰذا يَۡوِمُ�مۡ  لَِقآءَ  �َِسيُتمۡ  َكَما نَنَسٮُٰ�مۡ  ٱۡ�َۡومَ َو�ِيَل ﴿
ۡ
َوَما لَُ�م  ٱ�َّارُ  َوَمأ

ِٰ�ِ�نَ   ﴾٣٤ّمِن �َّ
 د، امروز شما رایردک  را فراموش  روزتان  نیا  مالقات  هک  گونه  شود: ھمان  و گفته«

  مینک یم  معامله  ارانکمانند فراموش  به  : با شما در دوزخیعنی»  مینک یم  فراموش
 روز را فرو  نیا  یبرا  ردنک  شما عمل  هک چنان  میگذار یفرو م  شما را در آن  پس

د یردک  بود، تجاھل  آمده  آن  به  راجع  یالھھای  کتاب در  هک  یو از اخبار قاطع دیگذاشت
و »  شماست  و قرارگاه  نکمس  : دوزخیعنی»  است  دوزخ  در آتش  گاھتانیجا و«

باز را از شما   یالھ  دھد و عذاب  تانیاری  هک»  ستین  یا دھنده  نصرت  چیشما ھ  یبرا
 دارد.

نَُّ�ُم ﴿
َ
َۡذُ�مۡ َ�ٰلُِ�م بِ� ِ َءاَ�ِٰت  ٱ�َّ تُۡ�مُ  �ُهُزوٗ  ٱ�َّ ۚ  ٱۡ�ََيٰوةُ  وََغرَّ ۡ�َيا َ�  ٱۡ�َۡومَ فَ  ٱ�ُّ

 ﴾٣٥�ُۡسَتۡعَتُبونَ  ُهمۡ  َوَ�  ِمۡنَها رَُجونَ ُ�ۡ 
از   عذاب  نی: ایعنی» دیشخند گرفتیر  خدا را به  اتیشما آ  هک  است  سبب  بدان  نیا«

  آن د و دریگرفت  چهیو باز  مسخره  را به  شما قرآن  هکد یآ یبر شما فرود م  یرو  آن
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ھا و  شیرایھا وپ شیا شما را با آرای: دنیعنی» داد  بتانیا فریدن  یو زندگ«د یدیشیندین
  یسرا  نیھم جز  یگرید  یسرا  چیھ  هکد یپنداشت  پس  فتیفر  شیخو  یھا یھودگیب

خود را بر   یزندگ ، نیو بنابرا  یحشر و نشر  و نه  ار استکدر   یزیرستاخ  ، نه ستیا نیدن
  آورده  رونیب»  آتش»  نیا از  امروز نه  پس«د یردک  یو سپر  بنا نھاده  أساس یب  اساس  نیا
  به  ، بازگشت امتیدر روز ق :یعنی» شود یم  طلب  از آنان للها  رضا ساختن  شوند و نه یم

را   یو عذر  آورده  دست او را به  یرضا شود تا ینم  خواسته  از آنان  خداوند متعال  طاعت
  یو معذرت  نشده  رفتهیپذ  یا توبه  در آن  هک  است  یروز؛ روز  را آنیافگنند ز  شیپ

 گردد. یسودمند واقع نم

َ�َٰ�ٰتِ رَّبِ  ٱۡ�َۡمدُ فَلِلَّهِ ﴿ �ِض َوَرّبِ  ٱلسَّ
َ
 ﴾٣٦ِم�َ ٱلَۡ�ٰلَ رَّبِ  ٱۡ�

،  نیو پروردگار زم ھا نا؛ پروردگار آسم خداست  از آن  و سپاس  شیستا  پس«
سزاوار حمد و   هک  است  یسرور  نیپروردگار و چن  نیو چن»  انیعالم پروردگار

  ستین  ھمتا سزاوار حمد و سپاس یب  یموال  جز آن  سک چی، ھ نیباشد بنابرا یم  شیستا
  حال  یدھ و سامان  آوردن  اصالح  و به  نیو زم ھا ناسمآ  نشیبرابر آفرفقط او را در   پس

  هکر یفراگ  است  ید. عالم: مفھومییو ثنا گو  برند، سپاس یسر م  به ھا آندر   هک  یسانک
 دارد. یمختلف  انواع  هکرو  ، از آن آمده  جمع  غهیص  شود و به یم للها یسو ما  ھمه  شامل

َ�َٰ�ٰتِ ِ�  ٱلِۡكۡ�َِ�آءُ َوَ�ُ ﴿ �ِض� وَ  ٱلسَّ
َ
 ﴾٣٧ٱۡ�َِكيمُ  ٱۡلَعزِ�زُ َوُهَو  ٱۡ�

و   نیو زم  در آسمان»  و سلطه  و عظمت  و جالل  ی: بزرگیعنی» اءیبرک  و او راست«
او  بر  یا نندهک  غلبه  چیھ  ؛ پس اش ییو فرمانروا  در سلطه  : غالبیعنی» زیعز  اوست

و  ھا آنفرم  و در تمام  و افعال  سخنان  در تمام  است  و فرزانه»  میکح«شود  یروز نمیپ
 . شیخو  یھا صلهیف

 ص خدا  رسول از بد یسع و ابو  رهیابوھر  تیروا  به  یقدس  فیشر  ثیدر حد
  نازع�  ، فمن ردايئ ، والكرب�اء زاريإ  ةتعايل: العظم  اهللا  يقول«فرمودند:   هک  است  آمده

  یا پتویبرکو   است  من ازار  د: عظمتیفرما یم أ خداوند« »ناري  منهما، أسكنته واحداً 
  شیخو  دوزخ  آتش  او را به ند،ک  شکشمکو   نزاع ھا آناز   یکیدر   با من  ھرکس  . پس من

  .»دھم یم  نکمس





 
 
 
 

 احقاف  سوره

 . است  هی) آ۳۵(  یو دارا  است  کیم
ـ   احقاف از  در آن  هکشد   دهینام»  احقاف»  جھت  بدان  هکمبار  سوره  نیا ه:یتسم  وجه

 . است  رفته  بود ـ سخن  منیعاد در   قوم  منازل  هک
 باشد. یم  باطل  معبودات  پرستش  ناروا بودن  انی، ب» احقاف»  محور سوره

ِ ِمَن  ٱلِۡكَ�ٰبِ تَ�ِ�ُل  ١حمٓ ﴿  ﴾٢ٱۡ�َِكيمِ  ٱۡلَعزِ�زِ  ٱ�َّ
فرو « . است  مقطعه  ، از حروف دو حرف  نیو ا»  میحاء، م«شود:  یم  خوانده  نیچن

از نزد  یو راست  حق به  : قرآنیعنی»  است  میکز حیعز للها  از جانب  تابک  نیا  فرستادن
  یعنیز: یعز . ستین  یو  در حق  ییو افترا  ذبکو   شده  فرستاده و دانا فرو  خداوند غالب

  م: صاحبیکبربندد. ح  یدروغ  یو بر  یسک  هک  است  ، قاھر و برتر از آن غالب  یتعال  حق
 امور.  در ھمه  است  متکح

َ�َٰ�ٰتِ  َناَما َخلَقۡ ﴿ �َض وَ  ٱلسَّ
َ
ٓ َوَما بَيۡ  ٱۡ� َجلٖ  بِٱۡ�َقِّ  إِ�َّ  َنُهَما

َ
�  َوأ َسّ�ٗ ِينَ  مُّ َ�َفُرواْ  َوٱ�َّ

 ٓ ا ْ  َ�مَّ نِذُروا
ُ
 ﴾٣ُمۡعرُِضونَ  أ
  جز به»  مخلوقات  از ھمه»  دو است  آن  انیم  هکرا   و آنچه  نیو زم ھا ناما آسم«
را اقتضا   ما آن  تیمش  هک  با حق  ھمراه  ینشیآفر  را به ھا آن: یعنی»  میدیافرین  حق

را  ھا آن  میدیافرین» و»  ستین  و باطل  ھودهیب ھا آن  نشیآفر  هکد یو بدان  میدیآفر ، نموده
 و ھا آن، عمر آسم امتیرا در روز قیز  است  امتیھمانا روز ق  هک»  نیمع  یعادیم  به« جز
 ھا آنآسم گر وید  ینیزم  به  نیرسد و زم یم  انیپا  ، به ستھا آن  انیدر م  هک  و آنچه  نیزم

» اءیانب«  ) از سوره۴۸(  هیدر آ  هک  شوند چنان یم  لیتبد  یگرید  یھا آنآسم  ز بهین
در   هک  آنچه : ازیعنی» اند شده  انذار داده  اند، از آنچه افر شدهک  هک یسانکو . « گذشت

و جزا؛   وحساب  بعد از مرگ  شدن  اند ـ مانند زنده شده  داده  میب  آن  لهیوس  به  قرآن
 اند. آماده  آن  یبرا  نه ، وشندیاند یم  در آن  نه  پس» گردانندیرو«

رََءۡ�ُتم قُۡل ﴿
َ
ا أ ِ  ُدونِ  ِمن تَۡدُعونَ  مَّ ُروِ� َماَذا َخلَُقواْ مَِن  ٱ�َّ

َ
�ِض أ

َ
مۡ  ٱۡ�

َ
 ِ�  ِ�ۡكٞ  لَُهمۡ  أ

َ�َٰ�ِٰت�  ٓ  َ�ۡبلِ  ّمِن بِِ�َ�ٰبٖ  ٱۡ�ُتوِ�  ٱلسَّ وۡ  َ�َٰذا
َ
َ�َٰر�ٖ  أ

َ
 ﴾٤َ�ِٰد�ِ�َ  ُكنُتمۡ  إِن ِعۡل�ٍ  ّمِنۡ  أ
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  : بهیعنی» دیدیا دیآ»  از حق  گردانیرو  افرانک  نیا  به ص محمد  یا» بگو«
  به«ھا؛  و طاغوت  ، مردگان از بتان» دیپرست یم را بجز ا  آنچه«؛  هکد یخبر دھ  من
خدا   یراست  به ھا آن: اگر یعنی» اند دهیرا آفر  نیز از زمیچ  چه  هکد یدھ  نشان  من

ار کرا در   ا مگر آنانی«اند؟  دهیرا آفر  نیز از زمیچ  چه  هکد یدھ  نشان  من  به  ھستند پس
 ھا نااز آسم  یبخش  کمال  باطل  یمعبودھا  ا مگر آنی: یعنی»  است  یتکمشار ھا آنآسم

،  آن و نه   است  نیا  نه  ھرگاه  پس اند؟! داشته  یتکمشار ھا آنآسم  نشیا در آفریھستند، 
  یتابکد، ییگو یم اگر راست «د؟ یپندار یم  خداوند سبحان  کیرا شر  آنان  گر چگونهید
  هکامر   نیبر ا  ھم ، کشر  بر بطالن  ھم  را قرآنیز» دیاوریب  نزد من  قرآن  نیاز ا  شیپ

  یکش  و در آن  است  حق  امتیق  هکامر   نیبر ا  و ھم  است  کیو الشر  گانهی  أل  یخدا
ا یند، ک  مخالفت  تابک  نیا با  هکدارند   یتابک  انکا مشریآ  پس  تاس  ردهک  حی؛ تصر ستین

از   یا ا بازماندهی«اورند یدارند، ب باشد؟ اگر  داشته  منافات  حجت  نیبا ا  هکدارند   یحجت
  از من  قبل  یامبریرا از پ  آن  هک  علم از  یزیچ  نیمترکا ی: آیعنید. یاوریب  نزد من»  علم
دھد   یگواھ أ للهبا ا  ھمراه  یا نندهیآفر بر وجود  هکد یدار  د، در دستیباش  ردهک  نقل

 س  عباس  د. ابنیاوریرا ب  آن  پس  است  نیاگر چن باشد؟  یار درستکز ین  گرانید  تا پرستش
 د.یاوریب  یا شده  و نقل  توبکز میچ  باره  نیدر ا  یعنی،  د: أثاره: خط استیگو یم

َضلُّ  َوَمنۡ ﴿
َ
ن أ ْ  مِمَّ ِ  ُدونِ  ِمن يَۡدُعوا ۥٓ  َتِجيُب َمن �َّ �َسۡ  ٱ�َّ  َعن وَُهمۡ  ٱلۡقَِ�َٰمةِ  مِ إَِ�ٰ يَوۡ  َ�ُ

 ﴾٥َ�ٰفِلُونَ  ُدَ�ٓ�ِِهمۡ 
تا روز   هکخواند  یدعا م  را به  یسکخدا   یجا به  هک  سک  تر از آن گمراه  ستیکو «

دا یپ  یسک  نیتر از چن و جاھل تر : ھرگز گمراهیعنی» دھد ینم  او را پاسخ  امتیق
  هک نیا  رسد به  شنود، چه یخود نم  هک  است  دعا خوانده  را به  یزیرا او چیز شود ینم
  چگونه ، خواننده  آن  د پسینما  دفع  یرا از و  یا ضرری  را جلب  یسود  شیخو  خواننده به
را   باطل  معبودان  ھرچند آن» و« بندد؟! یم  طمع  یو  یخود از سو  یدعا  اجابت  به

  را به ھا آن  انکمشر  هک  یباطل  : معبودانیعنی» خبرند یب  شان یاز دعا ھا آن«بخوانند؛ 
خبرند؛  یز بین  شانیدعا از  یحت  هکند بلیگو ینم  را اجابت  فقط آنان  خوانند، نه یم  یاری

 ستند.ین  شیب  یجمادات  هکرو   ابند، از آنی یدر م  شنوند و نه یرا م  آن  نه  پس
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ۡعَدآءٗ  َ�نُواْ لَُهمۡ  ٱ�َّاُس �َذا ُحِ�َ ﴿
َ
ْ  أ  ﴾٦َ�ٰفِرِ�نَ  بِعَِباَدتِِهمۡ  َوَ�نُوا

: یعنی» باشند  دشمنانشان  باطل  معبودان  شوند، آن  گردآورده  مردم  و چون«
و محشور گردند؛  شوند  گردآورده  امتیپرستند، در روز ق یرا م  بتان  هک  یمردم  چون

  نیو نفر  لعنت  ند و بر آنانیجو یم  یزاریب  اند، از آنان دشمن  شان یبرا  بتان  آن
 ھا آن ند ویآفر یم  اتیح  در بتان  امتیروز ق  أل  یه: خداک  است  ند. نقلیگو یم

  هکـ   نیاطیش ر وی، عز حی، مس فرشتگان  نینند. ھمچنک یم  بیذکخود را ت  پرستشگران
  و به«نند ک یم  برائت  اعالم  امتیخود در روز ق  ز از پرستشگرانیدارند ـ ن  اتیح

  یاز سو  شیخو  ، عبادت امتیدر روز ق  : معبودانیعنی» ورزند یار مکان  عبادتشان
ھستند و   آنان  نندهک بیذکر وتکنند، منک یم  ومکو مح  ردهک  یار تلقکرا با ان  انکمشر

 . میبود  فرانخوانده  شیخو  پرستش  شما را بهند: ما ھرگز یگو یم

ِينَ  قَاَل  َ�ّيَِ�ٰٖت  َءاَ�ُٰتَنا َعلَۡيِهمۡ  َ�ٰ �َذا ُ�تۡ ﴿ ا َحقِّ َ�َفُرواْ لِلۡ  ٱ�َّ  ِسۡحرٞ  َ�َٰذا َجآَءُهمۡ  لَمَّ
بِ�ٌ   ﴾٧مُّ
ار ما کآش و  روشن  اتی: آیعنی» ما  ناتیب  اتیآ»  هکم  : بر اھلیعنی»  آنان بر  و چون«

بر و ک  یرو از» شدند  ر آنکآمد، من  شانیسو به  حق  چون  هک  یسانکشود،   خوانده«
نند: ک  و تأمل  شهیاند  اتیآ  نیدر ا  هک آن یند، بیگو یو م» گفتند»  قرآن  اتیآ  عناد، درباره

 ». است ارکآش  یسحر»  یا و شبھه  کش  چیھ یب  اتیآ»  نیا«

مۡ ﴿
َ
ٮُٰهۖ  َ�ُقولُونَ  أ ۡ�ُتُهۥ إِنِ  قُۡل  ٱۡ�َ�َ ِ  ِمنَ  ِ�  لُِكونَ فََ� َ�مۡ  ٱۡ�َ�َ ۖ  ًٔ َشۡ�  ٱ�َّ ۡعلَمُ  ُهوَ  ا

َ
 بَِما أ

 ﴾٨ٱلرَِّحيمُ  ٱۡلَغُفورُ  َوُهوَ  َو�َۡيَنُ�ۡمۖ  بَۡيِ�  �َشِهيدَۢ  بِهِۦ َكَ�ٰ  �ِيهِ�  تُفِيُضونَ 
  اختراع خود  شیاز پرا   قرآن ص : محمدیعنی»  است  را بربافته  نیند: ایگو یا می«

ھر   هک  است  یا ، شبھه شبھه  نیا  هکبندد و از آنجا  یرا بر خداوند افترا م  و آن  ردهک
گردد و  یم  مطرح  طور مفصل  به  باره  نیدر ا  یالھ  پاسخ  ند پسک یم  هیکت  بر آن  یافرک

و   فرض  لیبر سب» اگر بگو:«شود:  یرار مکت» : بگوقل« لمهکبار   ، سه پاسخ  نیا  در خالل
  به  یزیچ  کبرابر خدا مال ، در باشم  را بربافته  آن«د؛ ینک یشما ادعا م  هک ر ـ چنانیتقد

د یبرگردان  را از من  یالھ  عذاب دیتوان یشما نم  صورت  : در آنیعنی» دیستین  سود من
  عذاب  شما بر دفع  هک یدر حال  بندم یم  دروغ  أل  یخاطر شما بر خدا  به  چگونه  پس

: یعنی» دیرو یم فرو  در آن  با طعنه  آنچه  به  داناتر است للها«د؟ یستیقادر ن  از من  یو
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  به  نیو ھمچن  است  ینیب  جادو و فال  قرآن  هک  سخن نیو ا  تان بیذکت  به  أل  یخدا
؛  ، داناتر استدیپرداز ید و مییگو یم  رسالت و  قرآن  درباره  هک  ییناروا  گر سخنانید
و   از نزد اوست  قرآن  هکمورد   نیرا او در ایز»  است  و شما بس  من  انیاو م  بودن  گواه«

  هک  نیز بر ایشما ن  هیدھد و عل یم  یگواھ  من  نفع  ، به ام رسانده شما  را به  یو  امیپ  من
  هک  یسکبر »  آمرزگار مھربان  و اوست«دھد  یم  ید، گواھیا ردهک  شهیار پکو ان  بیذکت

 ! ید. آرینما  عمل  است  در آن  هک  آنچه  ند و بهک  قیرا تصد  آورد، قرآن  مانیند، اک  توبه
و   بر حلم  است  یو اشعار  مؤمن  تائبان  یبرا  و رحمت  آمرزش  به  است  یا وعده ن یا

 ند.ک ینم  عذاب  شتاب  را به  رانکاو من  هک  است  آن  یایرا گویز  یتعال  حق  یبردبار

ٓ  ٱلرُُّسلِ  ّمِنَ  بِۡدٗ�  ُكنُت  َما قُۡل ﴿ ۡدرِي َوَما
َ
تَّبِعُ  إِنۡ  بُِ�ۡمۖ  َوَ�  ِ�  ُ�ۡفَعُل  َما أ

َ
 يُوَ�ٰٓ  َما إِ�َّ  �

 ٓ ۠  إَِ�َّ َوَما نَا
َ
بِ�ٞ  نَِذيرٞ  إِ�َّ  �  ﴾٩مُّ
  انیاز م  بگو: من«است:   نیا در امر رسالت  انکمشر  شبھه  به  دوم  پاسخ

 أ خداوند  هکبل  ستمیامبر نیپ  نینخست  : منیعنی»  نوظھور نبودم  یا دهیپد  امبرانیپ
ار کد، انیتوح  یسو  به  دعوت  پس  است  را فرستاده  یاریبس  امبرانیز پین  از من  قبل

گاھ  و عدم  بتان  پرستش ،  دعوت  نیا  هکبل  ستین  من  ، فقط محدود به بیاز غ  یآ
با   دانم یو نم«اند  فراخوانده  آن  به † امبرانیپ تمام  هک  ھنکو   یمیقد  است  یدعوت
  ا منیآ  هک  دانم ی؟ نم رو است  شیپ  هک  یدر زمان» خواھد شد  یا معامله  شما چه و با  من
  عذاب ای؟ آ شوم یم  شتهکا ی،  رمیم یا می؟ آ شوم یم ج اخرا  ا از آنی،  مانم یم  یباق  هکم در
جز «د؟ یشو یم  داده  مھلت  هکا یشود،  یم  بر شما فرستاده  طور عاجل  و به  شتاب  به

  یو وح  قرآن فقط از  : منیعنی»  نمک ینم  یرویشود پ یم  یوح  من  به  هکرا   آنچه
  یا دھنده میب جز  و من»  ام اوردهین  انیم  را به  یز نویو از نزد خود چ  ردهک  یرویپ

و ھشدار   میار بکوآش  روشن  یا وهیش  به أ خداوند  شما را از عذاب  پس»  ستمیار نکآش
 ند.ک یم  کدر را  می، ھشدارھا یشمند باخردیھر اند  هک  یطور  به  دھم یم

در   انکو مشر  شانیار اک  هکامر   نیاز ا ص  رمکا  رسول  هک  است  بر آن  لیدل  هیآ  نیا
گاھیجا خواھد انجامک  ا بهیدن با  أ خداوند  هکدانستند  یم  نیقی نداشتند اما به  ید، آ
 . است  انتظارشان در  بھشت  یواال  مقام  هک دانستند یمند، ک یم  چه  در آخرت  شانیا

  رسول  بر اصحاب  انکفشار و آزار مشر  چون  هک  است  را نقلیز  ستین  منسوخ  هیآ  نیا
خرما   هک  ینیسرزم به  هکدند ید  در خواب ص  حضرت  شد، آن  سخت  هکدر م ص خدا
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ردند، ک  نقل  شیخو  اصحاب  را به  خواب  نیا  نند. پسک یم  دارد ھجرت  و آب  و درخت
را   انکاز آزار مشر  ییو رھا  شیگشا به  بشارت  و از آن  شده  شادمان  خواب  نیاز ا  شانیا

دند، یرا ند  خواب  نیا  ینیع  ردند و تحققک  درنگ  از زمان  یا هبرھ  چون  افتند، سپسیدر
  د، ھجرتیا دهید  در خواب  هک  ینیسرزم  یسو  به  وقت  چه !للها  ا رسولیگفتند: 

َوَمآ ﴿فرمود:   نازل  أل  یخدا  هکبود   ردند، ھمانک وت کس ص  رمکا  رسول؟  مینک یم
ۡدرِي َما ُ�ۡفَعُل ِ� َوَ� 

َ
خواھد   و شما چه  با من  هک  دانم ینم  و من« .]۹[األحقاف:  ﴾بُِ�ۡمۖ أ

ر؟ یا خی  شوم یم  ، برده ام دهید  در خواب  هک  ییھمانجا  ا بهیآ  هک  دانم ی: نمیعنی »شد؟
شود،  یم  یوح  من  به  هک  بود اما جز از آنچه  در خواب  دمید  آنچه«فرمودند:   سپس

 . است  نشده  یوح  من  ھنوز به  من  خواب  ینیع  : مصداقیعنی ». نمک ینم  یرویپ
ا، یاز اول  یبعض  یبرا  بیغ  علم  یادعا  هکشود  یم  دانسته  هیآ  نیاز ا  نیھمچن

 . ار استکآش  یو دروغ  اساس یب  یامر

رََءۡ�ُتمۡ  قُۡل ﴿
َ
ِ  ِعندِ  ِمنۡ  َ�نَ  إِن أ ٰٓءِيَل  بَِ�ٓ  ّمِنۢ  وََشِهَد َشاهِدٞ  بِهِۦ تُمَوَ�َفرۡ  ٱ�َّ ٰ  إِۡسَ� َ�َ 

ُ�مۚۡ  اَمنَ  َٔ َ�  ِمۡثلِهِۦ َ إِنَّ  َوٱۡسَتۡكَ�ۡ ٰلِِم�َ  ٱۡلَقۡومَ  ِديَ� َ�هۡ  ٱ�َّ  ﴾١٠ٱل�َّ
  من  به :یعنی» دیدیا دیبگو: آ«است:   نی، ا در امر رسالت  انکمشر  شبھه  به  سوم  پاسخ
  شما بدان«  هک آن  حال» باشد و للها از نزد»  قتیدر حق  قرآن  نیا» اگر«د؛ یخبر دھ

،  نموده  نازل  توراتدر  أل  یخدا  آنچه بر  هک»  لیاسرائ یاز بن  ید و گواھیباش  افر شدهک
 رید، معاد و غیتوح  اثبات  چون  : بر مانند اخبار قرآنیعنی»  بر مانند آن«  دانا است

  داده  یگواھ«دارد؛   مطابقت  قرآنو با   موجود است  در تورات  هک  یاز امورھا  این
  روشن  شیبرا  قتیحق  نیرا ایز  قرآن  به» باشد  آورده  مانیا«؛  یلیاسرائ  گواه  آن»  گاه آن

  نازل  امبرانشیاو بر پ  هک  است  ییوح  جنس و از  أل  یخدا  المک  قرآن  هک  دهیگرد
  به  آوردن  مانیاز ا» دیباش  دهیورزبار کاست»  گواه  آن  یبا وجود گواھ» و شما«ند؛ ک یم

  تیمگر را ھداست  خدا قوم  البته«د و یھست  هکا نیقی د؟یستیستمگر ن  ھم ا بازی، آ قرآن
  نیچن  ر سخنیتقد  ند پسک یم  شرط داللت  محذوف  بر جواب  جمله  نیا» ندک ینم
د، ستمگر یا دهیورزفر ک  آن  به  هکا شما یباشد، آ أ خدا از نزد  شود: اگر قرآن یم
  سالم  ، عبدالله بن لیاسرائ یشاھد از بن  آن  هک  میشو یادآور مید. یا ستمگرد؟ قطعیستین

را یشود ز یز مین  یر ویغ  شامل  مضمون  نیا  شد. البته  مسلمان  بعد از ھجرت  هکد بو
 . است  جنس  اسم» شاھد«
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  بن  از عوف  حیصح  یسند با  مهیرک  هیآ  نیا  نزول  سبب  انیدر ب  یطبران
  انیھودید یدر روز ع ص خدا  رسول«فرمود:   هک  است  ردهک  تیروا  یاشجع  کمال
 شدند  از ورود ما ناخوش  آنان  ی. ول بودم  ھمراه  شانیز با این  رفتند و من  آنان  سهینک  به

از  تن  دوازده  ھود!ی  گروه  یفرمودند: ا  آنان  به  خطاب  شد. سپس  دگرگون  و حالشان
  یمعرف  من  دھند، به  یمحمد گواھ  و رسالت أ د خداوندیتوح  به  هکخود را   انیم
  ، خشم است  آسمان  ر سقفیدر ز  هک  یا یھودیاز ھر   أل  یخدا  صورت  نیرا در اید زینک

  یپاسخ ص  رمکا  رسول  به  از آنان  یسکردند و ک  وتکس  انیھودیدارد.  یخود را بر م
آمد و   شانیسر ا  از پشت  یمرد  هک  دمید  برگشتند. بناگاه ص  حضرت  آن  نداد. سپس

ھود! ی  گروه  ینمود و گفت: ا  یرو ان یھودی  یسو  به  . سپس ستیبا محمد!  یگفت: ا
  یمرد  شیخو  انیدر م  هکخدا سوگند   ؟ گفتند: به ستیچ  من  نظر شما در مورد شخص

مانند   از پدرت  و قبل  از تو مانند پدرت  خدا مانند تو و قبل  تابک  داناتر به دانشمندتر و
  یامبریپ  ھمان  شخص  نیا  هک  دھم یم  یگواھ  من  کنیا  گفت: پس ! میندار  سراغ  جدت
را   ! و سخنش یگفت  گفتند: دروغ د!یابی یم  در تورات را  یو  و اوصاف  بشارت  هک  است
  را نازل  هیآ  نیا  أل  یخدا  هکبود   دادند. ھمان  یو  به  ییناروا  یھا نسبتو   ردهکرد 

اد ی  سالم ا از عبدالله بنحیتلو  در آن  ، چون است  یمدن  هیآ  نی، ا تیروا  نیبنابرا». نمود
 شد.  مسلمان  و او بعد از ھجرت است   شده

ِينَ َوقَاَل ﴿ ْ  ٱ�َّ ِيَن َءاَمُنوا � َ�نَ  لَوۡ  َ�َفُرواْ لِ�َّ ا َخۡ�ٗ ٓ  مَّ ْ  لَمۡ  �ذۡ  إَِ�ۡهِ�  َسبَُقونَا  بِهِۦ َ�ۡهَتُدوا
 ٓ  ﴾١١قَِديمٞ  إِۡفكٞ  فََسَيُقولُوَن َ�َٰذا

  یزینک  خطاب  بن عمر«است:   ردهک  تیروا  مهیرک  هیآ  نزول  سبب  انیمنذر در ب  ابن
  مسلمان خاطر  عمر او را بهبود،   شده  مسلمان  یاز و  قبل  هک  داشت  رهیزن  نام  به

  رهیبود، زن یم  یارزش ر و بایار خک،  نید  نیگفتند: اگر ا یم  شیفار قرکزد و  یم  شدنش
  نازل  رهیزن  را در شأن  هیآ  نیا  أل  یخدا  هکبود   . ھمان جست ینم  سبقت  از ما برآن

و   سالم  بن للهـ مانند عبدا  شان مؤمنان  ھود در حقی  افرانکگر: ید  یتیروا  بنا به». ردک
 جستند. ینم  سبقت  آن  یسو  از ما به  آنان بود،  محمد حق  نیـ گفتند: اگر د  ارانشی

و   قرآن محمد از  هک  آنچه» گفتند: اگر«  مؤمنان  : در بارهیعنی»  مؤمنان  به  افرانکو «
  و قرآن  رسالت  به  مانیا  یسو  : بهیعنی»  بر ما بدان  ر بود، آنانیخ«؛  است  آورده  نبوت

  مستحق  هکبود  نیچن  خودشان  در باره  افرانک  گمان  پس» گرفتند ینم  یشیپ«



 ٥٧٣  سوره احقاف

 

  از آن  غافل  یول ھستند!  یو با ارزش  کیار نکھر   یسو  به  گرفتن  و سبقت  یشتازیپ
و   دهیدانگر  مخصوص  شیخو  رحمت  بخواھد، به  هکرا   ھرکس  سبحان  یخدا  هکبودند 

خود،   به  فار نسبتک پندار  نیا  هک  ر استکذ  انیند. شایگز یبر م  شیخو  نید  یبرا
اند:  فرموده  آن  درباره  لیذ  فیشر  ثیدر حد ص  رمکا  رسول  هک  است  یبرک  ھمان

 .» است  مردم  شمردن ریو حق  حق  بر؛ رد نمودنک« .»وغمط انلاس  الكرب بطر احلق«
  نیخواھند گفت: ا  یزود  اند، به افتهین  تیھدا»  قرآن  : بهیعنی»  آن  به  و چون«
 . است  انینیشیپ  یھا افسانه  قرآن  نیگفتند: ا  از آن  قبل  هک چنان»  است  ھنهک  یدروغ

ۚ  إَِماٗما كَِ�ُٰب ُموَ�ٰٓ  لِهِۦَوِمن َ�بۡ ﴿ َصّدِقٞ  كَِ�ٰٞب  َوَ�َٰذا َورَۡ�َٗة ا ّلَِسانًا مُّ ُنِذرَ  َعَر�ِّيٗ ِ�ّ 
ِينَ   ﴾١٢لِۡلُمۡحِسنِ�َ  ىٰ َظلَُمواْ َو�ُۡ�َ  ٱ�َّ
 در  و قرآن  است  تورات  هک»  یموس  تابک«  از قرآن  شی: پیعنی»  از آن  شیو پ«

  یخدا  از جانب» بود  یرحمت  هیراھبر و ما«دارد   توافق  ، با آن حق  نیو قوان  عیشرا  اصول
  به  نید در امر  از قرآن  شیبودند. لذا پ  آورده  مانیا  آن  به  هک  یسانک  یراب  سبحان

  است  یتابک  نیا«را یدارد ز  داللت  قرآن  تیخود بر حقان  نیا» و«شد  یاقتدا م  تورات
 از  ر آنیوغ ÷  یموس  تابک  با تورات  نید  در اصول  : قرآنیعنی»  نندهک  قیتصد

»  یعرب  زبان  به»  ستھا آن  مصدق  عالوه  و به  و ھمخوان  موافق أ خداوندھای  کتاب
تا «فھمند  یرام  آن  نهیمد  انیھودیو   است  یعرب  زبان  به  قرآن  هک  ی: در حالیعنی

و «نماند   یباق  یعذر  آنان  ی، برا نیو بنابرا أ خداوند  از عذاب» دھد  میرا ب  ارانکستم
  یروزیپ  ، به شانیارکوکین  پاداش  به  سرانجام  هک نیا  به» باشد  یبشارت  ارانکوکین  یبرا
  نید: اییگو یم  افرانکشما   هک  ستین  چنان  شوند پس یم  لینا  آخرت  ا و بھشتیدن

 ! میقد  است  یدروغ  قرآن

ِينَ إِنَّ ﴿ ُ قَالُواْ َر�َُّنا  ٱ�َّ ْ ُ�مَّ  ٱ�َّ  ﴾١٣َ�َۡزنُونَ  ُهمۡ  َوَ�  ۡيِهمۡ َعلَ  ٌف فََ� َخوۡ  ٱۡسَتَ�ُٰموا
 :یعنی» دندیورز  یداریپا  ، سپس است للهگفتند: پرودگار ما ا  هک  یسانک  گمان یب«
  و نه  است  بر آنان  یمیب  نه«ردند؛ ک  جمع  عتیبر شر  د و استقامتیتوح  انیدر م

  یا یو ناخوش  ی، سخت یدر گرفتار  هکن امر یاز ا ھا آن: یعنی» شوند یم  نیاندوھگ
را از   یا یداشتن  و دوست  ز محبوبیچ  هک نیو از ا  نگشته  کمنایدرافتند، ب

  به  ا، ھمیدر دن  ؛ ھم و موھبت  خصلت  نیشوند و ا ینم  نیز اندوھگیبدھند، ن  دست
 . است  یشگیدار و ھمیپا  شانیا  ی، برا در آخرت  و ھم  مرگ  ھنگام
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ْوَ�ٰٓ ﴿
ُ
ۡصَ�ُٰب  �َِك أ

َ
ٓ  ٱۡ�َنَّةِ  أ ۢ َ�ِٰ�ِيَن �ِيَها َجَزا ْ  بَِما َء  ﴾١٤َ�ۡعَملُونَ  َ�نُوا

 ستهیشا  ا از اعمالیدر دن» دادند یم  انجام  آنچه  پاداش  به  هکبھشتند   اھل  شانیا«
 ».مانند یم  در آن  جاودانه«

يۡ ﴿ �َ�ٰنَ  َناَوَوصَّ يۡ  ٱۡ�ِ ۖ  هِ بَِ�ِٰ�َ ُهۥ َ�َلَۡتهُ  إِۡحَ�ًٰنا مُّ
ُ
ۖ  َوَوَضَعۡتهُ  ٗهاُكرۡ  أ  ۥَوفَِ�ٰلُهُ  وََ�ۡلُُهۥ ُكۡرٗها

ٰٓ  ًر�ۚ ثََ�ُٰثوَن َشهۡ  ُشدَّ  بَلَغَ  إِذَا َح�َّ
َ
رۡ  ۥهُ أ

َ
ۡوزِۡعِ�ٓ  رَّبِ  قَاَل  َسَنةٗ  َ�عِ�َ َوَ�لََغ أ

َ
نۡ  أ

َ
ۡشُكرَ  أ

َ
 نِۡعَمَتَك  أ

�ۡ  ٱلَِّ�ٓ 
َ
َّ  َعۡمَت � َ�َ  ٰ يَّ  َوَ�َ نۡ  َ�ِٰ�َ

َ
ۡ�َمَل  َوأ

َ
ۡصلِحۡ  تَۡرَضٮٰهُ  َ�ٰلِٗحا أ

َ
�  ِ�  ِ�  َوأ  ُ�ۡبُت  إِّ�ِ  ُذّرِ�َِّ�ٓ

 ﴾١٥ٱلُۡمۡسلِِم�َ  ِمنَ  �ّ�ِ  إَِ�َۡك 
  هک  است  یدستور  و آن  است  هیت: از توصیوص»  میردک  تیوص  انسان  و به«

  به«م: یردک و سفارش   تیاو را وص ! یباشد. آر  وستهیپ  آن  به  و اھتمام  تیعنا  ضرورت  به
  یسع  راه ن یند و در اکرفتار   تمام  یکین  به ھا آنبا   هک»  پدر و مادرش  در حق  یکین

  ا آوردهیدن او را به  یدشوار  و به  برداشته  مکاو را در ش  یدشوار  به  مادرش«د ینما  غیبل
  یھایدشوار ، ا آوردنشیدن  به  و در ھنگام  یحاملگ  در دوران  : مادرشیعنی»  است

»  است  ماه یاو س  ر گرفتنیو از ش  بار برداشتن  و دوران»  است  ردهک  را تحمل  یادیز
ر یرا از ش  طفلش  هک گاه تا آن  یو  یباردار  یابتدا  ـ از ھنگام  مدتھردو   : مجموعهیعنی

  ماه  شش  یباردار  مدت  حد اقل  هکشود  یم  شان . خاطرن است  ماه یرد ـ سیگ یباز م
د: یگو یم س  عباس  باشد. ابن یم  یخوارگ ریش  ثر مدتک، حد ا مدت  نیا  هیو بق  تاس
  طفلش  یبرا  یرخوارگیش  ماه  کیو ستیب نمود،  حمل  وضع  یماھگ  اگر مادر در نه«
  یبرا  یرخوارگیش  ماه  و سه  ستینمود، ب  حمل  وضع  یماھگ  ، اگر در ھفت است  یافک

ر یش  تمام  د دو سالیبا  نمود، طفل  حمل  وضع  یماھگ  اگر در ششو   است  یافک  طفلش
  ماه یر را، سیاز ش  طفل  تا بازگرفتن  یباردار  مدت  هک  مهیرک  هیآ  نیا  لیدل  بخورد، به

 ». است  ردهک  یمعرف
 دترکمؤ پدر  فرزند از حق  مادر بر عھده  حق  هکدارد   اشاره  قتیحق  نیا  به  مهیرک  هیآ

او   ھم  از آن و بعد  است  نھاده  یدشوار  و به  بارگرفته  یدشوار  را مادر او را بهیباشد ز یم
  مدت  نیا  و در ھمه  است  پرورانده  شیخو  و در آغوش  داده ریش  شیوجود خو  هیرا از ما

  است  پرداخته  یو امور  به  وجه  نیبھتر  ھا، به یو سخت  رنجھا، زحمات  با تحمل
در   او ھم  هکھرچند  ، است  نداشته  یتکمشار  یامور با و  نیاز ا  یزیپدر در چ  هک یدرحال
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مادر   یبا رنجھا  یو  رنج  نیاما ا  دهیشک  رنج  یزندگ  یھا نهیھز  نیدرآمد و تأم  سبک  راه
 . ستیھمانند و برابر ن

و   شده  نقل  یقرآن  بزرگ  آداب  نیا  حیدر توض  یاریبس  ینبو  ثیاحاد  هک  ر استکذ  انیشا
  ردهک  یمعرف  رهیبک  را از گناھان ھا آن  یو نافرمان  اعمال  نیرا از بھتر  نیوالد  به  یکین

  به  آوردن  کشر عبارتند از:  رهیبک  گناھان«است:   فیشر  ثیحد  نیا  جمله  از آن  است
  به  فیشر  ثیحد در  نیھمچن».  و سوگند غموس  نفس  ، قتل نیوالد  یخدا، نافرمان

  هک  میبود ص  رمکا  رسول ما در محضر«فرمود:   هک  است  آمده س دیأس یأب  تیروا
از   یزیچ  نمیوالد  ا بعد از مرگیآ !للها ا رسولیآمد و گفت:   شانینزد ا  سلمه یاز بن  یمرد

ھا بر  نیا« ! یفرمودند: بل ص  رمکا  رسول ؟ است  مانده  یباق  ام بر ذمه ھا آن  به  یکین
اجرا   ، بهھا آن  یبرا  خواستن  ، آمرزشھا آن  یبرا دعا نمودن » است  مانده  یباق  ات ذمه

  داشتن  یشود و گرام ینم  وستهیپ ھا آن  سبب  جز به  هک  یرحم  ، صلهھا آنعھد   گذاشتن
 ».ھا آن  دوست

رو و ین  هک  گاه : تا آنیعنیأشده: » دیرشد خود رس  مالک  به  چون  هک  گاه تا آن«
 ، مرحله  نیا  او به  دنیرس  یبرا  مدت  نیمترکد. یخود رس  امکاستح  به  طفل  عقل

د یمف دیق  نیا» دیرس  یسالگ  چھل  و به. « است  یسالگ  وسه یا سی  یس  سن  به  دنشیرس
،  رشد است و  قوت  مالک  به  دنیفراتر از رس  یزی، چ یسالگ  چھل  به  دنیرس  هک  است  آن

  ختهیبرانگ  نبوت  به  یسالگ  چھل  بعد از سن † ایه: انبک  شده  گفته  جھت  نیاز ا
رسد  یم  یسالگ  چھل  سن  به  هک  یسک  ی، برا انیب  نیا«د: یگو یر میثک اند. ابن شده

و بر   د نمودهیتجد را  أل  یخدا  یسو  به  و انابت  د توبهیبا  هک  ارشاد است  نیا  متضمن
  چھل  به  مسلمان  بنده  چون«است:   آمده  فیشر  ثیدر حد». استوار ببندد  یعزم  آن

د، یرس  یسالگ  شصت  به  چون گرداند و یم  کاو را سب  حساب أ د، خداوندیرس  یسالگ
  یسالگ ھفتاد  به  ند و چونک یم  یو  یرا روز  شیخو  یسو  به  و انابت  توبه أ خداوند

 أ د، خداوندیرس  یھشتاد سالگ  به  چون دارند و یم  او را دوست  آسمان  د، اھلیرس
 أ د، خداوندیرس  ینود سالگ  به  ند و چونک یم را محو  و گناھانش  تیرا تثب  حسناتش

گرداند و  یم  عیشف  تشیب  اھل  را در حق  یآمرزد و و یم را  یو  ندهیو آ  گذشته  گناھان  ھمه
 ». یو  نیدر زم  ر خداستیشود: او اس یم  نوشته  نیچن  در آسمان  یدر مورد و
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  یتا نعمت  نک  الھام  گفت: پروردگارا! بر من«د: یرس  یسالگ  چھل  سن  به  چون ! یآر
ر و ک: پروردگارا! شیعنی»  ر گزارمک، ش یا داشته  یارزان  پدر و مادرم  و به  من  به  هکرا 

  من  به  بتنس ھا آنو مھر   از شفقت  و بر پدر و مادرم  تیاز ھدا  بر من  هکرا   آنچه  سپاس
را   آن  هک  دھم  انجام  یکیار نکو »  نک  الھام  من  ، به یا نموده  انعام  ام یکودک  در دوران

  دھم  انجام  یا ستهیشا  ز عملین  ندهیتا در آ  نک  الھام  من  به  : ھمچنانیعنی»  یبپسند
و   و نسل  : فرزندانیعنی »آور  صالح  به  میرا برا  و فرزندانم« یبپسند  را از من  آن  هک

از »  ام آورده  تو توبه  درگاه  به  من  نهیھرآ»  و استوار گردان  قدم  ثابت  را در صالح  تبارم
  تو و از منقادان  یبرا  شدگان  میتسل : ازیعنی»  از مسلمانانم  و من«  شیخو  گناھان
  آمده س مسعود  ابن  تیروا  ف بهیشر  ثی. درحد تو ھستم  ییتاکید و یتوح  یبرا  مخلص

بخوانند:   نیدادند تا در تشھد چن یم  میتعل  شیخو  اصحاب  به ص خدا  رسول  هک  است

  يلإ  الظلمات  ، و�نا من السالم  بيننا، واهدنا سبل  ذات  قلو�نا، وأصلح  ب�  ألف  ا�«
أسماعنا وأبصارنا وقلو�نا   نلا يف  ، و�ارك بطن ما ظهر منها وما  انلور، وجنبنا الفواحش
  ، مثن� نلعمتك  ، واجعلنا شاكر�ن الرحيم  اتلواب  أنت  نكإعلينا   وأزواجنا وذر�اتنا، وتب

نداز، در روابط یب  ما الفت  یدلھا  انیدر م بارالھا!. «»اقابليها وأتمها علين  بها عليك
  یسو  ھا به یکی، ما را از تار نک  تیھدا  یسالمت  یھا راه  ، ما را به نکرونما   ما اصالح  ینیالب ذات

ھا و  یینایھا و ب ییما در شنوا  ینار دار، براکبر   ار و پنھانکآش  یھا یزشت ، ما را از ده  نور نجات
وما را   یھست  ر مھربانیپذ را تو توبهیر شو زیپذ  ، بر ما توبه نه  تکبر  و فرزندانمان  ھمسران دلھا و

و   تمام  بر ما به را  و آن  آن  رندهیتو و پذ  یبرا  آن  به  انی، ثناگو قرار ده  نعمتت  رگزارانکاز ش

 .» رسان  مالک
  هیآ  نیفرمود: ا  هک  است  ردهک  تیروا  نزول  سبب  انیدر ب س  عباس  از ابن  یواحد

  سال  ستیب ص  رمکا  و رسول  سن  سال  را او ھژدهیشد ز  نازل س  قیر صدکابوب  درباره
  به  ییدر جا شدند پس  بود ھمراه  شام  عازم  هک  یا یتجارت  اروانکدر   باھم  هکداشتند   سن

نزد  س رکنشستند و ابوب  درخت  آن  هیدر سا ص زدند. حضرت  منزل  یسدر  درخت  یپا
  د: آنیپرس  یاز و  ند. راھبک  سؤال  حق  نید  تا از او درباره  در آنجا بود رفت  هک  یراھب
 للهر گفت: او محمد فرزند عبداکابوب ؟ ستیک  است  سدر نشسته  درخت  هیدر سا  هک  یمرد

بعد از   یسکو   امبر استیاو پ  هکسوگند  خدا  گفت: به  . راھب است  فرزند عبدالمطلب
  ، از آن . پس است  نگرفته  پناه  درخت  آن  هیسا خدا به  یجز محمد نب ÷  میمر  بن  یسیع
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جدا  ص خدا  از رسول  گاه چیھ  افتاد و او بعد از آن  نیقی و  قیر تصدکابوب  در قلب  ھنگام
د، یرس  یسالگ  چھل  سن  به س رکبابو  و چون  هکدر م  و نه  شانیا  یدر سفرھا  شد، نه ینم

ۡشُكَر نِۡعَمتََك ﴿گفت: 
َ
ۡن أ

َ
ۡوزِۡعِ�ٓ أ

َ
َّ  لَِّ�ٓ ٱرَّبِ أ ۡ�َعۡمَت َ�َ

َ
  یبصر  حسن  یول .]۱۹[النمل:  ﴾�

  اتیدر مورد آ  یلک  ؛ قاعده ھرحال  ندارد. به  یخاص  نزول  و سبب  است  عام  هیآ  نید: ایگو یم
 .ھا آن  سبب  بودن  خاص  به  نه  ستھا آنلفظ   بودن  عام  اعتبار به  هک  است  نیا  قرآن

ۡصلِۡح ِ� ﴿: یتعال  حق  فرموده  نیا  درباره س  عباس  ابن
َ
ۡ�َمَل َ�ٰلِٗحا تَۡرَضٮُٰه َوأ

َ
ۡن أ

َ
َوأ

 �   رد و او نهک  را اجابت س رکابوب  یدعا أ خداوند«د: یگو یم .]۱۵[األحقاف:  ﴾ِ� ذُّرِ�َِّ�ٓ
 دیگرفتند، از ق یقرار م  انکمشر  نجهکمورد ش أ خدا  در راه  هکرا   یمؤمن  بردگان از  تن

را   یریخ  چیھ س رکبودند ـ ابوب  جمله  از آن  رهیفھ  بن و عامر  بالل  هکرد ـ کآزاد   یبردگ
  سالما  ـ به  از فرزند و پدر و مادرش  ـ اعم  یو  خانواده  یاعضا  ز ھمهیرد و نکن  کتر

پدر، مادر   هکنبودند  ص خدا  رسول  از اصحاب  کی  چیجز او، ھ  هک یشدند در حال  مشرف
  یدعا  اجابت  لیدل خود  نیباشند و ا  شده  مسلمان  ھمه  پسر و دخترش  و فرزندان

وۡ ﴿ات: یآ  نیا  هکد یگو یز مین س  یعل».  است سرکابوب
َ
 س رکابوب  در شأن ﴾ِ�ٓ زِعۡ رَّبِ أ

  است س رهیابوھر  تیروا  به  لیذ  فیشر  ثیحد س رکابوب  لیاز فضا  نیشد. ھمچن  نازل
دار  از شما روزه  یسک  امروز چه« فرمودند:  شان ارانی  به  خطاب ص  رمکا  رسول  هک

  نموده  عییرا تش  یا از شما جنازه  یسک  باز فرمودند: امروز چه ! ر گفت: منک؟ ابوب است
  نموده  را اطعام  ینیکاز شما مس  یسک  ! باز فرمودند: امروز چه ر گفت: منکابوب؟  است
  نموده  ادتیرا ع  یماریاز شما ب  یسک  ! باز فرمودند: امروز چه ر گفت: منک؟ ابوب است

  امرئ إال دخل  يف  ما اجتمعن«فرمودند:  ص خدا  رسول  گاه آن ! من گفت:ر ک؟ ابوب است
 .»شود یم داخل   بھشت  او به  هک نیشوند، مگر ا ینم  جمع  یشخص  چیدر ھ  اوصاف ن یا« ».اجلنة

ْوَ�ٰٓ ﴿
ُ
ِينَ  �َِك أ ۡحَسنَ  ُهمۡ َ�َتَقبَُّل َ�نۡ  ٱ�َّ

َ
ْ  َما أ ۡصَ�ٰبِ  ِ�ٓ  اتِِهمۡ  َٔ َسّ�ِ  َعن َوَ�َتَجاَوزُ  َعِملُوا

َ
 أ

ۡدقِ  دَ وَعۡ  ٱۡ�َنَّةِ�  ِي ٱلّصِ  ﴾١٦َ�نُواْ يُوَعُدونَ  ٱ�َّ
  آنان از  هکھستند   یسانک«باشد؛   گونه  نیا ھا آن  روش  هک یسانک: یعنی»  گروه  نیا«

  شانیھا یبد و از  میریپذ یم«ا یر در دنیخ  از اعمال» اند داده  انجام  هکرا   آنچه  نیوترکین
  مینک ینم  مجازات  شانیھا یرا در برابر بد  و آنان  میآمرز یم  : برآنانیعنی»  میگذر یدرم
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  است  ینیراست  وعده  ھمان»  انیو شمار بھشت  ک: در سلیعنی»  بھشت  در عداد اھل«
 ا.یدر دن † ما  امبرانیپ  بر زبان» شدند یم  داده  وعده  بدان  هک

ِيوَ ﴿ يۡ  ٱ�َّ ّفٖ  هِ قَاَل لَِ�ِٰ�َ
ُ
ٓ  أ تَعَِدانِِ�ٓ  لَُّكَما

َ
نۡ  �

َ
ۡخَرجَ  أ

ُ
 وَُهَما ِ� ِمن َ�بۡ  ٱۡلُقُرونُ  َخلَِت  َوقَدۡ  أ

َ  �َۡسَتغِيَثانِ  ِ  وَۡعدَ  إِنَّ  َءاِمنۡ  لََك َو�ۡ  ٱ�َّ ٓ  َما َ�يَُقوُل  َحقّٞ  ٱ�َّ ٓ  َ�َٰذا َ�ِٰط�ُ  إِ�َّ
َ
لِ�َ  أ وَّ

َ
 ﴾١٧ٱۡ�

در   خداوند متعال  هکقراردارد   یستمگر  ، گروه بختکین  گروه  آن  در مقابل  یول
 أف:» بر شما  پدر و مادر خود گفت: اف  هب  هک  سک  و آن«د: یگو یم  آن  حال  انیب
  یرو  یو بر  از آنچه  هکشود  یصادر م  یدر ھنگام  ندهیگو  از شخص  هک  است  یا لمهک

» ؟ شوم یم  آورده  رونیب  زنده  هکد یدھ یم  وعده  من  ا بهیآ«باشد   شده  ، دلتنگ داده
  ختهیخداوند برانگ یموعد مقرر از سودر   بعد از مرگ  هکد یدھ یخبر م  من  ا بهی: آیعنی

  از باور به  و سخت دیبع  است  یارک  نیا  هک یدر حال  شوم یم  آورده  رونیب  و از قبرم
  یاریبس  ینسلھا  از من  شیپ  هک آن  و حال«؟  است  یا یزندگ  ھم  ا بعد از مرگیدور؟ آ
  خدا استغاثه  درگاه  به دو  و آن«؟  است  نشده  ختهیبرانگ  یاحد  و از آنان» اند گذشته

  او را به  هکخواھند  یم أ از خداوند  یاد و زاریبا فر  : پدر و مادرشیعنی» نندک یم
 أ خداوند  درگاه  به  یو  یناروا  سخن  نیاز ا ھا آناست:   نیا  یا معنیدھد.   قیتوف  مانیا

از   پس  یزندگ  به» اوریب  مانیتو، ابر   یوا«ند: یگو یم  فرزندشان  آورند و به یاد بر میفر
در » او  یول«  ستین  در آن  یخالف  چیو ھ»  است  راست  یالھ  وعده  گمان یب«  مرگ

  : آنچهیعنی»  ستین  انینیشیپ  یھا افسانه جزھا  این دھد: یم  پاسخ«  شان سخن  بیذکت
  هک  ییھا یھا و دروغباف افسانهد، جز ییگو یم  از مرگ  پس  شدن  زنده  شما درباره  هک
، در  بعد از مرگ  شدن  و زنده  ستیاند، ن بافته  ھم  خود بهھای  کتاب در  انینیشیپ

 رد.یپذ یرا نم  آن  عقل  هک  است  یباطل  سخن  قتیحق

ْوَ�ٰٓ ﴿
ُ
ِينَ  �َِك أ َم�ٖ  ِ�ٓ  ٱۡلَقۡوُل  ِهمُ َحقَّ َعلَيۡ  ٱ�َّ

ُ
نِّ  ّمِنَ  َ�ۡبلِِهم مِن َخلَۡت  قَدۡ  أ �ِس� وَ  ٱۡ�ِ  ٱۡ�ِ

ْ  إِ�َُّهمۡ   ﴾١٨َ�ِٰ�ِ�نَ  َ�نُوا
  آنان بر  قول  هکاند  یسانک«ناروا   سخنان  نیا  ندگانی: گویعنی»  گروه  نیا«
  سخن  نینجا؛ ایدر ا»  قول«د مراد از یشد. شا  واجب  آنان بر  : عذابیعنی» شد  ثابت

مۡ ﴿ باشد:  سیابل  به  سبحان  یخدا
َ
ن تَبَِعَك ِمنۡ  َ�َنَّ َ� ۡ�َ  ُهمۡ َجَهنََّم ِمنَك َومِمَّ

َ
 ﴾٨٥عِ�َ أ

پر   یاند، ھمگ ردهک  یرویاز تو پ  هک  از آنان  یسانکرا از تو و   ا جھنمنیقی« .]۸۵[ص: 
  و انس  از جن  از آنان  شیپ  هک  ییھا امت  در جمله. « گذشت  ر آنیتفس  هک»  سازم یم
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افر ک  یھا امت  امر به  نیدر ا  نآنا  پس  است  شده  واجب  آنانبر   : عذابیعنی» اند گذشته
 ».اند ار بودهکانیز  آنان  نهیھرآ«شوند  یم  مهیضم  نیشیپ

 س رکابوب فرزند  عبدالرحمن  درباره  هیآ  نیا  است  پنداشته  هک  یسک«د: یگو یر میثک  ابن
وار است  کین  شد، اسالمش  مسلمانا بعد  را عبدالرحمنیز  است  فیضع  ، قولش شده  نازل

  نیا  نزول ل  عائشه«د: یگو یم  حجر ھم  حافظ ابن». دیگرد  زمانش  اھل  نیو از بھتر
،  د آنیمؤ  تیروا  به  از نظر اسناد، نسبت  یو  ینف و  نموده  یرا نف  عبدالرحمن  درباره  هیآ

  هیآ  هک  است  نیا  حیصح«د: یگو یم  یقرطب».  است سزاوارتر  رفتنیپذ  تر و به حیصح
 ».شد  بود، نازل  پدر و مادرش  عاق  هک  یافرک  شخص  درباره  مهیرک

ا َدَرَ�ٰتٞ  َولُِ�ّٖ ﴿ ْۖ عَ  ّمِمَّ ۡعَ�ٰلَُهمۡ  َوِ�ُوَّ�َِيُهمۡ  ِملُوا
َ
 ﴾١٩ُ�ۡظلَُمونَ  َ�  َوُهمۡ  أ

  کی ھر  ی: برایعنی»  است  یاند، درجات داده  انجام  هک  آنچه  بر حسب  کیھر  یو برا«
و تا »  است  یمراتب  امتیدر روز ق أ ، نزد خداوند و انس  افر جنکو   مؤمن  از دو گروه

قرار   ستم مورد  دھد و آنان  مالکو   تمام  به«را   شان اعمال  ی: جزایعنی» را  شان اعمال
 شود. یم  افزوده فارک  بر عذاب  شود و نه یم  استهک  مؤمنان  از پاداش  نه  پس» رندیگ ینم

ِينَ  ُ�ۡعَرُض  مَ َوَ�وۡ ﴿ ْ َ�َ  ٱ�َّ ذۡ  ٱ�َّارِ َ�َفُروا
َ
ۡ�يَا َحَياتُِ�مُ  ِ�  َطّيَِ�ٰتُِ�مۡ  َهۡبُتمۡ أ  ٱ�ُّ

ونَ  بَِما ُكنُتمۡ  ٱلُۡهونِ  َعَذاَب  َزۡونَ ُ�ۡ  ٱۡ�َۡومَ بَِها فَ  ٱۡسَتۡمَتۡعُتموَ  �ِض  ِ�  �َۡسَتۡكِ�ُ
َ
 ٱۡ�َقِّ  بَِغۡ�ِ  ٱۡ�

 ﴾٢٠َ�ۡفُسُقونَ  َو�َِما ُكنُتمۡ 
نار کھا  پرده  هک  ی: روزیعنی» شوند یم  عرضه  بر آتش  افرانک  هکروز   و آن«
  به شوند. یم  ساخته  کینزد  آن  نگرند و به یم  دوزخ  آتش  یسو به  افرانکشود و  یم  زده
  آنان  روز به  در آن ! یآرشود.   ردهک  شیپ  آنان بر  آتش  هک  یاست: روز  نیا  یمعن  یقول

 ھا آن د و ازیردک  عیضا  تانیایدن  یخود را در زندگ  زهیکپا  یھا نعمت«شود:  یم  گفته
  د و بهیردک  یرویپ  و لذات  از شھوات  سبحان  یخدا  ی: در نافرمانیعنی» دیبرخوردار شد

  آورده  ثواب و  ، عقاب حساب  از وعده † امبرانیپ  هک  آنچه  انگاشتن  دروغ  سبب
  را در شھوات  تان یرومندین و  یو جوان  ید و خرمیپروا نداشت  گناه  ابکبودند، از ارت

 د.یردک  تباه  تانیایدن  یزندگ
  هکسازد  یم  را روشن  قتیحق  نیو ا  داشته  انیفار را بک  نیننگ  فرجام  مهیرک  هیآ
گردند و   محروم  از آن  تا در آخرت  است  خاطر آن  ا بهیدنھای  عمتن از  آنان  یبردار بھره

 از  سکھر   هک  ستین  یمعن  نیبد  مهیرک  هیآ  . پس است  یالھ  عدل  یاقتضا  نیا
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را یز ندارد  یا بھره ھا آناز   ا برخوردار شد، او در آخرتیدن  و مباح  زهیکپاھای  نعمت
ا یدنھای  نعمت از  یریگ آورد لذا او در بھره یبجا م  شیخو  مانیرا با ا  ر منعمکش  مؤمن

َ� ُ�َّرُِمواْ ﴿ گذشت: » مائده»  ) از سوره۸۷(  هیدر آ  هک چنان  ستین  مورد سرزنش
 ٓ َحلَّ  َطّيَِ�ِٰت َما

َ
ُ ٱ أ   حالل خدا بر شما  هکرا   آنچه  یھا یزگیکپا« .]۸۷[المائدة:  ﴾لَُ�مۡ  �َّ

قُۡل َمۡن َحرََّم ﴿گذشت:  » اعراف«  ) از سوره۲۲(  هیو در آ »دینگردان  حرام، بر خود  نموده
ِ ٱزِ�َنَة  د یبا  نکیل » است  ردهک  خداوند را حرام  نتیز  یسک  بگو: چه« .]۳۲[األعراف:  ﴾�َّ
  ستهیشا  سلف  وهی، از ش لفکت  کو تر  اتیضرور  تفا بهکا، ایدن  یھا از لذت  دنیبر  هک  گفت

  نیبسا ا  شود چه  مشغول  رمھمیغ امور  به  از امور مھم  مؤمن  را اگر انسانیز  ما است
 دور گرداند.  أل  یاو را از خدا  یگرفتار

 در رفتند  صفه  نزد اصحاب ص  رمکا  رسول  یاست: روز  آمده  فیشر  ثیدر حد
  یا نهیپ  هکبودند چرا   واناتیح  خود با پوست  یھا جامه  زدن  نهیپ  مشغول ھا آن  هک یحال

  حال  نیا ایآ« فرمودند:  آنان  به  خطاب ص  حضرت  آن  افتند. پسی ینم  پارچه  از جنس
  یزربافت  در جامه  از شما صبح  یکی  هک  یروز  و وضع  ا حالی،  شما بھتر است  و وضع

شود و   آورده  یمرفھ  یغذا  او قابلمه ، نھار بر یگرید  زربافت  بگذراند و عصر در جامه
» شود؟ یم  دهیپوشان  عبهک  هکباشد   پوشانده  چنان  شھا آنو خ  یگرید  قابلمه  شام

  هکبل ! نه«فرمودند:   کرسول مبار ! داشت  میخواھ  یبھتر  و وضع  روز حال  گفتند: در آن
 ».دیدار  یبھتر  و وضع  شما امروز حال

امروز   پس«شود:  یم  گفته  آنان  شوند، به  عرضه  آتشبر   افرانک  هک  یروز  نیھمچن
  ییرسوا و  یخوار  تانیسراسر برا  هک  یعذاب  : بهیعنی» دیابی یفر میکآور   خفت  عذاب  به

  به  آوردن  مانیاز ا» دیدیورز یبر مکت  ناحق  به  نیزم  یدر رو  هک آن  یسزا  به»  است
  از طاعت :یعنی» دیردک یم  فسق  هک آن  سبب  و به«  اش یپرست تاکیو   خداوند متعال

ر کذ  انید. شایدیگرد یم  یو  یھا یو نافرمان  یمعاص  بکو مرت  شده  خارج أ خداوند
 گر.ید  یھا اعضا و اندام ارک،  و فسق  است  دل  ، گناه حق  رشیبر از پذکت  هک  است

َخا َ�ٍد إِذۡ  َوٱۡذُكرۡ ﴿
َ
نَذرَ  أ

َ
ِ  قَۡوَمُهۥ أ ۡحَقاِف ب

َ
 َومِنۡ  يََديۡهِ  َ�ۡ�ِ  ِمنۢ  ٱ�ُُّذرُ  َخلَِت  َوقَدۡ  ٱۡ�

�َّ َ�عۡ  َخۡلفِهِۦٓ 
َ
� ْ َ  إِ�َّ  ُبُدٓوا ٓ  ٱ�َّ َخاُف  إِّ�ِ

َ
 ﴾٢١َعِظي�ٖ  يَۡو�ٍ  َعَذاَب  َعلَۡيُ�مۡ  أ
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  نیا ا مرادیشوند.   کمنایرند و بیتا پند گ  قومت  یبرا ص محمد  یا» اد آوری  و به«
  یو  ییبایکش و ÷ ھود  : داستانیعنی» عاد را  برادر قوم« شیخو  در خلوت  نکاد یاست: 

، بر تو  ینیب یم  قومت  بیذکت از  هکرا   ، آنچه جهیو در نت  ینکاقتدا   یو  را تا به  بر آزار قومش
  فرستاده»  اول عاد»  قوم  یسو  را به ÷ ھود  خداوند متعال  هک  میشو یادآور میشود.   آسان

  هک  است  یمعن  نیعاد) بد  ر: (برادر قومی. تعب است » ارم»  از قوم  یعرب  لهیقب» عاد«بود و 
» داد  میب  را در أحقاف  شیخو  قوم  هک  گاه آن. « نیدر د  نه بود  برادر آنان  در نسب ÷ ھود

  عربستان  جنوب  یعنی  منی  شحر در حضرموت  نیسرزم  یشنزارھا عاد،  نیأحقاف: سرزم
از او و   شیپ  نهیآ و ھر. « یا یو منحن  لیمستط  بزرگ  شن  از توده  است  عبارت . حقف: است
گاھان  آنان  به ÷ : ھودیعنی» بودند  گذشته  دھندگان او ھشدار از  پس   امبرانیپ  هکد یآ

  یمانند و  اند، ھمه شده  مبعوث  در زمانش  یبعد از و  هک  یامبرانیو پ  یو از  شیپ
 اند. و ھشدار داده  میرا ب  شانیھا نیسرزم  مردم
واقعا بر شما   من«را یز» دیجز الله را نپرست  هک«ھشدار داد:   آنان  به ÷ ھود ! یآر

  کشر  سبب  به»  ترسم یم«  نیو سھمگ  کھولنا  ی: روزیعنی»  بزرگ  یروز  از عذاب
 شما.  آوردن

ْ قَالُوٓ ﴿ ِجۡئتََنا ا
َ
فَِكَنا أ

ۡ
تَِنا َءالَِهتَِنا َ�نۡ  ِ�َأ

ۡ
ٓ  بَِما فَأ ِٰد�ِ�َ  ِمنَ  ُكنَت  إِن تَعُِدنَا  ﴾٢٢ٱل�َّ

 : ازیعنی»  انمانیتا ما را از خدا  یا ما آمده  سراغ  ا بهیآ« ÷ ھود  قوم» گفتند«
 ؛ یدھ یما م  به  هک  یا در وعده»  یھست  انیاگر از راستگو  پس  یبرگردان« ھا آن  پرستش

  آن  ما را به  نونکا  و ھم» اوریب  انیم  به»  بزرگ  از عذاب»  یدھ یم  ما وعده  را به  آنچه«
 . درافگن

َما ﴿ ِ ِعنَد  ٱۡلعِۡلمُ قَاَل إِ�َّ ٓ  ٱ�َّ ا بَّلُِغُ�م مَّ
ُ
رِۡسۡلُت  َو�

ُ
ٓ  بِهِۦ أ َرٮُٰ�مۡ  َوَ�ِٰكّ�ِ

َ
 قَۡوٗما أ

 ﴾٢٣َ�َۡهلُونَ 
  : علمیعنی»  فقط نزد خداوند است  علم  هک  ستین  نیجز ا« ÷ ھود»  گفت«
 را مقدر  عذاب  هک  را اوستیز  نزد من  نه  است أ ، فقط نزد خداوند عذاب  آمدن  وقت

آورد  یم فرود  وقت  را چه  عذاب  نیا  هک  است  خبر نداده  من  و او به  من  نه  است  نموده
»  رسانم یم شما  به»  پروردگارتان  جانب از»  ام شده  فرستاده  بدان  هکرا   آنچه  و من«

گاھ  است  یدھ  میو ب  فقط ھشدار دادن  من  تیمأمور  پس ،  عذاب  آمدن  از وقت  یاما آ
  یشما را قوم  من  یول»  است  ردهکن  یوح  من  را به  آن  یتعال  حق  هک  است  یزیچ
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  د و بهیفشار یم  یپا  شیفر خوکبر   هکاز آنجا » دیورز یاصرار م  در جھل  هک  نمیب یم
  فیاز وظا  هکد یخواھ یم  را از من  یزیچ  هکد بلیابی ینم  ، راه ام شما آورده  یبرا  هک  آنچه

 . ستین † امبرانیپ

وۡ ﴿
َ
ا َرأ ۡستَۡقبَِل  َ�رِٗضا هُ فَلَمَّ ۡودِيَتِِهمۡ  مُّ

َ
ْ  أ ۚ  َ�رِٞض  َ�َٰذا قَالُوا ۡمِطُرنَا  ٱۡسَتۡعَجۡلُتم َما ُهوَ  بَۡل  مُّ

ِ�مٞ  َعَذاٌب  �ِيَها رِ�حٞ  ۦۖ بِهِ 
َ
 ﴾٢٤أ

 را در  عذاب ÷ ھود  قوم  : چونیعنی» دندید  یابر  أتیرا در ھ  آن  چون  پس«
  آن  ی، پھنا شده  انینما  : در افقیعنی»  آورده  یرو  شانیھا دره  به  هک«دند ید  یابر  أتیھ

  ، باران فصل  اند: در آن گفته  . مفسران است  آورده  یرو  شانیھا یواد  و به  بر گرفته را در
فرستاد و   آنان  یسو  را به  یاھیابر س  خداوند متعال  بود پس  شده  عاد بازداشته  از قوم
  نیگفتند: ا«و  شدند  ، شادمان است  نھاده  یرو  شانیھا یواد  به  هکدند یرا د  آن  چون

را   سخن  نیا  .چون آور است  باران  یابر  نی: ایعنی»  تماس  دھنده  بارش  هک  است  یابر
  شتاب  به  هک  است  یزیچ ھمان   هکبل« ! گشود و گفت: نه  سخن  به  لب ÷ گفتند، ھود
د؛ آنجا یبود  آن  خواھان  شتاب به  هک  است  یعذاب  ھمان  نی: ایعنی» دیبود  خواستارش

  نیھمچن». آور  انیم ، به یدھ یم ما وعده  به  هکرا   فائتنا بما تعدنا: آنچه«د: یگفت  هک
  است  یباد«باشد.   آنان  به  خطاب  خداوند متعال  ، از سخن جمله  نیا  هکدارد   احتمال

د. در یآ ید مید، پدینیب یم  هک  یابر  نیو از ا»  است  نھفته  کدردنا  یعذاب  در آن  هک
  را به ص  رمکا  رسول  من«فرمود:   هک  است  آمده ل عائشه  تیروا  به  فیرش  ثیحد

  خنده  هکبل  نمیرا بب  دھانشان  امک  یانتھا  هک  یطور  به  ام دهیار ندیع  تمام  خنده  أتیھ
بر   یدند، آثار نگرانید یرا م  یا بادیابر   شانیا  چون  هکبود   بود و چنان  فقط تبسم  شانیا

نند، یابر را بب  چون  مردم !للها ا رسولیگفتم:   شانیا  شد. به یدا میھو  شانکمبار  چھره
  ناخوش  آن  دنیشما از د  هک  نمیب یم  اما من  است  باران  در آن  هکشوند  یم  شادمان

نباشد؟   یعذاب  در آن  هک نیند از اک یم  منیز مرا ایچ  ! چه عائشه  ید؟ فرمودند: ایشو یم
دند، گفتند: ید را  عذاب  چون  هکبودند  یشدند و قوم  باد عذاب  لهیوس  هب  یھمانا قوم

 ».باراند! یم  بر ما باران  هک  است  یابر  نیا

ِۢ تَُدّمُِر ُ�َّ َ�ۡ ﴿ ۡمرِ  ء
َ
ْ  َرّ�َِها بِأ ۡصَبُحوا

َ
 ٱۡلَقوۡمَ  َ�ۡزِي َكَ�ٰلَِك  َمَ�ِٰكنُُهمۚۡ  إِ�َّ  يَُرىٰٓ  َ�  فَأ

 ﴾٢٥ٱلُۡمۡجرِمِ�َ 
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  به«عاد   قوم  و اموال ھا آنبگذرد؛ از ج  بر آن  هک» ز رایچ  ھمه«باد   نیا
شدند   چنان  ند. پسک یم  نک انیبن»  یقضا و قدر و  : بهیعنی»  شیپروردگار خو  فرمان

 در رد،کعاد را نابود   باد آمد و قوم  : آنیعنی» شد ینم  دهید  شانیھا جز خانه  یزیچ  هک
 شد و تنھا ینم  دهیز دیچ  چیھ  شان و ابدان  از اموال  هکنابود شدند   چنان ھا آن  جهینت
  ییعذابھا زیبود. در عصر ما ن  آنان  یخال  یھا و خانه  بود، منازل  مشاھده  قابل  هک  یزیچ

  نام  بهھا آناز   دھد اما مردم یم  یار رویھا بس و زلزله ھا آن، آتشفشھا آنمانند طوف
را   مجرمان  گونه نیبد«گذرند.  یپروا م یب ھا آنو از برابر   ردهکر یتعب»  یعیطب  حوادث«

و با   بیذکت ما را  امبرانیپ  هک  یسانکما در مورد   صلهیف  است  نی: ایعنی»  میدھ یجزا م
  هک  است  آمده ل  عائشه  تیروا  به  فیشر  ثینند. در حدک یم  ما مخالفت  مکح

خ�ها   أسألك  �إ  ا�«گفتند:  یم ص  رمکا  د، رسولیوز یم  یتند  باد به  فرمود: چون
 .»به  رشها ورش ما فيها ورش ما أرسلت  من  عوذ بكأو  به  وخ� ما فيها وخ� ما أرسلت

باد   نیا  هک  ر آنچهیو خ  است  در آن  هکرا   ر آنچهیرا، خ  ر آنیخ  خواھم یاز تو م  من ا!یبار خدا«
  و شر آنچه  است  در آن  هک  ، شر آنچه از شر آن  برم یم  تو پناه  به و  است  شده  فرستاده  آن  یبرا

 .» است  شده  فرستاده  آن  یباد برا  نیا  هک

ُٰهمۡ  َولََقدۡ ﴿ َّ� ٓ  َمكَّ ُٰ�مۡ  إِن �ِيَما َّ� كَّ بَۡ�ٰٗر� َسۡمٗعا لَُهمۡ  وََجَعۡلَنا �ِيهِ  مَّ
َ
ۡ�  َو�

َ
ٓ  َدةٗ  َِٔوأ ۡ�َ�ٰ  َ�َما

َ
 أ

بَۡ�ُٰرُهمۡ  َوَ�ٓ  َسۡمُعُهمۡ  َ�ۡنُهمۡ 
َ
ۡ�  َوَ�ٓ  �

َ
ْ  إِذۡ  ءٍ م ّمِن َ�ۡ َدُ�هُ  ِٔأ ِ  َ�ِٰت � َ�َۡحُدونَ  َ�نُوا وََحاَق  ٱ�َّ

ا َ�نُواْ بِهِ  بِِهم  ﴾٢٦َتۡهزُِءونَ �َسۡ  ۦمَّ
 ھا آنشما در   به  هک  میودب  داده  اناتکام  آنان  به  ییزھایدر چ  یراست  و به«
 و  یبدن  یرومندیعمر، ن  ، طول عاد در مال  قوم  : بهیعنی»  میا نداده  یاناتکام  چنان
  یا  پس  میا نداده  ینکتم  شما چنان  به  هک  میبود  داده  ینکتم  ، چنان فرزندان  دنیبخش

  یھا ناو اعمار ساختم  نیدر زم  نک، تم و قدرت  سلطه  یعاد از رو  قوم ! هکم  مردم
  داده قرار  ییھا ھا و دل ھا و چشم گوش  شانیو برا«رومندتر بودند یناستوار، از شما 

  افتهیو در  شناخته  آن  لهیوس  به  ادله  هکرا   یحواس  آنان  به  هک : با وجود آنیعنی»  میبود
  گرفتند و نه پند  نه  ردهک  اعراض  حجت  از قبول  آنان  یول  میبود  ردهک  تیشود، عنا یم

»  نداشت  شان حال  به  یسود  چیھ  شانیھا ھا و دل ھا و چشم گوش  یول«آمدند   ھوش  به
وعد   صحت  و باور به  یدیتوح  مانیا  ، به اتکو ادرا  حواس  نیا  لهیوس  به  آنان  هکاز آنجا 

  عدم  لیخود دل  نیو ا» ردندک یم ارکرا ان  یالھ  اتیآ  هکچرا «نبردند   راه  ید الھیو وع



 تفسیر انوار القرآن    ٥٨٤

  ردند، آنانک یاستھزا م  آن  به  و آنچه« بود  آنان  یکادرا  یھا افتیو در  حواس  یسود دھ
دند یطلب یم  شتاب  را به  و تمسخر آن شخندیر  یاز رو  هک  ی: عذابیعنی»  را فراگرفت

ٓ ﴿گفتند:   هکآنجا  تَِنا بَِما تَعُِدنَا
ۡ
  وعده  از عذاب  مانیبرا  هکرا   آنچه« .]۲۲[األحقاف:  ﴾فَأ

 . را فراگرفت  رد و آنانک  احاطه  بر آنان  عذاب  ھمان ! یآر »اوریما ب  ی، برا یدھ یم

ۡهلَۡكَنا َولََقدۡ ﴿
َ
 ﴾٢٧يَرِۡجُعونَ  لََعلَُّهمۡ  ٱ�َ�ِٰت  َناَوَ�َّ�ۡ  ٱلُۡقَرىٰ  ّمِنَ  َحۡولَُ�م َما أ

 ثمود،  قوم  یشھرھا  چون»  میردکشما را نابود   رامونیپ  یشھرھا  ھمه  گمان یو ب«
  تواتر به  به  مجاور بالد حجاز بودند و اخبارشان  هکرا   ییاز شھرھا ھا آنلوط و مانند   قوم

خود   اتیو آ« ردندک یگذر م ھا آنبر   شیخو  یز در سفرھاید و خود نیرس یم  هکم  مردم
  مختلف  انواع ھا را به : حجتیعنی» باز گردند  آنان  هک، باشد  میا داشته  انیب  گون را گونه

باز گردند   شیخو فرکاز  ھا آنتا   میردک  انیشھرھا ب  آن  مردم  یبرا  گون گونه  طرق  و به
 اما بازنگشتند.

ِينَ  نََ�َُهمُ  َ� فَلَوۡ ﴿ ْ  ٱ�َّ َُذوا ِ ِمن ُدوِن  ٱ�َّ ْ  بَۡل  َءالَِه�ۖ� َ�انًاقُرۡ  ٱ�َّ  َوَ�ٰلَِك  َ�ۡنُهمۚۡ  َضلُّوا
ْ  َوَما إِۡفُكُهمۡ  ونَ  َ�نُوا  ﴾٢٨َ�ۡفَ�ُ

 اریخدا ـ اخت  به  تقرب  یـ برا  یمعبودان  منزله  به للهجز ا  هکرا   یسانک  چرا آن  پس«
  لهیوس را ھا آن  هک  شانیپندار  انیچرا خدا  : پسیعنی» ردندکن  یاریرا   بودند، آنان  ردهک

تا از  امدندین  شانیاری  به  چیشناختند، ھ یم أ نزد خداوند  شیخو  اعتو شف  قربت
و   شده دیناپد  دادنشان  یاری: از یعنی» شدند  گم  از آنان  هکبل«دھند   نجاتشان  ینابود

  ینابود  نیا ا سبب قطع» و«حاضر نشدند   از داشتند، نزدشانین ھا آن  به  هک  یدر ھنگام
خدا ھستند   کیشر  باطل  ودانمعب  هک» بود  آنان»  اذبکو پندار »  دروغ  نیا«از:   عبارت

  سبب» و«نند ک یم  شفاعت  ینزد و  شانیو برا  ردهک  کینزد أ خداوند  را به ھا آنو 
  سخن  نیو افترا، با ا  بھتان از» بافتند یبر م  آنچه«بود از:   عبارت  یو نابود  یگمراھ  نیا

 د.یشانک  شانینابود  به  بھتان  نیھم  ، خدا ھستند. پس معبودان  نیا  هکخود 

ٓ  �ذۡ ﴿ ۡ�َنا نِّ  ّمِنَ  َ�َفٗر� إَِ�َۡك  َ�َ وهُ قَالُوٓ  ٱۡلُقۡرَءانَ  َتِمُعونَ �َسۡ  ٱۡ�ِ ا َحَ�ُ ْ فَلَمَّ ْۖ  ا نِصُتوا
َ
ا أ  فَلَمَّ

ْ  قُِ�َ  نِذرِ�نَ  قَۡوِمِهم إَِ�ٰ  َولَّۡوا  ﴾٢٩مُّ
 » میردک  تو روانه  یسو  را به  از جن  یجمع  هک  گاه آن« ص محمد  یا»  نکاد یو «

!  یبودند. آر  تن  متر از دهک  هکرا »  ینوین»  انیا جنی»  نیبینص»  انیاز جن  یا: گروھنفر
  تیھدا  شانیا له یوس  را به  شان تا قوم  میداشت  را ارادهیز  میردک  تو روانه  یسو  را به  آنان
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  یدر ھنگام  : چونیعنی» حاضر شدند  برآن  چون  دھند پس  گوش  قرآن  به  هک»  مینک
  گفتند: گوش« افتند؛یحضور   آن  استماع  یبرا ھا آن،  یردک یم  را تالوت  تو قرآن  هک

 فرا  گوش  قرآن  به فراخواندند تا بتوانند  یخاموش  گر را بهیھمد  انی: جنیعنی» دیفرادھ
خود باز   قوم  یسو  به  ھشدار دھنده  د، آنانیرس  اتمام  به»  قرآن  وتتال»  و چون«دھند 

بودند   سر گذاشته  پشت را ھا آن  هکخود   از قوم  یسانکمقصد   به  انی: جنیعنی» گشتند
فر کاز   شان دھنده میو ب با قرآن  از مخالفت  شان ھشداردھنده  هک  یباز گشتند در حال

 بودند.
 ه:کند ک یم  روشن  هیآ  نیا

 اند. شده  فرستادهھردو   و انس  جن  یسو  به ص  رمکا  رسول -۱
 اند. آورده  مانیا ص  حضرت  آن  به  انیاز جن  یگروھ -۲
گاه  انیاز حضور جن  هک نیبعد از ا ص  رمکا  رسول -۳  را  گروه  شدند، آن  ساخته  آ

  قوم ھا آنبود،  ینم  نیفرستادند و اگر چن  شان قوم  یسو  به  دوم  در شب
  در دو شب  انیبا جن ص  حضرت  آن  مالقات  دادند. پس ینم  میب را  شیخو

 . گرفت  انجام
و   انیجن با ص  حضرت  آن  بر مالقات  هک  میز دارین  یثیو احاد  اتی؛ روا است  یگفتن

  به  لیذ  فیشر  ثیحد  جمله  ند از آنک یم  داللت  آنان بر  قرآن  و تالوت  رسالت  غیتبل
  مالقات  شب ا دریدم: آیپرس س مسعود  بن للهاز عبدا«گفت:   هک  است س علقمه  تیروا

  کی  چیھ ر!یگفت: خ د؟یا بوده  ھمراه  شانیبا ا  ارانیاز شما   یکی  با جن ص خدا  رسول
و [  میردک  گم  هکدر م را ص  رمکا  رسول  شب  آن  یول  مینبود  ھمراه  شانیاز ما با ا

اند؟ مگر  شده  ا ربودهیاند؟ آ شده ترور  شانیا ایم: آیگفت ی، با خود م]میشد  نگران  سخت
  یبر قوم  هک  میردک  یرا سپر  یشب  نیبدتر  شب  ما در آن  ؟ پس است  افتاده  یاتفاق  چه

از  ص خدا  رسول  میدید  بناگاه  هکـ بود   سحرگاه ا گفت:یبامداد ـ   یگذرد. حوال یم
! و  میشما بود  نگران  ما سخت !للها  ا رسولیم: یگفت  شانیا  ند. بهیآ یم» حراء»  یسو

  اجلن  دايع  أتا�  إنه«فرمودند:   شانی. ا میردکبازگو  ص  حضرت  آن  خود را به  حال
نزد   آمد پس  نزد من  دعوتگر جن  هکبود   نیا  واقعه  صورت«. »القرآن  عليهم ، فقرأت  فأتيتهم

آثار  و  حضور جن  یھا افتادند و نشانه  راه  به  گاه . آن» خواندم  قرآن ھا آن  یو برا  رفته ھا آن
 دادند.  ما نشان  بودند، به  ردهکبر پا   هکرا   ییھا آتش
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  است  ردهک  تیروا س مسعود  از ابن  هیآ  نیا  نزول  سبب  انیدر ب  بهیش یاب ابن
 ص  حضرت  آن  هکآمدند  فرود ص  رمکا  بر رسول  یدرحال  انیاز جن  تن  فرمود: نه  هک

 دند، با خود گفتند:یرا شن  شانیا  قرائت  چون  خواندند پس یم  قرآن»  نخله  بطن«در 
 د.فرمو  را نازل  هیآ  نیا  خداوند متعال  گاه آن د...!یدھ فرا  گوش

ٓ قَالُواْ َ�َٰقوۡ ﴿ نزَِل  كَِ�ًٰبا َسِمۡعَنا إِنَّا َمَنا
ُ
ٗقا ُموَ�ٰ  َ�ۡعدِ  ِمنۢ  أ  إَِ�  َ�ۡهِديٓ  يََديۡهِ  َ�ۡ�َ  لَِّما ُمَصّدِ

ۡسَتقِي�ٖ  �َ�ٰ َطرِ�قٖ  ٱۡ�َقِّ   ﴾٣٠مُّ
 ما!  قوم  یگفتند: ا»  آنان  و به  گشته خود باز  قوم  یسو  به  انیاز جن  گروه  آن  پس

  انیجن  آن«د: یگو یعطاء م»  شده  نازل  یبعد از موس  هک  میدیرا شن  یتابکما   نهیھرآ
 ÷  یسیا از عینبردند،   ینام ÷ یسیاز ع  سبب  نیبودند بد  یھودیشدند،   مسلمان ه ک

و   تابک  اھل  امکو اح  نیقوان  یاصل  منبع  تورات  هکنبردند   ینام  سبب  نیبد
ه: کافزودند   انیاز جن  گروه  آن  سپس».  است  بوده  مورد اتفاق  نزدشان

  یسو  : بهیعنی»  حق  یسو  و به  خود است  شیشاپیپھای  کتاب  نندهک  قیتصد«  قرآن
 أ خداوند  میو مستق  درست  راه  یسو  : بهیعنی»  راست  یراھ  یسو  و به«  حق  نید
 ».ندک یم  یراھبر«

ٓ َ�َٰقوۡ ﴿ ْ  َمَنا ِجيُبوا
َ
ِ  َداِ�َ  أ ْ بِهِ  ٱ�َّ  ّمِنۡ  َو�ُِجرُۡ�م ذُنُو�ُِ�مۡ  ّمِن لَُ�م فِرۡ َ�غۡ  ۦوََءاِمُنوا

ِ��ٖ  َعَذاٍب 
َ
 ﴾٣١أ

او   د و بهیدھ  مثبت  را پاسخ  یدعوتگر الھ ما!  قوم  یا«افزودند:   انیاز جن  گروه  آن
از  یتا برخ«بود   ا قرآنی ص محمد  ، حضرت یاز دعوتگر الھ  مرادشان» دیآور  مانیا

گر ید  یرا برخیردند زکاد یرا   از گناھان  یخا برمخصوص» امرزدیرا بر شما ب  اھانتانگن
  مانیاو ا  به» و»  مردم  حقوق  و سلب  شود؛ مانند مظالم ینم  دهیآمرز  مانیبا ا  از گناھان

را  شما  و مؤمنان» دھد  پناه»  است  دوزخ  عذاب  هک»  کدردنا  یشما را از عذاب«د تا یآور

 ﴾٤٦َجنََّتانِ  ۦَرّ�ِهِ  َمَقامَ  َخاَف  َولَِمنۡ ﴿ د:یفرما یم  را خداوند متعالیدرآورد ز  بھشت  به
، دو  است  بوده  کمنایب  پروردگارش  شگاهیپ در  ستادنیااز   هک  یسک  یو برا« .]۴۶[الرحمن: 

  .»د؟ینک یار مکرا ان  پروردگارتان  یھا نعمت  نیدامک  پس  است  باغ

ِ  َداِ�َ  َوَمن �َّ ُ�ِۡب ﴿ �ِض  ِ�  بُِمۡعِجزٖ  َس فَلَيۡ  ٱ�َّ
َ
وۡ  ۦٓ ِمن ُدونِهِ  َ�ُۥ َس َولَيۡ  ٱۡ�

َ
ۚ أ  ِ�َآُء

ْوَ�ٰٓ�َِك 
ُ
بِ�ٍ  َضَ�ٰلٖ  ِ�  أ  ﴾٣٢مُّ



 ٥٨٧  سوره احقاف

 

  هک  یسکو «افزودند:   مانیا  یسو  خود به  قوم  در دعوت  شده ادی  انیجن  سپس
 أ خداوند: او از یعنی»  ستین  نندهک  درمانده  نیند، در زمکن  را اجابت  یدعوتگر الھ

زد، یبگر  یزگاھیھر گر  را او بهیتواند ز ینم  ختهیگر  یو  و از عذاب  نتوانسته  گرفته  یشیپ
» ندارد  ییایاول للهو در برابر ا«ندارد   از آن  خروج  یسو  به  یو راھ  است  نیدر زم  باز ھم

: یعنی»  گروه  آن«بازدارند   یالھ  او را از عذاب  هکندارد   یاورانیو   : سرورانیعنی
د: یگو یر میثک ابن» اند یارکآش  یدر گمراھ«نند کن  را اجابت  یدعوتگر الھ  هک یسانک
  گرفتند پس  شیـ را در پھردو  بید و ترغیتھد  روش  شیخو  ، در دعوت یجن  مبلغان«
 ص  رمکا  نزد رسول  گروه  گروه  انی، جن مؤثر افتاد و بعد از آن  سخت  وهیش  نیا

و در   آمده ص خدا  نزد رسول  آنان  از قوم  ھفتاد تن«د: یگو یم س  عباس  ابن». آمدند
ردند و ک  شان یو امر و نھ  خوانده  قرآن ھا آنبر   شانیردند و اک  مالقات  شانیبطحاء با ا

 ».رفتندیرا پذ  حق  دعوت  آنان
 ھمانند  و عقاب  و ثواب  یدر امر و نھ  انیجن  هک نیند بر اک یم  داللت  هیآ  نیا
  افتنشانی  نجات جز  جن  مؤمنان  پاداش«ه: ک  است  بر آن  یبصر  ھستند. حسن ھا ناانس

  کخا  به  واناتیح  شود: ھمچون یم  گفته  شانیا  به  و سپس  ستین  یگریز دیچ  از دوزخ
  انیجن  هکبرآنند   یشافع و  ک. اما مال نظر است  نیھم  ز بهین  فهیحن ابو». دیشو  لیتبد

  یرند، در ازایگ یقرار م  مورد مجازات  گناه  در قبال  هک ند و چنانیھا ناز ھمانند انسین
  انیجن  هک  است  آن  حیصح« د:یگو یم  یشاپوریشوند. ن یم  داده  ز پاداشین  یارکوکین

  یریقش ».آشامند یخورند و م یم شوند، یوارد م  بھشت  به  اند پس آدم یبن  مکدر ح
  نیا  و علم  است  دهینرس  یقطع  ما علم  مورد به  نیدر ا  هک  است  آن  حیصح«د: یگو یم

 ». است أ ، فقط نزد خداوند موضوع

َو لَمۡ ﴿
َ
ْ  أ نَّ  يََرۡوا

َ
َ  أ ِي ٱ�َّ َ�َٰ�ٰتِ َخلََق  ٱ�َّ �َض وَ  ٱلسَّ

َ
ٰٓ  بَِ�ِٰدرٍ  ِ�َۡلقِِهنَّ  َ�ۡ�َ  َولَمۡ  ٱۡ� ن َ�َ

َ
 أ

�  ُ�ۡـِۧيَ  ۚ  ٱلَۡمۡوَ�ٰ ِ َ�ۡ  إِنَُّهۥ بََ�ٰٓ
ّ�ُ ٰ  ﴾٣٣قَِديرٞ  ءٖ َ�َ

 و ھا ناآسم  هک  ییخدا  آن  هک«اند  و ندانسته  دهیشیندی: مگر نیعنی» اند دهیا ندیآ«
  آن نشی: از آفریعنی»  در نمانده ھا آن  نشیو در آفر»  خلقت  یدر ابتدا»  دهیرا آفر  نیزم
را   مردگان تواند یم«؛  میعظ  ذات  ، ھمان و درنمانده  نشده  ناتوان  بزرگ  یھا آنشکھک
از امور   آن ریمجدد و بر غ  ردنک  بر زنده  یتعال  و حق»  است  نیچن  یند؟ آرک  ز زندهین

 رد.کتواند  ینم  ز او را ناتوانیچ  چیو ھ»  ز تواناستیچ  او بر ھمه  نهیآ ھر»  تواناست
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ِينَ  ُ�ۡعَرُض  مَ َوَ�وۡ ﴿ لَيۡ  ٱ�َّارِ َ�َفُرواْ َ�َ  ٱ�َّ
َ
�  َ�َٰذا َس � ۚ  بِٱۡ�َّقِ ْ  قَاَل  قَالُواْ بََ�ٰ َوَرّ�َِنا  فَُذوقُوا

 ﴾٣٤تَۡ�ُفُرونَ  بَِما ُكنُتمۡ  ٱۡلَعَذاَب 
ا یآ« شود: یم  سؤال  روز از آنان  در آن» شوند یم  عرضه  بر آتش  افرانک  هک  یو روز«

گاھتان  ا از آنیما در دن  هک  یزیچ  نی: ایعنی»  وعده  نیا را   آن شما  یول  میبود  ردهک  آ
  حق  وعده  نیا» ! یآر  هک  پروردگار مان  ند: سوگند بهیگو ی؟ م ستین  حق«د؛ یردکار کان

ندارد   شان حال  به  یسود  چیھ  اعتراف  نیا  هکنند ک یم  اعتراف  ی. لذا ھنگام است
  وعده  نیا  به  فرتانک  سبب  : بهیعنی» دیدیورز یفر مک  هک آن  سبب  به  د: پسیفرما یم«

 ».دیرا بچش  عذاب«؛  از آن  ارتانکا و انیدر دن

ْ  ٱۡصِ�ۡ فَ ﴿ ْولُوا
ُ
َُّهمۚۡ  َتۡعِجلَوَ� �َسۡ  ٱلرُُّسلِ ِمَن  ٱلَۡعۡزمِ َكَما َصَ�َ أ �َُّهمۡ  ل

َ
 َما يََرۡونَ  يَۡومَ  َك�

ْ  لَمۡ  يُوَعُدونَ  ِۢۚ� ّمِن َساَعةٗ  إِ�َّ  يَۡلَبُثٓوا  ﴾٣٥ٱۡلَ�ِٰسُقونَ  ٱلَۡقۡومُ  إِ�َّ  ُ�ۡهلَُك  َ�َهۡل  بََ�ٰٞغۚ  �ََّهار
» ردندکصبر   العزم یاول  امبرانیپ  هک  گونه ، ھمان نک صبر« !ص محمد  یا»  پس«

 العزم: یاول.  نک  یداریپا  ھمانند آنان  پس  یھست  العزم  یاول  امبرانیز پز ای: تو نیعنی
  امبرانیپ  هک  میشو یادآور میھستند.   نستوه  بلند و عزم  ، ھمت ی، استوار ثبات  صاحبان

و   والسالم  الصاله  ھمیو محمد عل  یسی، ع ی، موس می، ابراھ اند: نوح تن  پنج  العزم یاول
 ل  عائشه ت یروا  به  فیشر  ثیباشند. در حد یم  عتیشر   صاحبمستقال  هکشانند یا

  افطار و در طول  دار بودند و [در ھنگام روزه ص خدا  رسولفرمود:   هک  است  آمده
  یزیدار بودند و چ روزه  ھمچنان  یدند، باز در روز بعدیاشامینخوردند و ن  یزی] چ شب

  گرفته  وصال  روزه  یعنی(بودند   نیچن نیا زین  در روز سوم  دند، سپسیشاماینخوردند و ن
  و نه  محمد سزاوار است  یبرا  ا نهیدن ! عائشه  یا« فرمودند:  من  به  خطاب  گاه . آن)بودند

صبر و   یداریجز پا  العزم یاول  امبرانیاز پ  أل  یخدا  گمان ی! ب عائشه  ی، ا یو  آل  یبرا
  نیا جز  لذا از من  است  دهیرا نپسند  شانیھا یداشتن  از دوست  ییبایکھا وش یبر ناخوش

  ند و خطابک  لفک، م ردهک  لفکم  را بدان  شانیا  هک  ز بر آنچهیمرا ن  هک  دهینپسند امر را
ْوُلوْا  صِۡبرۡٱفَ ﴿ است:  فرموده  من به

ُ
ُسِل ٱِمَن  لَۡعزِۡم ٱَکَما َصَبَر أ   به  پس. ]۳۵[األحقاف:  ﴾لرُّ

صبر   آنان  هک چنانرد ک  صبر خواھم  شیخو  و استطاعت  حد توان در  هکخدا سوگند 
  هیآ  نیا«د: یگو یم» ریالمن«ر یتفس  صاحب».  ستین  ییرویخداوند ن  یاری ردند و جز بهک

ھردو   و جنگ  فار در صلحکرا صبر بر آزار یز  است  مکمح  هکبل  ستین  منسوخ
 ».باشد یم  مطلوب
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 را  آنچه  هک  یروز«را   عذاب»  نکن  طلب  شتاب  به  شانیبرا« ص محمد  یا» و«
» اند نبرده سر  روز به  کیاز   یجز ساعت  ییبنگرند؛ گو»  از عذاب» شوند یم  داده  وعده

از   ساعت  کی مقدار  جز به  یینند؛ گوک  را مشاھده  فار عذابک  هک  : روز آخرتیعنی
محشر در   هک  یداریپا  یو بال  بزرگ  ھول  سبب  اند، به ردهکن  درنگ  ا در آنیدن  ساعات

  یرسان امی؛ پ میا داده  اندرزشان  بدان  هک  : آنچهیعنی»  است  یبالغ  نیا«نند ک یم  مشاھده
برد  یم  نیزد و از بیر یم  را در ھم  افرانکپندار   یبارو و  برج  هک  است  یارکآش  و ابالغ

از   رونده  رونیب  ا جز قوم: قطعیعنی »؟ افتیخواھند   تکھال  فاسق  ا جز قومیآ  پس«
 نابود نخواھند شد.  عذابش  ، به یو  یھا یونافرمان  یدر معاص  و درافتاده  حق  طاعت

دعا  تا به  است  را امر نموده  و مؤمنان  امبرشیپ  خداوند متعال  هک  مینک یم  مالحظه
  ینیمع عادیم  یو  متکو ح  یالھ  علم  اساس ز ـ بریرا ھر چینورزند ز  فار شتابک  هیعل

در   سنت . پس  است  یدنیرس  افرانک  ا بهر افتد اما قطعیتأخ  ھرچند به  دارد و عذاب
  تیروا  به  فیشر  ثیباشد. درحد یفار مکو آزار   یاز بد  محفوظ ماندن  دعا، درخواست

  �إ  ا�«ردند: ک یدعام  نیچن ص  رمکا  رسول  هک  تاس  آمده  از انس  یطبران
بر والفوز   لك  من  ةوالغنيم  ثمإ  لك من  ةوالسالم  مغفرتك  وعزائم  رمحتك  موجبات  سألكأ

والدينا إال   وال هما إال فرجته  ا إال غفرتهذنب  يل  تدع ال  انلار، ا�  من  ةوانلجا  ةباجلن
 .»الرامح�  رحمأ يا  ال قضيتها برمحتكإ ةخرادلنيا واآل  حوائج  من  وال حاجة  قضيته

  یاز ھر گناھ  یز سالمتیو ن  خواھم یرا م  مغفرتت  و اسباب  رحمت  از تو موجبات  من بارالھا!«
  یگناھ  چیھ  میرا. بارالھا! برا  از آتش و نجات   بھشت  به  یابیامکرا،   یا یکیھر ن  به  یابیرا، دست

از   یازین  چیو ھ  نشده  پرداخترا   یا یبدھ  چیھ ، نشده  لیرا زا  یاندوھ  چی، ھ دهیامرزیا نر
  نیتر مھربان  یا  شیخو  رحمت  حق  نگذار، به  یباق  برآوردن  را بدون  ا و آخرتیدن  یازھاین

و دو   هیدشوار شد، دو آ  یتولد فرزند بر زن  چون«د: یگو یم س عباس  ابن .» مھربانان

  الرمحن اهللا  بسم«بخورد:   آب  آن شود و او از  شسته  آب  و به  نوشته  یدر ورق  لیذ  لمهک

�َُّهمۡ ﴿ :ال العظيمإ  لهإ ال.  الرحيم
َ
ْ َبُثوٓ يَلۡ  لَمۡ  َ�َهايََروۡ  مَ يَوۡ  َك� وۡ  َعِشيَّةً  إِ�َّ  ا

َ
 ﴾٤٦ُضَحٮَٰها أ

ِۢۚ� بََ�ٰٞغۚ َ�َهۡل ﴿ ،»]۴۶[النازعات:  ْ إِ�َّ َساَعٗة ّمِن �ََّهار �َُّهۡم يَۡوَم يََرۡوَن َما يُوَعُدوَن لَۡم يَۡلَبُثٓوا
َ
َك�

 . ميالعظ اهللا  صدق ]۳۵[األحقاف:  ﴾ۡلَ�ِٰسُقونَ ٱ ۡلَقۡومُ ٱُ�ۡهلَُك إِ�َّ 
 





 
 
 
 

 محمد  سوره

 . است  هی) آ۳۸(  یو دارا  است  دنیم
  انیب از آن  دوم  هیدر آ  هک  گرفت  نام» محمد«رو   از آن  سوره  نیا ه:یتسم  وجه

با   جنگ  امکاح  هک  نیا  سبب  و به  است  آمده ص محمد  بر حضرت  قرآن  فروفرستادن
 شود. یم  دهینام زین»  قتال«  سوره  نام  ، به است  شده  انیب  سوره  نیز در ایفار نک

  اسم  به  میرک  جز در چھار جا از قرآن ص  رمکا  رسول  هکشود  یم  خاطرنشان
 اند: نشده  دهینام

ٌد إِ�َّ رَُسولٞ ﴿ : در سوره -۱  .]۱۴۴[عمران: ﴾َوَما ُ�َمَّ

ٓ ﴿ : در سوره -۲ بَا
َ
ٌد � ا َ�َن ُ�َمَّ َحدٖ  مَّ

َ
 .]۴۰[احزاب: ﴾رَِّجالُِ�مۡ  ّمِن أ

دٖ ﴿ سوره:  نیدر ا -۳ ٰ ُ�َمَّ  .]۲[محمد: ﴾َوَءاَمُنواْ بَِما نُّزَِل َ�َ

دٞ ﴿ : در سوره -۴ َمَّ ِۚ  رَُّسوُل  �ُّ   شانیچھار مورد، از ا  نیر ایاما در غ .]۲۹[فتح: ﴾ٱ�َّ
 . است  اد شدهی»  ینب«ا ی»  رسول«  وصف  به  قرآن در

  رسول«فرمود:   هک  است  شده  تیروا بعمر   از ابن  سوره  نیا  لتیفض  انیدر ب
 ».خواندند یمحمد را م  سوره  در نماز مغرب ص  رمکا

ِينَ ﴿ واْ َعن َسبِيِل  ٱ�َّ ِ َ�َفُرواْ وََصدُّ عۡ  ٱ�َّ
َ
َضلَّ أ

َ
 ﴾١َ�ٰلَُهمۡ أ

خدا   را از راه  و مردمان»  یو  اتیو آ أ خداوند  به» افر شدندک  هک یسانک«
از  را  گرانیو خود و د  دهیفر ورزک  أل  یخدا  به  هکاند  شیفار قرکمراد » بازداشتند

 افرانک  تمام  و شامل  است  عام  مهیرک  هیآ  مکح  یداشتند. ول یباز م  اسالم  راه
 :یعنی» ردک  را تباه  شان خدا اعمال»  نانیا ! یشود. آر یم أ خدا  از راه  بازدارنده 

 و  آشفته  بر آنان  فرشانکار را در کرد و کثمر و نابود  یرا ھدر، ب  شان کین  اعمال
  هک  یا گونه  ، به است  و اثر آن  خود عمل  ابطال»:  اضالل«د. مراد از یاد گردانیبن یب
 پاداش  یو  به  در برابر آن  هک  یسکاز   ابد و نهی یم  یخود سراغ  از عمل  افر نهک
آزاد  ، رحم  ـ مانند صله  یا یاخالق  ارمکو م  کین  اعمال أ ، خداوند نیدھد. بنابرا 
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  انجام  شیفر خوکفار در ک  هکـ را   ھمانیم  داشتن  یو گرام  رانیاس  ساختن
فر و کبا   ھمراه  انسان  کین  را اعمالیگرداند ز یو ھدر م  نموده  دھند؛ ابطال یم

 رند.یگ یقرار نم  رشی، مورد پذأ خدا  از راه  گرانید  بازداشتن
فرمود:   هک  است  ردهک  تیروا س  عباس  از ابن  هیآ  نیا  نزول  سبب  انیب در  حاتم یاب ابن

ِينَ ٱإِنَّ ﴿مراد از  ْ َعن َسبِيِل  �َّ وا ْ وََصدُّ ِ ٱَ�َفُروا   آنان  درباره  هیآ  نیاند و ا هکم  مردم ﴾�َّ

ِينَ ٱوَ ﴿شد و مراد از:   نازل ٰلَِ�ِٰت ٱَءاَمُنواْ وََعِملُواْ  �َّ  اند. نهیمد انصار )بعد  هیآ( ﴾ل�َّ

ِينَ وَ ﴿ ْ  ٱ�َّ ٰلَِ�ِٰت َءاَمُنواْ وََعِملُوا دٖ  ٱل�َّ ٰ ُ�َمَّ ْ بَِما نُّزَِل َ�َ ّ�ِِهمۡ  ٱۡ�َقُّ  َوُهوَ  َوَءاَمُنوا  ِمن رَّ
رَ  ۡصلَحَ  اتِِهمۡ  َٔ َسّ�ِ  َ�ۡنُهمۡ  َ�فَّ

َ
 ﴾٢بَالَُهمۡ  َوأ

بر محمد   آنچه  اند و به ردهک  ستهیشا  یارھاکو   آورده  مانیا  هک  یسانکو «
و   آورده  مانیا  شانیھا و نھادھا دل  هک  یسانک: یعنی» اند ، باور داشته شده  فروفرستاده

و از   خود حق  آن  هک»  شده أ خداوند  منقاد شرع  شان ھا و ظاھر و باطن اندام اعضا و
 أ خداوند  المکو   حق  قرآن  هکاند  آورده  مانی: ایبعن»  است  پروردگارشان  جانب
و » زدود« بودند  شده  آن  بکمرت  در گذشته  هک» را  گناھانشان  ز از آنانیخدا ن«؛  است

: یعنی» را  شان حال و«د یآمرز  را بر آنان  گناھان  ، آن شان صالح  و اعمال  مانیا  سبب  به
و در   قیتوف  نیدر امور د  آنان  را بهیز» آورد  صالح  به«ا یو دن  نیرا در امر د  ار و بارشانک

ر یخ  اعمال  یسو  حفظ و به  را از گناھان  شانیرد، اک  تید عناییو تأ  ا نصرتیامور دن
  هیآ  نیدر ا  سبحان  یرد. خداک  اصالح  را در آن  شانیھا تینمود و ن  یارشاد و رھنمائ

  نیا  هک رد، با آنک  یادآوری،  است  شده  نازل ص بر محمد  هک  آنچه  به  مانیاز ا امخصوص

  ؛ به است  ر شد، داخلکقبال ذ  هک) آمنوا  نيوالذ( مان:یا  ر مطلقکذ  ز در تحتین  مانیا

و  ص محمد  و حضرت  میرک  قرآن  گاهیجا  یو برتر  شرف  به  دادن  و توجه  هیتنب  جھت
شرط   شانیا  به  آوردن  مانیا ،ص  حضرت  آن  بعثت بعد از  هک  قتیحق  نید بر ایکتأ

 . است  شخص  مانیا  یو درست  صحت
گر: ید  یتیروا  شد. به  نازل  نهیانصار مد  درباره  هیآ  نیر شد، اکذ  قبل  هیدر آ  هک چنان

 شد.  نازل  تابک  اھل  مؤمنان  درباره  هیآ  نیا

نَّ ﴿
َ
ِينَ َ�ٰلَِك بِأ ْ  ٱ�َّ ْ َ�َفُروا نَّ  ٱۡلَ�ِٰطَل  ٱ�ََّبُعوا

َ
ِينَ َوأ ْ  ٱ�َّ ْ َءاَمنُوا َبُعوا ّ�ِِهمۚۡ  ٱۡ�َقَّ  ٱ�َّ  ِمن رَّ

ُ  يَۡ�ُِب  َكَ�ٰلَِك  مۡ  ٱ�َّ
َ
 ﴾٣َ�ٰلَُهمۡ لِلنَّاِس أ
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  حال  آوردن  صالح  و به  گناھان  و زدودن  افرانک  کین  اعمال  نابود ساختن»  نیا«
ـ  حق  از ھمان  ردند و مؤمنانک  یرویپ  از باطل  افرانک  هک  است  سبب  بدان«؛  مؤمنان

  ؛ به افرانک اعمال   نابود ساختن ! یآر» ردندک  یرویـ پ  است  پروردگارشان  از جانب  هک
  است  یمعاص  ابکارت و  سبحان  یخدا  به  آوردن  ک، مانند شر از باطل ھا آن  یرویپ  سبب

  سبب  ؛ به و روز آنان  حال  آوردن  صالح  و به  مؤمنان  گناھان  ساختن و دور  و زدودن
  است  داده  فرمان  از آن  یرویپ را به  مردم أ خداوند  هک  است  یاز حق  شانیا  یرویپ

  مردم  یخدا برا«؛  واضح  زدن  مثل  نیو ا  روشن  انیب  نیمانند ا  : بهیعنی»  گونه نیا«
ز یانگ در شگفت  هکافر را کو   مؤمن  گروهھردو   : احوالیعنی» زند یرا م  شانیھا مثل

  و حال  یابیامک  یبرا  یمثل  مؤمنان  حال  ند پسک یم  انیب  است  خود مانند مثل  بودن
 . است  یامکو نا  بتکن  یبرا  یفار مثلک

ِينَ فَإَِذا لَقِيُتُم ﴿ ْ فََ�ۡ  ٱ�َّ ٰٓ  ٱلّرِقَاِب  َب َ�َفُروا ٓ  َح�َّ ۡ�َنُتُموُهمۡ  إِذَا
َ
�  ْ وا ا  ٱلَۡوثَاَق  فَُشدُّ فَإِمَّ

 ۢ ا َ�ۡعدُ  �َمنَّ ٰ  فَِدآءً  �مَّ وۡ  ٱۡ�َۡرُب  تََضعَ  َح�َّ
َ
ۚ أ ُ  �ََشآءُ  َولَوۡ  َ�ٰلَِكۖ  َزارََها  َوَ�ِٰ�ن ُهمۡ ِمنۡ  نَتَ�َ َ�  ٱ�َّ

 ْ َۡبلَُوا ِينَ  بَِبۡعٖض�  َ�ۡعَضُ�م ّ�ِ ِ قُتِلُواْ ِ� َسبِيِل  َوٱ�َّ عۡ  ٱ�َّ
َ
 ﴾٤َ�ٰلَُهمۡ فَلَن يُِضلَّ أ

  هک  تابک  و اھل  انکاز مشر  یسانک  یعنی،  فار محاربکجھاد با   به  یتعال  حق  سپس
  افرانک با  چون  پس«د: یفرما یو م  ندارند، دستور داده  یمانیعھد و پ  مسلمانانبا 

  ، به سخت  یزدن  د بهیرا بزن  شانیھا : گردنیعنی» دیرا بزن  شانیھا د، گردنیردک  مصاف
  را قتلیشد ز مخصوص  یادآوری  به  . گردن گذشت  انشیب  هک  شان و اعمال  حال  سبب

و   بدن  رأس  هک  یعضو  ردنکو درو   دنیز بریشود و ن یم  انجام  گردن  ا با قطعثرکا
  قاطع  میبر تصم  ؤمنانم  ختنیبرانگ  و نشانه  لی، دل است  آن  یاعضا  نیوترکیو ن  نیباالتر

  در آنان  تا چون«  است  یافر حربک  با دشمن  و نرمش  سازش  فار و عدمک  هیجھاد عل  به
  ضربه  یروید و نیردک اریبس  و قتال  قتل  در آنان  : چونیعنی» دیردکار یبس  یزیخونر
  کو خا  در خون  هک  یسک ھمانند  آنان  هک  یا گونه  د، بهیساخت  یرا نابود و متالش  آنان

زند. یرا تا نگر  آنان »دیشک استوار در بند  گاه آن«افتادند؛   و توان  ، از تاب است  خفته
  ، به از آن  و پس«د یواستوار بگذار  مکمح  یبندھا  آنان د و بریگردان  رشانی: اسیعنی

و   احسان  بر آنانا ید، یردک  رشانیاس  هک : بعد از آنیعنی»  گرفتن  هیا فدی  ردنکرھا   منت
  یمال  شانیآزاد  در عوض  از آنان هک نیا اید، ینک یم  شان ید و رھایگذار یم  منت

و فداء:   است  عوض  بدون  ردنک د. من: رھاینک یم  شان یرھا  از آن  د و پسیریگ یم
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  شتنکنجا از یرھاند. در ا یم  از اسارت و  ردهکد یبازخر  ر خود را با آنیاس  هک  است  یمال
  جنگ  هک تا آن«تفا نمود. کا  هیآ  یدر ابتدا  ر آنکذ  به  یتعال  حق  هکاد نشد ی  جھت  بدان
گذارند   نیخود را بر زم  یھا سالح  انیجنگجو  هک : تا آنیعنی» گذارد خود را فرو  یبارھا
،  محارب  دشمنان  هک است: تا آن  نیا  یا معنینباشد.   انیدر م  یفار جنگکگر با یو د

  مهیرک  هیآ  هکشود  یم  نشان گذارند. خاطر  نیبر زم  هکمتار ای  ستکرا با ش  شانیھا سالح
ار از یبس  گان شتهک  از برپا ساختن  قبل  نیمسلم  و امام  ستین  و منسوخ  است  مکمح

شد کب  هک  نیا  انیم  ر استی، او مخ اما بعد از آن  است  شتنکو   جنگ  به  فار، فقط ملزمک
  ردهک  اسرا احسان  به  هک نیا  انیم  ر استیز مخین  ر گرفتنیبعد از اس رد ویگ  اسارت  ا بهی

  ا بردهی  شتنک) بستاند اما  (عوض  هیفد  از آنان  هک نیا ایند، ک  آزادشان  عوض  و بدون
) و  یمال  (عوض  هیفد  ، گرفتن نی. بنابرا ز استیجا  مصلحت  یاقتضا  ز بهین ریاس  ساختن

ار یبس  شتنک  از راه  دشمن  یرزم  یروین  مگر بعد از نابود ساختن  ستین  مطرح  یاسارت

َما ﴿خداوند متعال:   فرموده  نیا  لیدل  ، به بر آن  نندهکو ش  یارک  ضربه  وارد ساختن و
ن يَُ�وَن َ�ُ 

َ
ٰ ُ�ۡثِخَن ِ�  ۥٓ َ�َن ِ�َِ�ٍّ أ ٰى َح�َّ َ�ۡ

َ
�ِض� ٱأ

َ
  یامبریپ  چیبر ھ« .]۶۷[األنفال:  ﴾ۡ�

 .»ندکشتار ک  از آنان  املکطور   به  نیدر زم  هک باشد تا آن  یرانیاس  شیبرا  هک  ستیسزاوار ن
  گرفته  ر از آنیاس  ساختن  برده  مکح  هک  ینبو  و سنت  قرآن  اتیآ  با استناد به  پس

امر  چھار  انی، م یفار حربک  یجنگ  رانیمورد اسدر   نی) مسلم مک(حا  ؛ امام است  شده
 باشد: یر میمخ  لیذ

 . شتنک -۱
 . ساختن  برده -۲
 . عوض  بدون  ردنکو آزاد   بر آنان  نمودن  احسان -۳
 . گرفتن  هیفد -۴

 دھد؛ یم  نشان  هکوجود دارد   یثیز، احادیدر ھر چھار مورد ن  هک  است  یگفتن
  چھار امرعمل  نیاز ا  یکی  به  مصلحت  جابیو ا  حال  یاقتضا  بر حسب ص  رمکا  رسول

از   حارث نضربن ط ویمع  یاب  بن  عقبه  شتنکاسراء:   شتنک  یھا اند. مثال از نمونه ردهک
  ساختن  برده  یھا نمونه در روز بدر بود. از ھا آن  بعد از اسارت ص  حضرت  آن  یسو

و   ھوازن  لهی، مانند قب عرب  لیاز قبا  یبعض ص  حضرت  ه: آنکبود   نیا  بعد از اسارت
  یبردگ  را به  شیاز قر  هیناج یز بنین بر و عمر کگرفتند. ابوب  را برده  مصطلق یبن
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در   یاسالم  فتوحات  انیدر جر زین ص  رمکا  رسول  گر اصحابیگرفتند و د
 گرفتند.  یبردگ از اسرا را به  ی، تعداد و روم  فارس  یھا نیسرزم
  ، از آنان خواست یو اگر خدا م«فار کدر مورد   یالھ»  مکح  است  نیا«

گر؛ مانند ید  یھا عذاب  انواع  به  شان نمودن  و عذاب  با نابود ساختن» دیشک یم  انتقام
 ار باشدکدر   شما مؤمنان  یاز سو  یجنگ  هک آن یب ... نیدر زم  و فروبردن  طوفان ، زلزله

 گرید  یبعض  از شما را به  یتا بعض«داد   فرمان  با آنان  دنیجنگ  شما را به»  یول«
  شیآزما بر  و صابران  راھش  د و مجاھدانیازمایب  افرانکرا با   : تا مؤمنانیعنی» دیازمایب

فار کبدھد و   مالکو   تمام  را به  شانیا  پاداش  داشته  امر معلوم  تینیرا در ع  شیو ابتال
  خدا اعمالشان اند، ھرگز شده  شتهکخدا   در راه  هک یسانکو «ند ک  عذاب  شان دست  را به

را   شیخو  راه در  شدگان  شتهک  ھرگز پاداش  سبحان  ی: خدایعنی» ردکنخواھد   را تباه
در   از آنان  یسانک  عمل  هکرا رشد خواھد داد تا بدانجا   شان رد و اعمالکنخواھد   عیضا

 . است  یجار  شان حساب  به  وستهیز پین  شان یبرزخ  اتیح  طول
ما   به«گفت:   هک  است  ردهک  تیروا  از قتاده  هیآ  نیا  نزول  سبب  انیدر ب  حاتم  یاب ابن

ِينَ ٱوَ ﴿عبارت:   هک  است  دهیخبر رس ِ ٱقُتِلُواْ ِ� َسبِيِل  �َّ در روز احد  ]۴[محمد:  ﴾�َّ
 از  یاریقرار داشتند و بس  وهکدو   انیم  افکدر ش ص  رمکا  رسول  هکشد   نازل  یدرحال

 ».بودند...  شده  یا زخمید یشھ  مسلمانان

  ﴾٥بَالَُهمۡ  َو�ُۡصلِحُ  ِديهِمۡ َسَيهۡ ﴿
  بھشت  راه  یسو  به أ خداوند» خواھد نمود  راه«: شھدا را یعنی» را  شانیا  یزود  به«
 را.  شان اروبار و حالک  یعنیبال: » دیو خواھد گردانکیرا ن ھا آن  و بال«

َ�َها لَُهمۡ  ٱۡ�َنَّةَ  ِخلُُهمُ َوُ�دۡ ﴿  ﴾٦َعرَّ
  شناسانده  شانیا  را به  : آنیعنی»  ردهک  وصف  شانیبرا  هک  یرا در بھشت  شانیو ا«
  چیھ  یب  هک  تا بدانجاست  از بھشت  شان و شناخت» در خواھد آورد»  است

 شوند، یم  وارد بھشت  چون  هک  یطور  دارند به  املک  ییآشنا  آن  به  نسبت  یا ییراھنما
  ییگو باشند،  از داشتهین  ییراھنما  به  هک آن یروند ب یم  شیخو  منازل  یسو  به  راستکی

  تیروا به  فیشر  ثیاند. در حد بوده  بھشت  نکبودند، سا  شده  دهیآفر  هک  گاه از ھمان

 يف  بم�هل  حدهمأ نإ  بيده  نفيس  واذلي«فرمودند:  ص اخد  رسول  هک  است  آمده  یبخار
،  اوست  دست در  جانم  هک  یذات  سوگند به« .»ادلنيا  يف  اكن  اذلي  بم�هل  منه  أهدي  ةاجلن 
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  ا داشتهیدر دن  هک  یمنزل  به  نسبت  تر است ابیراھ  خود در بھشت  منزل  ، به یبھشت  شخص

  به  انیبھشت  یرا برا  بھشت أ است: خداوند  نیا ﴾َعرََّ�َها لَُهمۡ ﴿  یمعنا  یقول  . به» است
 . است  دهیگردان ھا معطر و خوشبو ییعطرھا و خوشبو  نیخوشبوتر

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ  � ْ َءاَمُنوٓ  ٱ�َّ ْ  إِن ا وا َ  تَنُ�ُ ۡقَداَمُ�مۡ  َو�ُثَّبِۡت  ُ�مۡ يَنُ�ۡ  ٱ�َّ

َ
 ﴾٧أ

  یاری را أ خدا  نی: اگر دیعنی» دیدھ  یاریاگر خدا را  د!یا آورده  مانیا  هک  یسانک  یا«
و « ندک یم  تیعنا  و نصرت  شما فتح  فار و بهکبر » دھد یم  یاریشما را «د؛ یدھ

است:   نیا  یمعن  یقول ارزار. بهک  یھا و عرصه  در جنگ» دارد یرا استوار م  تانیگامھا

  بلغ  من« است:  آمده  فیشر  ثیدر حد  هک  دارد چنان یرا بر صراط استوار م  تانیگامھا

 الصراط یوم  علی  قدمیه  تعالی  اهللا  ابالغها، ثبت  یستطیع ال  من  ۀحاج  سلطان ذا

تواند  ینم خود  هکبرساند   یو قدرت  سلطه  صاحب  را به  یسک  حاجت  هک  ھرکس :ۀالقیام 

رابر صراط استوار   یو  یگامھا  امتیدر روز ق  عالبرساند، خداوند مت  سلطان  آن  را به  آن
 ».دارد یم

ِينَ وَ ﴿ َُّهمۡ  ٗساَ�َفُرواْ َ�َتعۡ  ٱ�َّ َضلَّ  ل
َ
ۡعَ�ٰلَُهمۡ  َوأ

َ
 ﴾٨أ

  باد و بدا به  بر آنان  یامکا لھم: نافتعس» باد  بر آنان  یافر شدند، نگونسارک  هک یسانکو «
  آخرت ر مورد نظر دریخ  به  : اعمالشانیعنی» ردک  را تباه  اعمالشان و خدا»  حالشان

  لینا  اعمال  از آن  و مقصودشان  ھدف  را به  ز آنانیا نیدر دن  یتعال  د و حقینرس
 د.ینگردان

�َُّهمۡ ﴿
َ
ْ  َ�ٰلَِك بِ� ٓ  َكرُِهوا نَزَل  َما

َ
ُ  أ حۡ  ٱ�َّ

َ
ۡعَ�ٰلَُهمۡ  َبَط فَأ

َ
 ﴾٩أ

خدا فرود   هکرا   آنچه  آنان  هک  است  آن  سبب  به»  شان یروز هیو س  یامک، نا یتباھ»  نیا«
  آن  سبب  به أ خداوند » نداشتند، پس  خوش»  از قرآن  شیخو  بر رسول»  است  آورده

دادند  یم  ر انجامیامور خ فار درک  هک  است  یاعمال  مراد؛ آن» ردک  را تباه  اعمالشان«
 شود. ینم  رفتهیشود پذ  مسلمان  هک  از آن  افر، قبلکر یخ  را عملیز

فَلَمۡ ﴿
َ
ْ  ۞أ �ِض  ِ�  �َِسُ�وا

َ
ْ َكيۡ  ٱۡ� ِينَ  َ�ٰقَِبةُ  َ�نَ  َف َ�َينُظُروا رَ  لِِهۡمۖ ِمن َ�بۡ  ٱ�َّ ُ  َدمَّ  ٱ�َّ

ۡمَ�ٰلَُها َولِۡلَ�ٰفِرِ�نَ  ِهۡمۖ َعلَيۡ 
َ
 ﴾١٠أ
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  قوم عاد، ثمود،  یھا نیدر سرزم  افرانک  نیا ای: آیعنی» اند ردهکر نیس  نیا در زمیآ«
از » بودند  از آنان  شیپ  هک یسانک  فرجام  هکتا بنگرند «اند  ردهکن  گردش  ر آنانیلوط و غ

  ارشانیدر د  ھنوز ھم  عذاب  یھا را آثار و نشانهیز» ؟ است  دهیجا انجامک  به»  افرانک
را   ا آنانیرد، ک  انریو  آنان را بر  ارشانی: دیعنی» ردک  ر و زبرشانیخدا ز«؟  است  یباق

َر ﴿ ر:یرد. تعبک  نک شهینابود و ر ُ َدمَّ   است»  الله  دمرھم« ر:یتر از تعب غیبل ﴾َعلَۡيِهۡمۖ  ٱ�َّ
ھمانند   افرانک  سرنوشت و«ند ک یم  داللت  آنان  مطلق  ر، بر نابود ساختنیتعب  نیرا ایز

از   انشانینیشیھمانند با پ  یو سرانجام  ز عاقبتیفار نک  گروه  نی: ایعنی»  است  آن
 . است  نیچن نیافر اک  یھا امت  تمام  ز سرنوشتیو ن  افر خواھند داشتک  یھا امت

نَّ ﴿
َ
َ َ�ٰلَِك بِأ ِينَ  َ� َموۡ  ٱ�َّ نَّ  ٱ�َّ

َ
 ﴾١١لَُهمۡ  َ�ٰ َ� َموۡ  ٱۡلَ�ٰفِرِ�نَ َءاَمُنواْ َوأ

خدا   هک  است  آن  سبب  به«فار ک  یبرا  مونینام  و فرجام  مؤمنان  دادن  نصرت»  نیا«
» ندارند  ییموال  افرانک  یول»  است  ارساز آنانکار و ی: او یعنی»  است  مؤمنان  یموال

  عقوبت  فرود آمدن ، جھت  نیند، بدک  دفاع  از آنان  هکندارند   یارکار و مددی  : آنانیعنی
 . است  یقطع  آنان بر  یالھ

  هک  گاه شد آن  در روز احد نازل  هیآ  نید: ایگو یم  نزول  سبب  انیدر ب  قتاده
در   یاد زدند: روزیفر  انکداشتند و مشر قرار  وهکدو   انیم  افکدر ش ص  رمکا  رسول

در «فرمودند:  ص  رمکا  رسولد! یندار  ییو شما عزا  میرا دار»  یعز»  ما بت ! یبرابر روز
 ».دیندار  ییو شما موال  ماست  یموال أ للها م:کل  یمولموالنا، وال   د: اللهییبگو ھا آن  پاسخ

َ إِنَّ ﴿ ِينَ  ِخُل يُدۡ  ٱ�َّ ْ  ٱ�َّ ْ وََعِملُوا ٰلَِ�ٰتِ َءاَمنُوا ٰٖت  ٱل�َّ ۖ  َ�ۡتَِها ِمن َ�ۡرِي َج�َّ نَۡ�ُٰر
َ
 ٱۡ�

ِينَ وَ    ٱ�َّ
ۡ
ُ�ُل  َكَما ُ�لُونَ َ�َفُرواْ َ�َتَمتَُّعوَن َوَ�أ

ۡ
نَۡ�ٰمُ  تَأ

َ
َُّهمۡ وٗ َمثۡ  ٱ�َّارُ وَ  ٱۡ�  ﴾١٢ى ل

 وارد  ییھا نااند، در باغست ردهک  ستهیشا  یارھاکو   آورده  مانیا  هکرا   یسانکخدا «
  و عمل  مانیا  پاداش  به»  است  یجار ھا آن  از فرودست  بارانیجو  هکند ک یم

  گذشته  فیشر ریتفس  نیجا از ا  نیدر چند  نونکتا   هیآ  نیر ایر نظی. تفس شانیا  صالح
 رکذ  به  اتیاز آ  یاریدر بس  سبب  نیبد  خداوند متعال«د: یگو یم  یراز  امام . است
آنجا  باشد، در  بارانیدر ھر جا جو  هکند، ک یتفا مکا  بھشت  فی) در توص بارانی(جو

  عالم  یزندگ سبب   آب ! ی. آر است  وهیو در ھر جا اشجار باشد، در آنجا م  اشجار است
د: یفرما یم  پرداخته فارک  و مال  حال  انیب  به  گاه آن...».  آن  ینابود  سبب  و آتش  است

  انیچھارپا  هک رند و چنانیگ یبر م  اند، بھره افر شدهک  هک یسانک  هک آن  و حال«
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  و از آن  برگرفته  ا بھرهیدن  و بھره  فقط از متاع  افرانک: یعنی» خورند یخورند، م یم
  خود، ھدف  یجنس  و شھوت  مکجز ش  هکاند  یانیچھارپا  آنان  ییشوند، گو یبرخوردار م

  و سرمست  ا سرخوشیدن  یھا یسرگرم  و به  ار غافلک  ، از فرجام نداشته  یگرید  و ھمت
  میو مستقر و مق  شده  آورده فرود  در آن  هک»  است  آتش ھا آن  گاهیجا  یول«باشند  یم

 شوند. یم  ساخته

يِّن ّمِن قَرۡ ﴿
َ
َشدُّ  ِ�َ  �َةٍ َوَ��

َ
خۡ  ٱلَِّ�ٓ  قَۡرَ�تَِك  ّمِن قُوَّةٗ  أ

َ
ۡهلَۡكَ�ُٰهمۡ  رََجۡتَك أ

َ
 نَاِ�َ  فََ�  أ

 َ  ﴾١٣ُهمۡ ل
راند و ما   رونیتو را ب  هکبود   یشھر  رومندتر از آنین  هکو بسا شھرھا «

،  نیشیپ  یھا شھرھا و أمت  یاز اھال  یاریبس !ص محمد  ی: ایعنی»  میردک  شان کھال
  یمردم  ردار بودند ـ ھمانبرخو  هکم  مردم  اناتکرو و امیشتر از نیب  یو نفوذ  اناتکاز ام

  میردک  نابودشان ، وهکو ش  یرومندین  ھمه  آن  راندند ـ اما با وصف  رونیب  هکتو را از م  هک
تر ھستند،  فیضع  آنان از  هک  شیرفار قک،  نیبنابرا» نداشتند  یا دھنده  نصرت  چیھ  پس«

امبر یوجود پ  سبب  اگر به  هکبدانند   باشند پس  نداشته  یاوری  چیھ  هکآنند   سزاوارتر به
ر یبانگیگر  ا در آخرتحتم  عذاب  نیشود؛ ا  برداشته  ا از آنانیدن  ، عذابص رحمت

 خواھد شد.  آنان
 اند ردهک  تیروا س  عباس  از ابن  هیآ  نیا  نزول  سبب  انیدر ب  حاتم یاب یو اب  یعلیابو

  تکحر غار ثور  یسو  ، به شان در سفر ھجرت ص  رمکا  رسول  هک  گاه فرمود: آن  هک
  یھا نیسرزم  نیتر داشته و فرمودند: تو دوست  افگنده  ینگاھ  هکم  جانب  ردند، بهک

تو   انیاز م  ردند، منک ینم  رونیمرا ب  و اگر شھروندانت  یھست  نزد من أ خداوند
 رد.ک  را نازل  هیآ  نیا  ألخداوند   . پس آمدم ینم  رونیب

ٰ بَّيَِنةٖ ﴿ َ�َمن َ�َن َ�َ
َ
ّ�ِهِۦ ّمِن أ ْ وَ  َ�َملِهِۦ ءُ ُسوٓ  ۥَكَمن ُزّ�َِن َ�ُ  رَّ َبُعٓوا هۡ  ٱ�َّ

َ
 ﴾١٤َوآَءُهمأ

  هک  است  یسک، مانند  است  شیپروردگار خو  از جانب  یبر حجت  هک  یسکا یآ«
 :یعنی» اند؟ ردهک  یرویخود را پ  یھا و ھوس  شده  داده  با جلوهیاو ز  یبرا  ردارشک  یبد
  هک یسانکھستند، با   پروردگارشان  از جانب  یو باور روشن  نیقیبر   هک یسانک

  اعمال  نیستند. ای، برابر ن شده  داده  جلوه  آراسته  در نظرشان  شان یبدعمل
.  یو  یھا ینافرمان  به  و عمل  سبحان  یخدا  به  آوردن  کاز: شر  است  عبارت  بدشان

ستند ین  یسانکدارند، ھمانند  قرار  شیپروردگار خو  از جانب  یبر حجت  هک یسانک  پس
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ھا  یگمراھ  و در انواع  ردهک  یرویخود پ  یھا و ھوس  یاز ھو  بتان  در پرستش  هک
 أ خدا  نید  تیدر امر حقان  یزیبرانگ  کش  شبھه  یحت  هک آن یاند، ب فرورفته

  از حجت  شان یر اصولیغ  موضع  نیدر ا  هک نیا  رسد به  باشند، چه  داشته
 . ستین  یا یھمانند  وجه  چیھ  فار بهکو   مؤمنان  انیبرخوردار باشند. لذا در م  یروشن

َثُل ﴿ ٓ  ٱلُۡمتَُّقوَنۖ وُِعَد  ٱلَِّ�  ٱۡ�َنَّةِ مَّ نَۡ�ٰرٞ  �ِيَها
َ
آءٍ  ّمِن � نَۡ�ٰرٞ  َءاِسنٖ  َ�ۡ�ِ  مَّ

َ
 لَّمۡ  لََّ�ٖ  ّمِن َو�

 ۡ نۡ  َطۡعُمُهۥ َ�َتَغ�َّ
َ
ٖ  َ�ۡرٖ  ّمِنۡ  َ�ٰرٞ َو� ة َّ ٰرِ�ِ�َ  �َّ نَۡ�ٰرٞ  ّلِل�َّ

َ
�  َعَسلٖ  ّمِنۡ  َو� َصّ�ٗ  ُ�ِّ  ِمن �ِيَها َولَُهمۡ  مُّ

ٞ فِرَ َوَمغۡ  ٱ�ََّمَ�ٰتِ  ّ�ِِهۡمۖ  ّمِن ة ٓ  ٱ�َّارِ  ِ�  َ�ِٰ�ٞ  ُهوَ  َكَمنۡ  رَّ عَ  َ�ِيٗما ءً وَُسُقواْ َما ۡمَعآَءُهمۡ  َ�َقطَّ
َ
 ﴾١٥أ

  آور و شأن شگفت  : وصفیعنی»  شده  داده  وعده  زگارانیپرھ  به  هک  یبھشت  مثل«
  یرماندگید  به  هک  یاز آب  است  یینھرھا  در آن«ه: ک  است  ی، مانند باغ بھشت  شگرف

  است  باشد و مانند آن  ردهکر ییتغ  و بو و طعمش  رنگ  هک  است  یآسن: آب»  ر نشدهیمتغ
  است  ردهکن  : ترشیعنی»  برنگشته  اش مزه  هک  یریاز ش  است  ییھا یجو  و در آن»  آجن

  تیر در نھایش  آن  هکد بلیگرا یم  یترش  ند و بهک یر مییا تغیدن  یرھایش  مزه  هک  چنان
  هک  یاز شراب  است  ییرودھا  و در آن»  است  و لذت  یو پر از چرب  ینیریو ش  یدیسپ
دارند  ینم  ناخوش را  آن  هک»  است«و گوارا   طعم  و خوش»  بخش  لذت  نوشندگان  یبرا
رد اورد و سردیب  یمست  ھا را ربوده عقل  هک  ستیا نیدن  مانند شراب  یبھشت  را شرابیز

از   هک  ی: عسلیعنی»  است ناب  از عسل  ییبارھایجو  و در آن«باشد   داشته  ھمراه  به
خداوند   هک نیا  لی. دل است  و صاف  پالوده ، یو ناخالص  یرگی، درد، ت ک، خاشا موم  زشیآم

از، ی، ن ضرورت؛  چھارگانه  انواع  نیه: اک  است  نیا رد،کاد یبار یجو  چھار نوع  نیاز ا  متعال
از یر مورد نی، ش است  ضرورت  را آبیاند ز ردهک  جمع  باھم را  و درمان  و عشرت  شیع

  آمده  فیشر  ثی. در حد بخش  درمان  و عسل  است  عشرت و  شیع  سبب  ، شراب است
  ؛ سپس شراب  یایو در  عسل  یایو در  آب  یایو در  ر استیش  یایدر  در بھشت«است: 

 ».شوند یم  اھا منشعبیدر  نیاز ا  بارانیجو
 از  یو نوع  : از ھر صنفیعنی»  است  فراھم  وهیم  گونه  در آنجا از ھمه  شان یو برا«

پروردگار   از جانب  یآمرزش«باالتر   از ھمه» و«باشند   خواسته  هکھا  وهیم  و انواع  اصناف
در   هک  یسک لذا  آن  و اھل  بھشت  وصف  است  نیا  . پس گناھانشان  یبرا»  ستھا آن
  در آتش  جاودانه  هک  است  یسکا ھمانند یآ«دارد؛  قرار  ییو با صفا  آراسته  باغ  نیچن

  وصف  نیا  و به  جاودانه طور  به  هک  یسکا یشود: آ یم  نیچن  ر سخنیتقد» ؟ است  دوزخ
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 ؟ ھرگز! است  در آتش  جاودانه  هک  است  یسکقرار دارد، مانند   بھشتھای  نعمت دلربا در
  هک  یانی، با دوزخ بارانیھا و جو وهیوم  در ناز و نعمت  فرورفته  انیبھشت  هک  است  مسلم

  جوشان  یو آب«ستند یزنند، ھمانند ن یم پا و  دست  کدردنا  و عذاب  جوشان  در آب
قرار   و جوشش  نایغل  در حال  هک  است  یسوزان  سخت  م: آبیحم» شود یم  نوشانده

دو   نی؟ ھرگز ا شیخو  یو داغ  فرط حرارت از» ندک  پاره پاره را  شانیھا تا روده«دارد 
 و روز بد.  حال  نیاز ا  أل  یبرخدا  ستند. پناهیبرابر ن  باھم  گروه

ن ُهمَوِمنۡ ﴿ ٰٓ  إَِ�َۡك  �َۡسَتِمعُ  مَّ ْ  إَِذا َح�َّ ْ  ِعنِدكَ  ِمنۡ  َخرَُجوا ِينَ  قَالُوا ْ  لِ�َّ وتُوا
ُ
َماذَا  ٱۡلعِۡلمَ  أ

 ۚ ْوَ�ٰٓ�َِك  قَاَل َءانًِفا
ُ
ِينَ  أ ُ َطبََع  ٱ�َّ ٰ قُلُو�ِِهمۡ  ٱ�َّ َ�َ  ْ َبُعٓوا هۡ  َوٱ�َّ

َ
 ﴾١٦َوآَءُهمۡ أ

  گروه  نی: از ایعنی» سپارند یم  تو گوش  به  هکھستند   یسانک  شان انیو از م«
نند، ک یم  یبردار ا بھرهیدن  یھا و از لذت خورند یم  انیھمانند چھارپا  هک  یفارک
از نزد تو   چون  یول«منافقانند   سپارند ـ و آنان یم  تو گوش  ا بهظاھر  هکھستند   یسانک
  اصحاب  علما و دانشمندان  : بهیعنی» اند شده  داده  علم  هک یسانک  روند به یم رون یب

: یعنی »؟ گفت  چه  نونکا  ھم«ند: یگو ینند و مک یم  سؤال  شانی: از ایعنی» ندیگو یم«
در   منافقان ! ی؟ آر گفت  چه ص  رمکا  ، رسول میبود  یسخنران  در مجلس  هک  نونکا ھم

  رونیب  از محضرت  شوند اما چون یتو حاضر م  یسخنران  منبر وعظ و مجلس  یپا
  است  نیا  شان نسخ  یمعنا  ند. پسیگو یم  نیاستھزا و تمسخر چن  وهیش  روند، به یم
  یسانک«  منافقان»  گروه نیا«  میا نداشته  یو توجھ  التفات  چیامبر ھیپ  سخن  ه: ما بهک

  به  شانیو دلھا  اوردهین  مانیا  پس»  است  مھر نھاده  شانیھا خداوند بر دل  هکھستند 
فر و عناد و کدر » اند ردهک  یرویپ  شانیو از ھواھا«آورد  ینم  یر رویاز خ  یزیچ  یسو

 . یحیقصد صح  دارند و نه  یحیصح  فھم  نه  پس  نفاق
  مهیرک  هیآ  نیه: اکاند  ردهک  نقل  نزول  سبب  انیدر ب  و مقاتل  جیجر ابن
 با تمسخر  منافقان  یاز سو  هک  یاصحاب  ؛ از جمله است  یشد. گفتن  نازل  منافقان  درباره

 للها یول  بودند. شاه ش عباس  بن للهمسعود و عبدا  بن للهقرار گرفتند؛ عبدا  مورد سؤال
 ».شد  نازل  مانیاال  فیضع  د مردمیتھد  در باب  نجا تا آخر سورهیاز ا«د: یگو یم  یدھلو

ِينَ وَ ﴿ ْ  ٱ�َّ  ﴾١٧َ�ۡقَوٮُٰهمۡ  َوَءاتَٮُٰهمۡ  ُهٗدى َزاَدُهمۡ  ٱۡهتََدۡوا
  و به  آورده مانیا  أل  یخدا  لذا به ریخ  راه  یسو  به» شدند  ابیراھ  هک یسانک  یول«

  نیا  یمعن ای» افزود  تیرا ھدا  آنان«؛  قیتوف  دنیردند، او با بخشک  عمل  شیھا آنفرم
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  نیا  رتیو بص  علم ، مانی، ا ، ثبات تی، بر ھدا آنان  یو استھزا  منافقان  یگردانیاست: رو
  یتقو  شانیا  به  یتعال  حق :یعنی» ردکرا عطا   شان یتقوا  شان یو بد«افزود   افتگانی راه

مورد   هک  یعمل  بر انجام  دنشانیبخش  قینمود، با توف  شان یاری  رد و بر آنک  را الھام
 . است  یپسند و

اَعةَ  إِ�َّ  يَنُظُرونَ  َ�َهۡل ﴿   ٱلسَّ
ۡ
ن تَأ

َ
ۖ  �َِيُهمأ ۚ  َجآءَ  َ�َقدۡ  َ�ۡغَتٗة اُطَها َ�ۡ

َ
ٰ  أ َّ�

َ
 َجآَءۡ�ُهمۡ  إِذَا مۡ لَهُ  فَ�

 ﴾١٨ذِۡكَرٮُٰهمۡ 
  آنان بر«  رانهیو غافلگ»  بناگاه»  امتی: قیعنی»  ساعت  هکبرند  یانتظار م  نیا جز ایآ«

را یز»  است  د آمدهیپد  کنیا  آن»  یکینزد  یھا و نشانه»  عالمات  نهیھرآ  فرارسد؟ پس
 † ایانب  نیآخر ص محمد  حضرت  هکبودند   خود خواندهھای  کتاب در  تابک  اھل

  به  فیشر  ثیدر حد . است  امتیق  یھا خود از نشانه ص  حضرت  آن  ، بعثت نیاند بنابرا
فرمودند:  ص  رمکا  رسول  هک  است  آمده   از انس  ر آنانیو غ  و مسلم  یبخار  تیروا

  رسالت  به  یحال در  من« .»ةوالسباب  ، وأشار بالوسطي كهات� ةنا والساعأ  بعثت«
خود   یو وسطا  سبابه  انگشت دو  ـ و به  است) کینزد(  نیچن  نیا  امتیق  هک  شدم  ختهیبرانگ

  اندرزشان  یجا جاکگر یرسد، د در  آنان ز بریرستاخ  هک  گاه آن  پس. «»ردندک  اشاره
  ا در آنرند؟ قطعیگ یجا پند مکاز ھا آند، یایب  آنان بر  امتیق  هک  گاه : آنیعنی»  است

 . است  رفته  از دست  پندگرفتن  ت، وق ھنگام

نَّهُ  ٱۡعلَمۡ فَ ﴿
َ
ُ  إِ�َّ  إَِ�ٰهَ  َ�ٓ  ۥ� � ٱۡسَتۡغفِرۡ وَ  ٱ�َّ ُ وَ  َوٱلُۡمۡؤِمَ�ِٰت�  َولِۡلُمۡؤمِنِ�َ  بَِك ِ�َ  لَمُ َ�عۡ  ٱ�َّ

 ﴾١٩َوَمۡثَوٮُٰ�مۡ  ُمَتَقلََّبُ�مۡ 
 و  باش  قدم  ثابت  دهیعق  نیا : بریعنی»  ستین جز خدا  یمعبود  چیھ  هک  بدان  پس«
  نکمم  هک  ی: از گناھیعنی»  یجو  آمرزش  شیخو  گناه  یو برا«استمرار بورز   بر آن
با وجود  ص امبریپ  دستور به  نی. ا بخواه  از تو سرزند، آمرزش  یگاھ  است

امر   نیدر ا ص  حضرت  آن  تا به  است  شانیا  امت  به  یمی؛ تعل از گناه  شانیا  عصمت
  آمرزش أ ز از خداین ص  رمکا  رسول  حال  نیدر ع  هک  ر استکذ  انینند. شاک اقتدا

  هک  است  آمده س  رهیاز ابوھر  یطبران  تیروا  به  فیشر  ثیدر حد  هک  خواستند چنان یم

در   من ھمانا« .»ةمر مائة  ايلوم يف  يلهإ  وأتوب  ستغفر اهللاأل  �إ«فرمودند:  ص  حضرت  آن

است:   نیا  یمعن ای. » نمک یم  او توبه  یسو  و به  خواھم یم  صد بار از خداوند آمرزش  یروز
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  تیروا  به  فیشر  ثی. درحد استغفار بخواه  و افضل  یامور اول  کبر تر !ص امبریپ  یا
در مورد   یالھ  فرمان  به  ـ در عمل ص  رمکا  رسول  هک  است  آمده  و مسلم  یبخار

  أمري  يف  رسايف�و  وجه�  خطيئيت  اغفر يل  ا�«ردند: ک یدعا م  نیـ چن  یخواھ آمرزش
  به  علمأ  وما أنت  أمري يف  رسايف�و  وجه�  خطيئيت  اغفر يل  ، ا� م�  به  علمأ  نتأوما 
خطا   بر من بار الھا!« .»عندي  ذلك  ، و� وعمدي  وخطيئ  وجدي  هز�  اغفر يل  ، ا� م�

امرز یامرز. بار الھا! بی، ب یداناتر ھست  از من  آن  تو به  هکرا   را و آنچه  ارمکدر   و اسرافم  و جھل

. » است  نزد من  هکنھا را یا  را و ھمه  قصدمرا و خطا و   ام یو جد  یر جدیامور غ  بر من
دعا   نیدر آخر نماز چن ص  حضرت  آن  هک  است  آمده  فیشر  ثیدر حد  نیھمچن

وما   ، وما أرسفت وما أعلنت  ، وما أرسرت خرتأ وما  ما قدمت  اغفر�  ا�«ردند: ک یم
  یپنھان  هکرا   آنچه  امرز بر منیب بار الھا!« .»نتأ الإ  � ال  ل�إ  ، أنت م�  به  علمأ  أنت

  تو از من  هکرا   را و آنچه  ام یرو ادهیز  امرز بر منیو ب  ام ردهکار کآش  هکرا   و آنچه  ام داده  انجام

  به  فیشر  ثیدر حد  نی. ھمچن» ستیجز تو ن  ی، معبود یھست  من  ی، تو خدا یداناتر  آن  به

و  اهللا اال  اله الر کذ  به«فرمودند:  ص خدا  رسول  هک  است  آمده س  قیر صدکابوب ت یروا
  گفت: ھمانا من  سیرا ابلید زینکرار کار تیدو را بس  نید و ایبند باشیاستغفار پا  به

ساختند،   کو استغفار ھال هللااال   اله ال  مرا به  و آنان  ساختم  کھال  را با گناھان  مردم
) غلط  به(  آنان  پس  ساختم  شان کھا ھال ؛ با ھوس دمید  ار را از آنانک  نیا  چون  سپس

 ».اند افتهیراھ  هکپندارند  یم
  از آنان  هک  یز بر گناھانین»  مانیبا ا  و زنان  مردان  یبرا« !ص امبریپ  یا» و«

» از شما را  کیھر   آمد و رفت  یجا  هک  و خداست«  نک  طلب  ، آمرزش است  سرزده
و »  قرارتان  یداند و جا یم«شما؛   شما را در اعمال  کو تحر  و جوش  جنب  یجا :یعنی

است:   نیا  یمعن  یقول به »داند یرا م«  آخرت  یاز شما در سرا  کی ار ھرک  و مال  جامفر
شما را   قرار و آرام  یو جا  تان روزانه  شما را در اعمال  و گردش  و جوش  جنب  یتعال  حق

  نیا  یمعن  حاصل«د: یگو یم  یدھلو للها  یول  داند. شاه یم  خوابتان  ھنگام  به  در شب
و   دهینرس  آن  قتیحق  فھم  به  ید ولیدرآ  علم  مجلس  به  هک  است  یشخص  وھشک، ن اتیآ

  اتیآ  نیا  نیگردد ھمچن  گرانیاز د  ازمند پرسشی، ن دلش بر  نفس  یھوا  ھجوم  سبب  به
 ». یھمچو شخص  یبرا  امتیق از  است  یا یدھ میب
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ِينَ َو�َُقوُل ﴿ ْ لَوۡ  ٱ�َّ ٞۖ  نُّزِلَۡت  َ� َءاَمُنوا ٓ  ُسوَرة نزِلَۡت  فَإِذَا
ُ
ٞ  أ َۡكَمةٞ  ُسوَرة  ٱلۡقِتَاُل  �ِيَها َوذُكِرَ  �ُّ

يۡ 
َ
ِينَ  َت رَ� َرٞض  ٱ�َّ وۡ  ٱلَۡموِۡت�  مِنَ  هِ َعلَيۡ  ٱلَۡمۡغِ�ِّ  َ�َظرَ  إَِ�َۡك  يَنُظُرونَ  ِ� قُلُو�ِهِم مَّ

َ
 .﴾٢٠لَُهمۡ  َ�ٰ فَأ

  أل از پروردگار  مؤمنان» نشد؟  ادهفرو فرست  یا ند: چرا سورهیگو یم  و مؤمنان«
  را به  شانیا  ند و در آنک  نازل  یا سوره ص  شیخو  بر رسول  هکردند ک  درخواست

بودند   یمیعظ  پاداش  به  یابیجھاد و دست  مشتاق  هک  دھد؛ از بس  فار فرمانکجھاد با 
ر ی: غیعنی»  مکمح  یا سوره  اما چون»  است  نموده  آماده  نیمجاھد  یبرا  ألخداوند   هک

  یبرا  یو احتمال  شبھه  چیھ  در آن  هک  یا گونه  به» شود  فرستاده»  و واضح  منسوخ
  جھاد فرض  : در آنیعنی» شود رکذ  قتال  و در آن«باشد   وجود نداشته  یگرید  یمعنا

و   است  مکمح  سوره  اد شود، آنیازجھاد   در آن  هک  یا ھر سوره«د: یگو یم  شود. قتاده
  یمکمح  سوره  چون ! یآر». باشد یم  منافقان بر  قرآن  اتیآ  نیتر ، سخت اتیآ  نیا

»  است  یماریب  شانیھا در دل  هکرا   یسانک«شود؛  جھاد فرض   شود و در آن  فرستاده
  یسک  گاهتو مانند ن  یسو  به  هک  ینیب یم«منافقانند   و آنان  است  یا و شبھه  ک: شیعنی

  به  ، منافقان ھنگام  : در آنیعنی» نگرند یباشد، م  شده  ھوش یب  مرگ  راتکاز س  هک
و   و بازمانده  شده  رهیخ  مرگ  در ھنگام  چشمانش  هکنگرند  یم  یسک  تو مانند نگاه  یسو

  سبب  ، به بر منافقان  حالت  نیا  دادن  دست  . البته است  شده  ھوش یب  مرگ  از ترس
  است  یاول  پس»  فار استک  یسو  به  آنان  شیو گرا  از جنگ  شان یوبزدل  جبن

وندد و یپ یم  آنان  برند، به یبد م  از آن  منافقان  هک  : آنچهیعنی»  آنان  یبرا
است:   نیا  یا معنی.  بر آنان  یو وا  شان حال  است: بدا به  نیا  یا معنیشود.  یم  کینزد

  یبعد  هیآ  هک  ند چنانیبگو  دهیپسند  نند و سخنک  اطاعت  هک  شان یبرا  است بھتر
 باشد: یم  مفسر آن

ۡعُروٞفۚ  َوقَۡولٞ  َطاَعةٞ ﴿ ۡمرُ  َعَزمَ  فَإِذَا مَّ
َ
ْ  فَلَوۡ  ٱۡ� َ  َصَدقُوا َُّهمۡ  �لََ�َن َخۡ�ٗ  ٱ�َّ  .﴾٢١ل

  سخن و  یفرمانبردار: یعنی»  بھتر است  شانیبرا  ستهیشا  یو سخن  یریپذ  فرمان«
» شد  یقطع ارک  و چون»  است  و جبن  بھتر و سزاوارتر از مخالفت  شانی، برا وگفتنکین
  خدا صادق اگر با  پس«؛  وستیپ  تیواقع  به  شد و جنگ  یارزار جدک  : چونیعنی

از »  بھتر است  شانیبرا  کش یب«جھاد   به  اقیو اشت  و اطاعت  مانیدر اظھار ا» باشند
 . و نفاق  و مخالفت  ینافرمان

ُۡتمۡ  إِن َعَسۡيُتمۡ  َ�َهۡل ﴿ ن تََو�َّ
َ
ْ  أ �ِض  ِ�  ُ�ۡفِسُدوا

َ
ُعوٓ  ٱۡ� ْ َوُ�َقّطِ رَۡحاَمُ�مۡ  ا

َ
 ﴾٢٢أ
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و فساد   فتنه  نیدر زم  هک  است  کینزد  د، البتهیامور شو  یبسا اگر متول  چه  پس«
و   یمتول  : اگر شما منافقانیعنی» دیبگسل  خود را از ھم  یھا یشاوندیوند خویپ د وینک

  و قطع  یزیگر، خونریشتار ھمدک،  یبسا با ستمگر  د؛ چهیشو  امر امت دار عھده
  آن  یر در معنیثک  د. اما ابنینک  شهیفساد پ  نی، در زم یو قوم  یشاوندیخو  یوندھایپ
ـ   تیجاھل  دوران  وهیش  بهد؛ یو سرباز زن  برگردانده  یبسا اگر از جھاد رو  چه د:یگو یم

ا بعد  هک  یرخداد  بر توقع»  یعس»  لمهکد. یـ برگرد  رهیو غ  نیدر زم  یفساد افروز مانند
تصور   قابل  در مورد خداوند متعال  توقع  هکند و از آنجا ک یم  وندد، داللتیپ یم  وقوع  به

در »  یعس«  باشد پس یط میحدانا و م  سانکیطور  به  ندهیو آ  را او بر گذشتهیز  ستین
  آمده  فیشر  ثیحد . در د توقعیمف  نه  است  تیو قطع  د تحققیمف  مورد خداوند متعال

 يف  يدخر لصاحبه ما  ادلنيا مع  يف  عقو�ته  تعايل  اهللا  يعجل  نأ  حريأ  ذنب  ما من«است: 
  خداوند متعال  هک ستین  آن  بهسزاوارتر   یگناھ  چیھ« .»الرحم ة وقطيع  ابليغ  من  ةخراآل 

ند ـ ک یم  رهیذخ  در آخرت  صاحبش  یبرا  هک  بفرستد ـ بجز آنچه  ا شتابانیرا در دن  آن  عقوبت

 .» وند رحمیپ  و قطع  مانند بغاوت

ْوَ�ٰٓ ﴿
ُ
ِينَ  �َِك أ ُ لََعَنُهُم  ٱ�َّ ُهمۡ  ٱ�َّ َصمَّ

َ
ۡ�َ�ٰٓ  فَأ

َ
بَۡ�ٰرَُهمۡ  َوأ

َ
�٢٣﴾ 

را   خدا آنان  هکھستند   یسانک  ھمان«ستمگر و فساد افروز »  گروه  نیا«
 »را  و آنان»  است  ردهکو طرد   دور ساخته  شیخو  را از رحمت  : آنانیعنی»  ردهک  لعنت
 را  آنان  هک  آنچه  از مشاھده»  است  ردهکور کرا   شانیھا ناشنوا و چشم»  حق  دنیاز شن

ھا و  خون  ختنیدر ر  یفرورو  عدم  یعنیـ   در مورد بندگانش أ خداوند  حق  تیرعا  به
 گردد. یم  ـ رھنمون  شان اموال  چپاول

فََ� َ�َتَدبَُّروَن ﴿
َ
مۡ  ٱلُۡقۡرَءانَ أ

َ
ٰ  أ ٓ  قُلُوٍب  َ�َ ۡ�َفالَُها

َ
 ﴾٢٤أ

و   ردهک  توجه  آن  دھنده انکت  یپندھا و ھشدارھا  تا به» نندک یتدبر نم  ا در قرآنیآ«
  شانیھا قفل  ییا مگر بر دلھای«نند ک  عمل  آن  قاطع  یھا آنار و برھکآش  یھا حجت  به

  جهی، در نت است  شده  نھاده  ییھا قفل  شانیھا ا مگر بر دلی: یعنی» ؟ است  شده  نھاده
  آن  ی، برا رهکن  غهیص  به»  قلوب«ر کشود. ذ یباز نم  حق  یبرا  شانیھا فھمند و دل ینم

 باشد. ینظر م ، مورد از آنان  یبرخھای  دل  هک  است

ِينَ إِنَّ ﴿ ْ  ٱ�َّ وا ٰٓ  ٱۡرتَدُّ ۡدَ�ٰرِهِم َ�َ
َ
َ  َما َ�ۡعدِ  ّمِنۢ  أ ۡيَ�ٰنُ  ٱلُۡهَدىلَُهُم  تَبَ�َّ َل لَُهمۡ  ٱلشَّ ۡمَ�ٰ  َسوَّ

َ
 َوأ

 ﴾٢٥لَُهمۡ 
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  یسو به  و از اسالم  شده: مرتد یعنی» برگشتند  شیخو  پشت  به  هک  یسانک  گمان یب«
  روشن  تیھدا  راه  بر آنان  هک از آن  پس«فر بودند کدر آغاز بر   هک  فر بازگشتند چنانک

  گمان یآوردند؛ ب  آنان  به ص رمکا  رسول  هک  یروشن  لیار و دالکآش  با معجزات» شد
  شانیخطاھا را برا  نآ در  را و افتادن  خطاھا و اشتباھاتشان»  آراست  آنان  به  طانیش«

را   شانیآروزھا  دانیم :یعنی»  انداخت  دور و درازشان  یآرزوھا  و به«داد   جلوه  آسان
 داد.  شان بیفر ، جهیداد و در نت  عمر را وعده  طول  آنان  گستراند، به

�َُّهمۡ ﴿
َ
ْ  َ�ٰلَِك بِ� ِينَ  قَالُوا ْ  لِ�َّ َل  َما َكرُِهوا ُ  نَزَّ ۡمرِ�  َ�ۡعِض  ِ�  َسُنِطيُعُ�مۡ  ٱ�َّ

َ
ُ وَ  ٱۡ�  لَمُ َ�عۡ  ٱ�َّ

ارَُهمۡ   ﴾٢٦إِۡ�َ
  ردهک  نازل  یوح  هک  یسانک  به  آنان  هک  است  از آن»  شان یارتداد و گمراھ»  نیا«

  هک  یمنافقان  گروه  نیا  ی: ارتداد و گمراھیعنی» داشتند، گفتند ینم  را خوش  یالھ
 ھستند  ناخوش  یالھ  یاز وح  هک  یسانک  به  آنان  هک  است  سبب  نیبدقھقرا برگشتند،   به
ارھا از شما ک  یدر بعض  هکزودا «گفتند:   نیھود ـ چنیا ی  انکمشر  به  یعنیـ 

و  ص  رمکا  با رسول  یارھا)، ھمانا دشمنک  یاز: (بعض ھا آنمراد »  مینک اطاعت
  آنان بر  سخنانشان  نیبا ا  أل  یخدا  هک  مینک یم  . مالحظه است  شانیھا امیپ با  مخالفت

فر ک  ائمه  در عصر ما به  هک  یسانک  خواھد بود حال  چگونه  رد پسک  مکارتداد ح به
  یارکو خداوند از پنھان». «؟! میشما ھست  عیارھا مطک  ما در تمام«ند: یگو یم  یوگمراھ

گاه ھا آن   توطئه أ خدا  با دشمنان  یطور پنھان هب  منافقان  هکداند  یم  پس»  است  آ
  نی، ا نھان ار وکآش  یدانا  ی، خدا بیترت  نیا  اند. به شده  ھمداستان  و با آنان  دهیچ

 رد.کرا بر مال   شان توطئه

ۡتُهمُ  إِذَا َف فََكيۡ ﴿ ۡدَ�ٰرَُهمۡ  وُُجوَهُهمۡ  ُ�ونَ يَۡ�ِ  ٱلَۡمَ�ٰٓ�َِكةُ  تَوَ�َّ
َ
 ﴾٢٧َوأ

  حق  علم  است  : چگونهیعنی» رندیگ یرا م  جانشان  فرشتگان  هک  یوقت  چگونه  پس«
  نیا  یا معنیرند. یگ یرا م  شان جان  فرشتگان  هک  گاه آن  شانیھا یارک پنھان  به  یتعال

  عذاب  نیا  و چگونه  خواھند داشت  یحال  رد، چهکخواھند   چه  ھنگام  در آن  است: پس
  مراد، زدن :یقول  به» زنند یم  آنان  و پشت  بر چھره«؛  فرشتگانخواھند آورد؟   را تاب

  رسول  یبرا  یا یاری  عنوان  ـ به  جنگ  در ھنگام  منافقان  و بر پشت  بر چھره  فرشتگان
  هک  یدرحال  یعنی.  است  شان جان  گرفتن  از حالت  یریتصو  نیا ای.  ـ است ص خدا
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ھا و  بر چھره  نیآھن  یرند، با گرزھایگ یرا م  شانجان  با قھر و خشونت  فرشتگان
 وبند.ک یم  شانیقفاھا

ُهُم ﴿ َّ�
َ
ْ َ�ٰلَِك بِ� َبُعوا ٓ  ٱ�َّ ۡسَخَط  َما

َ
َ  أ حۡ  َ�ٰنَُهۥَوَ�رُِهواْ رِۡض  ٱ�َّ

َ
ۡعَ�ٰلَُهمۡ  بََط فَأ

َ
 ﴾٢٨أ

  است  از آن«ر شد؛ کذ  هک  یور و بر وصفکمذ  وهیش  به  از منافقان  ستاندن جان»  نیا«
  دشمنان با  شان ی، ھمداستان یفر و معاصکاز »  آورده  خشم  خدا را به  از آنچه  آنان  هک

  یرویپ« ؛ ارانشانیو  ص امبریبا پ  و مخالفت  زهیو ست  ینیچ  در امر توطئه أ خدا
،  مانیاز ا  أل  یخدا  هکرا   : آنچهیعنی» نداشتند  را خوش  اش یاند و خشنود ردهک

  به أ خداوند » پس«نداشتند   پسندد، خوش یم  از مؤمنان  یبانیو پشت  طاعتد، یتوح
از   قبل  هکرا   یریخ  اعمال  ، آن جمله  از آن» دیگردان  را تباه  شان اعمال»  سبب  نیا

 بودند.  داده  ارتداد انجام

مۡ ﴿
َ
ِينَ  َحِسَب  أ ن لَّن ُ�ۡ  ٱ�َّ

َ
َرٌض أ ُ  رِجَ ِ� قُلُو�ِِهم مَّ ۡض  ٱ�َّ

َ
 ﴾٢٩َ�َٰنُهمۡ أ

  هکاند  پنداشته« ؛ است  نفاق  یماری: بیعنی»  است  یماریب  شانیھا در دل  هک یسانکا یآ«
  ، خداوند متعال سان نیبد ؟ مؤمنان  به  نسبت» ردکار نخواھد کرا آش  شانیھا نهیکخدا ھرگز 

  پنھان  مؤمنان  هیعل  هکرا  ییھا و حسدھا ھا، بغض یدشمن  هکرد کد یرا تھد  منافقان
و  ص امبریھا بر پیارک پنھان ھا و نهیک  نیا  هک  یطور  رد بهکار خواھد کدارند، آش یم

در   خداوند متعال  هک شوند؛ چنان  رسوا و مفتضح  دا گردد و آنانیو ھو  معلوم  مؤمنان
 رد.کار را ک  نیا»  برائه»  سوره

  �ََشآءُ  َولَوۡ ﴿
َ
ُ وَ  ٱۡلَقۡوِل�  َ�ۡنِ  ِ�  َوَ�َۡعرَِ�نَُّهمۡ  �ِِسيَ�ُٰهمۚۡ  فَلََعَرۡ�َتُهم َ�َٰكُهمۡ َر�ۡ َ�  لَمُ َ�عۡ  ٱ�َّ

ۡعَ�ٰلَُ�مۡ 
َ
 ﴾٣٠أ

را با   ، منافقان می: اگر بخواھیعنی»  میانینما یتو م  را به  ا آنان، قطع میو اگر بخواھ«
  و معرفت  شناخت  چنان  ، به مینک یم  یو معرف  میشناسان یتو م  به  و افرادشان  اشخاص

  یھا نشانه  : بهیعنی»  شان یمایس  را به  ، آنان در نتبجه«باشد   دنید  مقام  قائم  هک  یتام
  هکچرا »  یشناخت یم« شوند یز میمتما  گرانیاز د  دارند و با آن  شانیمایبر س  هک  یخاص

و »  داستیھو  شان یمایس بر،  شانیھا قلب  یکیتار  اسکاز انع  یاثر  بسان  نفاق  ظلمت
  سخن  یو فحوا  مقصد، روش قول:  لحن»  یشناس یم  شان سخن  را در آھنگ  آنان  البته

  دار و زننده شین  سخنان  و گفتن  مسلمانان تو و  ییبجویع  به  منافقان ! ی. آر است  گفتن
  مربوط به  لمکمت  هکشود  یم  دهیفھم  درست شان  سخن  از لحن  هک  یطور  پردازند به یم
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  نزد رسول یمنافق  چی، ھ هیآ  نیا  ه: بعد از نزولک  است  . نقل است  گروه و  حزب  دامک
 س  شناختند. انس یاو را م ص  حضرت  آن  هک نیا مگر  گفت ینم  سخن ص  رمکا
  با ما ھمراه  از منافقان  تن  نه  غزوه  و در آن  میبود  شده  غزوات از  یکی  ما عازم«د: یگو یم

  هک  دند و صبحیخواب  یشب  منافقان  آن  بودند پس  درد آمده  به  از آنان  بودند و مردم
و خدا ». « است  منافق  شخص  نیبود: ا  نوشته  از آنان  کیھر   یشانیپ دار شدند، بریب

را در برابر شما   ماند پس ینم  بر او پنھان  یا یار پنھانک  چیو ھ» داند یم را  اعمالتان
 از  یگروھ ص  رمکا  رسول  هک  است  شده  ثابت  اتیند. در رواک یم  مجازات  اعمالتان
 س عامر  بن  عقبه  تیروا  به  لیذ  فیشر  ثیدر حد  نمودند از جمله  یمعرف  نام را به  منافقان

از حمد   پس و  نموده رادیا  یا یما سخنران  یبرا ص  رمکا  رسول«فرمود:   هک  است  آمده

در   گمان ی: بفلیقم  سمیت  ، فمن منافقین  فیکم  نإفرمودند:   أل  یخدا  شیو ستا

زد. یبرخ  شیخو  یجا ، از بردم  نام  من  هکرا   ھرکس  ھستند پس  یشما منافقان  انیم
تا !  فالن  یز ای! برخ فالن  یز ای! برخ فالن  یز ایبرخ ! فالن  یز ایفرمودند: برخ  گاه آن
شما   انیدر م  گمان یفرمودند: ب گریبار د  بردند. سپس  را نامنفر   وشش یس  هک آن

از   یاز نزد مرد س عمر«د: یافزا یم  یراو». دیدار از خداوند پروا  ھستند پس  یمنافقان
خود را   او چھره  هک  گذشت  یدرحال بودند  را برده  نامش ص  رمکا  رسول  هک  ھمانان

  است  شده  د: تو را چهی، از او پرس شناخت یم او را  از قبل س عمر  بود و چون  پوشانده
  به ]خود  یدر مورد معرف[را  ص امبریپ  سخن  منافق  ؟ آن یا را پوشانده  ات چھره  هک
 ».روزگار!  بدبخت  یشو ا  زد و گفت: گم  بینھ بر او س عمر  رد. پسک  نقل  یو

ٰ  لَُونَُّ�مۡ َوَ�َبۡ ﴿ ِٰ�ِ�نَ  ِمنُ�مۡ  ٱلُۡمَ�ِٰهِدينَ  َ�ۡعلَمَ  َح�َّ ْ َوَ�بۡ  َوٱل�َّ ۡخَباَرُ�مۡ  لَُوا
َ
 ﴾٣١أ

  تا معلوم«بر شما   جھاد مسلحانه  ردنک  با فرض»  مییآزما یشما را م  و البته«
جھاد   شما را به ! یآر» از شما را  و صابران  مجاھدان«ظھور   علم  به»  میبدار

جا   امر ما را به  یسک  چه  هک  میبدار  ظھور و شھود معلوم  علم  بهتا   میدھ یم فرمان 
، صبر و  است  شده  لفکم  بدان  هک  یاعمال  یھا یو دشوار  شیخو  نیو بر د  آورده

قصد   و اخبار شما را به  : احوالیعنی»  مییازمایو تا اخبار شما را ب«ورزد  یم  یداریپا
امر ما   یسک  چه  هکار شود کآش  تا بر مردم  میگردان  برھنه ار وکآش  شتانیو آزما  امتحان

 . است  پا زده پشت  آن  به  یسک  و چه  ردهک  اطاعت را
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ِينَ إِنَّ ﴿ ْ َعن َسبِيِل  ٱ�َّ وا ْ َوَصدُّ ِ َ�َفُروا ْ وََشآ ٱ�َّ َ  َما َ�ۡعدِ  ِمنۢ  ٱلرَُّسوَل  قُّوا  لَُهمُ  تَبَ�َّ
واْ  ٱلُۡهَدىٰ  َ لَن يَُ�ُّ ۡعَ�ٰلَُهمۡ  وََسُيۡحبُِط  ا ٔٗ َشۡ�  ٱ�َّ

َ
 ﴾٣٢أ

 گروه:  نیمراد از ا» خدا بازداشتند  را از راه  و مردم  دهیفر ورزک  هک  یسانک  گمان یب«
  هکبود   گونه  نیا أ خدا  از راه  شان داشتن اند. باز تابک  : اھلیقول و به  منافقان

  تیھدا  راه  هک و بعد از آن«ردند ک یم  منع ص امبریپ  یرویو پ  اسالم  رشیرا از پذ  مردم
  قاطع  یھا و حجت  روشن  معجزات  بعد از مشاھده  هک  : ھمانانیعنی» شد  روشن  آنان بر

با «؛  است أ خداوند  از جانب  یامبر بر حقیپ ص محمد  هک  قتیحق  نیا  و دانستنن

  یو جانب  شق در  آنان  یعنی: شاقوادند. یورز  یدشمن  شانیو با ا» ردندک  امبر مخالفتیپ

  چیخدا ھ  ھرگز به«نان: یا ! ی. آر یگرید  و جانب  در شق ص امبریقرار گرفتند و پ
  خودشان  ار فقط بهک  نیبا ا  هکفر بلکو اصرار بر   مانیا  با فروگذاشتن» رسانند ینم  یانیز
  یزود  : بهیعنی» ردکواھد خ  را حبطه  شان خدا اعمال  یزود  و به«رسانند  یم  انیز

  فرشانک  سبب  به را و مانند آن  رحم  ، صله صدقه  ـ چون  رشانیخ  اعمال أ خداوند
  ییھا ھا و توطئه رنگین : مراد از اعمالشان:یقول  د. بهیخواھد گردان  ارزش یو ب  باطل
  ییھا لهیدادند و غا یم  سازمان أ خدا  نید  بردن  نیو از ب  اثر ساختن یب  یبرا  هک  است
 ختند.یانگ یبرم ص خدا  رسول  هیعل  هک  است

َها﴿ ُّ�
َ
ِينَ  �ٰ�ٓ� ْ َءاَمُنوٓ  ٱ�َّ ْ  ا ِطيُعوا

َ
َ  أ ِطيُعواْ  ٱ�َّ

َ
ْ َوَ� ُ�بۡ  ٱلرَُّسوَل َوأ ۡعَ�ٰلَُ�مۡ  ِطلُٓوا

َ
 ﴾٣٣أ

» دیبر  ز فرمانیامبر نید و از پیبر  از الله فرمان د!یا آورده  مانیا  هک یسانک  یا«
  و سنت أ خدا  تابکدر   هک  ینیو قوان  عید؛ از شرایشو یمأمور م  بدان  هک  درآنچه

 و  : حسناتیعنی» دینگردان  خود را باطل  و اعمال»  است  ر شدهکذ ص  رسولش
د. ینگردان باطل  یگذار  و منت  یطلب  ا، شھرتی، ر رهیبک  را با گناھان  شیخو  یثوابھا

 ».دینگردان  خود را با ارتداد باطل  اعمال«د: یگو یم  آنر یر در تقسیثک ابن
 باور  نیبر ا ص  رمکا  رسول  ارانی«د: یگو یم  هیآ  نیا  نزول  سبب  انیدر ب  هیابوالعال

  کباشر  هک رساند چنان ینم  انیز  یگناھ  چی)، ھاالاهللا الاله(  به  دهیعق  با داشتن  هکبودند 
  نازل  مهیرک  هیآ  شود پس ینم  سودمند واقع  یریخ  عمل  چیھ ، یتعال  حق  به  دنیورز

  مهیرک  هیآ». گرداند  را باطل  عمل  گناه  هکبودند   آن  نگران أ  ، اصحاب پس  شد. از آن
  فهیو ابوحن  کدھند. مال یم را ھدر  ، طاعات رهیبک  گناھان  هکدارد   اشاره  قتیحق  نیا  به
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  ستیز نی، جا ردهک  را شروع  آن  شخص  هک  یا نافله  کتر  هکبرآنند   هیآ  نیھم  بر اساس
  به  اما چون  است  شیخو  نفس ری، ام نفل  عمل  به  ردنک  از شروع  گذار قبل را نافلهیز

  است  ردهک  عزم  آن  و بر انجام  نموده  ملزم  گر خود را بدانیرد، دک  شروع  نفل  عمل
 باشد. یم  واجب  یبر و  آن  ردنک  ، تمام نیبنابرا

ِينَ إِنَّ ﴿ ْ َعن َسبِيِل  ٱ�َّ وا ْ َوَصدُّ ِ َ�َفُروا ْ وَُهمۡ  ٱ�َّ ارٞ  ُ�مَّ َماتُوا ُ  َ�ۡغفِرَ  فَلَن ُكفَّ  ٱ�َّ
 ﴾٣٤لَُهمۡ 

 در  خدا بازداشتند، سپس  را از راه  دند و مردمیفر ورزک  هک  یسانک  گمان یب«
  هک یسانک  ی: برایعنی» آمرزد یرا نم  اند، ھرگز خدا آنان گذشتهاند در  افر بودهک  هک یحال

 . ستین  یآمرزش  چی، ھ شده  فر ختمکبر   با مرگ  ارشانک
  گان شتهک  درباره  مهیرک  هیآ  نیاند: ا ردهک  نقل  نزول  سبب  انیدر ب  مفسران

 شد.  در بدر نازل  انکمشر

ْ َوتَدۡ ﴿ ْ فََ� تَِهُنوا ۡلمِ  إَِ�  ُعٓوا نُتُم  ٱلسَّ
َ
ۡعلَۡونَ َوأ

َ
ُ وَ  ٱۡ� ُ�مۡ  َولَن َمَعُ�مۡ  ٱ�َّ  يَِ�َ

 
َ
 ﴾٣٥َ�ٰلَُ�مۡ عۡ أ

  یسست و  . وھن: ضعف با دشمنان  فار و مقابلهکبا   از جنگ» دینورز  یسست  پس«
  و سازش  صلح  فار بهک  ی: شما آغازگر فراخوانیعنی» دینخوان  صلح  یسو  و به«  است
.  ستیز نیجا  یگرید  حال  چیھ  ـ به  ضعف  فار ـ جز در ھنگامکبا   حرا صلید زینباش

  یشوند ول  میتسل  آنان  هکفار مأمورند کبا   دنیجنگ  به  گاه تا آن  ، مسلمانان نیبنابرا
،  آن  به  انکمشر  لیو تما  شیگرا  در صورت  صلح  رشیاز پذ  خداوند متعال  حال نیدرع

  د پسیا رهیو چ  غالب  ر و حجتی: شما با شمشیعنی» دیشما برترو . « است  ردهکن  ینھ
و «شوند   بر شما غالب  اوقات از  یفار در بعضک، ھرچند  شماست  از آن  یروزیآخر األمر پ

» اھدک یشما نم  و ھرگز از اعمال«  شیخو  یاریو مدد و   با نصرت»  خداوند با شما است
گرداند.  ینم  و تباه  عیرا ضا  اھد و آنک ینم شما را  اعمال  از ثواب  یزی: ھرگز چیعنی

  فاتته  من«ف: یشر  ثیحد  نیا  است  باب  نیا و از  استک  یو  از حق یعنیحقه:   وتره
  ییگو  شد پس  فوت  ینماز عصر از و  سک ھر« .»وماهل  هلهأالعرص فكأنما وتر   ةصال

 .» است  رفته  اھشک  به  یو  و مال  خانواده

َما ﴿ ۡ�َيا ٱۡ�ََيٰوةُ إِ�َّ ۚ  لَعِٞب  ٱ�ُّ ْ  �ن َولَۡهوٞ ْ  تُۡؤِمُنوا ُجوَرُ�مۡ  يُۡؤتُِ�مۡ  َوَ�تَُّقوا
ُ
 ۡلُ�مۡ  َٔ �َۡ�  َوَ�  أ

ۡمَ�ٰلَُ�مۡ 
َ
 ﴾٣٦أ



 تفسیر انوار القرآن    ٦١٠

 ا،یدن  یزندگ  به  : گرفتار شدنیعنی»  ستین  شیب  یا لھو و لعبیدن  نیا  یھمانا زندگ«
  یو  و در راه أ خدا  یبرا  هک  یاز زندگ  بخش  آنندارد، مگر   جز لھو و لعب  یحاصل

گذرد. لعب:  یم  وقت  نیعتریدر سر  هکندارد چرا   یو اعتبار  ا ثباتیدن  یزندگ  باشد پس
  را از امور مھم  انسان ، حال  نیدر ع  یباشد ول  نداشته  ندهیدر آ  یسود  هک  است  یزیچ
لھو   ، آن ساخت  مشغول خود  به  مھم  یارھاکاگر او را از   نگرداند پس  خود مشغول  به

  هک  است  د آنی، مف اقیس  نیدر ا  یمعن  نیا  انیب  هکشود  یم  شان . خاطرن لعب  نه  است
د، یبدار د و پروایاوریب  مانیو اگرا«جھاد شود   کا تریا ارتداد، یفر، ک  د سببیا نبایدن

  است  در برابر طاعت  پاداش  . اجر: دادن در آخرت» پردازد یشما م  شما را به  یمزدھا
  نیا  د، شما را بهیبدار د و پروایاوریب  مانی: اگر ایعنی» خواھد یرا نم  و از شما اموالتان«

  مصرف  به  هیریخ ر اموریو سا  اتکز خود را در  اموال  تمام  هکدھد  یامر دستور نم
دھد.  ی، دستور م راه  نیدر ا  اموالتان از  یکاند  ردنک  مصرف  شما را به  هکد بلیرسان
طلبد و  یرا از شما نم  یزیو چ  از استین یب از شما  یتعال  حق  یعنی«د: یگو یر میثک ابن

ر یفق  با برادران  مواسات  از آن  ، ھدف است  نموده  شما فرض  در اموال  هک  ھم  یصدقات
 ».خود شما برگردد  به  آن  تا سود و ثواب  شماست

ْ  َ�ُيۡحفُِ�مۡ  ۡلُكُموَها َٔ إِن �َۡ� ﴿ ۡضَ�ٰنَُ�مۡ  َوُ�ۡخرِجۡ  َ�ۡبَخلُوا
َ
 ﴾٣٧أ

 شما را از  اموال  تمام أ : اگر خداوندیعنی» شما را از شما بخواھد  و اگر اموال«
 اند: اگر گفته  آن  یدر معن  م: مفسرانکحفیف» ندک  اصرار از شما طلب  و به«رد یشما بگ

  یاجرا و از» دیورز یم  بخل«ند ک  مبالغه  اموالتان  و در طلب  انداخته  یدشوار  شما را به
  : در آنیعنی »آورد یم  رونیشما را ب  یھا نهیک»  بخل  آن» و«د ینک یم  امر ما امتناع

و   محبوب  نزد انسان  را مالیشود ز یار مکآش  شما با اسالم  ی، دشمن ھنگام
  باشد، صرف تر محبوب  نزد او از مال  هک  آنچه را جز در  لذا او آن  است  یداشتن دوست

شما   هکند ک یم  ثابت ، مال  شما از انفاق  امتناع  پس  است  نیراست  دهیعق  ند؛ و آنک ینم
 د.یستین  دهیعق  اھل
ار از یبس  مال  ردنک را طلبیز  است  مانیا  دانیدر م  یگرید  درس  هیآ  نیا

 و  مانیا  در عرصه  یو  شیآزما  یبرا  یگاھ ، عرصهأ خدا  در راه  آن  انفاق  یبرا  شخص
 باشد. یم  نفاق
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نُتمۡ َ�ٰٓ ﴿
َ
ُؤَ�ٓءِ  أ ْ  تُۡدَعۡونَ  َ�ٰٓ ِ  َسبِيلِ  ِ�  ِ�ُنفُِقوا ن َ�بۡ  ٱ�َّ ۖ فَِمنُ�م مَّ َما َ�ۡبَخۡل  َوَمن َخُل  فَإِ�َّ

ُ وَ  �َّۡفِسهۦِۚ  َعن َ�ۡبَخُل  نتُُم  ٱلَۡغِ�ُّ  ٱ�َّ
َ
ۚ َوأ ْ �ن َ�َتَولَّوۡ  ٱۡلُفَقَرآُء ُ�مۡ  قَۡوًما �َۡستَۡبِدۡل  ا  َ�  ُ�مَّ  َ�ۡ�َ

 ْ مۡ  يَُ�ونُوٓا
َ
 ﴾٣٨َ�ٰلَُ�مأ

 : دریعنی» خدا  شود تا در راه یم  از شما خواسته  هکد یھست  یگروھ  شما ھمان«
» ورزند یم  بخل  هکھستند   یسانکاز شما   گاه د آنینک  انفاق«ر یخ  یھا راهجھاد و 

 را  مالتان  تمام  هکار ـ یبس  مال  در انفاق  چگونه  پس  شیخو  از مال  یکاند  انفاق  به
  خود بخل  انیز  به  هک  ستین  نیورزد، جز ا  بخل  ھرکس و« د؟!یورز ینم  رد ـ بخلیدربرگ

  ی؛ از سو دهیگردان  محروم  یالھ  خود را از مزد و پاداش  شیخو  : با بخلیعنی»  دهیورز
  شما ھمه  لو اموا  و عزت  شده  بر شما غالب  د، دشمنیورز  بخل  مال  گر اگر در انفاقید

و خدا «ار کآش  است  یانیز  نید و ایرو یم  نیز از بیبسا خود شما ن  رود و چه یم  از دست
» دییو شما فقرا»  است  کپا شما  اموال  به  یازمندیلذا او از ن  از مطلقین یب و»  است  یغن
و اگر «وجود دارد   ر و رحمتیخ از  یدر نزد و  هک  آنچه  یسو  و به أ خداوند  یسو  به
اگر  ! عرب  قوم  ی: ایعنی» خواھد داد ر از شمایغ  یمردم  شما را به  ید، جایبگردان  یرو

آورد و  یشما م  یجا را به  یگرید  قوم  یتعال  د، حقیبرگردان  یو جھاد رو  یتقو،  مانیاز ا
فرمانبرتر باشند   أل  یخدا  یاز شما برا  هک  یگرداند، قوم یم  تان نیرا جانش  آنان

از   مال  و در بخل  یو تقو  مانیاز ا  یگردانیدر رو »بود مانند شما نخواھند ھا آن  گاه آن«
  نییدر تع  خواھند بود. مفسران  عیمط  یتعال  حق  یبرا ھا آن  هکبل أ خدا  اهدر ر  انفاق

  هک  است  لیذ  اقوال ھا آن  نظر دارند، از جمله  اختالف  قول  نید بر چندیجد  قوم  نیا
و   ندهک  یا اھالی،  منی  ا اھلی،  نیا تابعی،  نهیا انصار مدی،  فرشتگان د:یجد  قوم  نیمراد از ا

  ضیتفو  أل  یخدا  امر به  نیا  علم  هک  است  نیاند. اما بھتر ا و روم  ا فارسی ، ا عجمی،  نخع
 شود.
خبر   یتعال  حق  هک را چنانیز  است  یا یبیغ  معجزه  رندهیدر برگ  مهیرک  هیآ
گر ید  اقواماز   أل  یدند، خدایابا ورز  اسالم  پرچم  از حمل  عرب  قوم  ی؛ وقت است  داده

تا   هکشدند،   پرچمدار آن  قوت  مالکبا   هکفرستاد   دانیم  را به  یسربازان  اسالم  یبرا
  .در اھتزاز است  امت  نیاز ا  یاقوام  بر دوش  پرچم  نیامروز، ا

 





 
 
 
 

 فتح  سوره

 . است  هی) آ۲۹(  یو دارا  است  دنیم

 ،ص امبریپ  یبرا  نیمب  فتح  با مژده  آن  افتتاح  سبب  به  سوره  نیه: ایتسم  وجه
  هک  است  آمده س  مغفل  بن للهعبدا  تیروا  به  فیشر  ثیشد. در حد  دهینام»  فتح«

  بکمر سوار بر  ر راهیدر مس ص  رمکا  ـ رسول  هکم  فتح  یعنیـ   فتح  در سال«فرمود: 
خود رادر گلو   یصدا  یعنی(ردند ک  عیترج  را خواندند و در آن  فتح  سوره  شیخو

  لتیفض  به  راجع س  خطاب  بن عمر  تیروا  به  فیشر  ثیدر حد  نیھمچن». )دندیگردان
  بر من ، گذشت  هک  یدر شب«فرمودند:  ص خدا  رسول  هک  است  آمده  سوره  نیا

تر است:  یداشتن  ، دوست است  در آن  هک  ا و آنچهیدن از  نزد من  هکشد   نازل  یا سوره

بِيٗنا﴿   بازگشت دنبال   ، به بزرگ  سوره  نی! ا یآر». ]۱[الفتح:  ﴾١إِنَّا َ�َتۡحَنا لََك َ�ۡتٗحا مُّ
 شد.  نازل  شانی، بر ا منوره  نهیمد  به  هیبیحد  از صلح ص  رمکا رسول

 رایداد ز  یرو  یھجر  ششم  در سال  هیبیحد  صلح  واقعه  هکشود  یم  شان خاطرن
ردند ک  تکحر  هکم  یسو  به  عمره  قصد انجام  به  سال  آن  القعده یدر ذ ص  رمکا  رسول
  هکخبر منتشرشد   نیا  حال  نیباز داشتند، در ع  هکم  را از ورود به  شانیا  شیاما قر

قصد   نیا  منظور ابالغ  به ص  رمکا  رسول  فرستاده  هکرا ـ  س  عفان  بن  عثمان ھا آن
خبر،   نیا  وعیش  دنبال  به ص حضرت  اند. آن دهیرسان  قتل  بود ـ به  شیقر  به  شانیا

  نام  به  هک یر درختیخود در ز  یامبر گرامیبا پ  شانیفراخواندند و ا  عتیب  را به  مسلمانان

  هک نیو ا  بادشمن  بر جنگ  شانیآمدند و با ا  ھم شد، گرد  معروف»  الرضوان ةشجر«

  عهيب«و »  الرضوان عهيب«،  عتیب  نیا  هکنمودند   عتینند، بکفرار ن  دانیھرگز از م

  مرعوب  را سخت انکمشر  هکبود   عتیب  نیھم  شود. در واقع یم  دهیز نامین»  الشجره
،  با مسلمانان  هکو متار  منظور عقد صلح  به  آن  به دنبال ھا آن  هک  یطور  رد بهک

  حضرت  قتل  عهیگر، شاید  یفرستادند و از سو ص  رمکا  را نزد رسول  یا ندهینما
  هک  بود. چنان » نیمب  فتح»  ، خود ھمان صلح  نیا  شد. پس  بیذکز تین س   عثمان
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  نیبر اثر ا  انکمشر  هکرو   نبود، از آن  هیبیحد  بزرگتر از صلح  یفتح«د: یگو یم  یزھر
در   اسالم  دند پسیراشن  آنان  حق  امیو پ  ردهک  ینیو ھمنش  معاشرت  با مسلمانان  صلح
شدند و با   مشرف  اسالم  ار بهیبس  یخلق  سال  سه  مدت  رد و در عرضکنفوذ   شانیھا دل

 ص  رمکا  رسول  از بازگشت بعد  البته». ار شدیبس  اسالم  ، سواد اھل شانیا  شدن  مسلمان
  انیبر را میخ  میغنا  شانیا گشود و  شان یز برایبر را نیخ  ، خداوند متعال نهیمد  به

  ردند و جز آنانک  میبود، تقس  ھزار و پانصد تن  تعدادشان  هک  هیبیدر حد  نندگانک تکشر
 ندادند.  تکمشار  میغنا  گر را در آنید  یسک

از   سال  ده  مدت  به  نیطرف  هکامضا شد   یمبن  نیبر ا  هیبیحد  صلح  معاھده
 باشند، بر  منیو تجاوز ا  و جنگ  یزی، از خونر مدت  در آن  بردارند و مردم  دست  جنگ

 ه:کشرط   نیا
 او را  شانیآمد، ا ص  رمکا  خود نزد رسول  سرپرست  اجازه  بدون  شیاز قر  یسکاگر 

  نهیمد  او را به  شی، قر وستیپ  شیقر  به  شانیا  از اصحاب  یسکبرگردانند و اگر   شیقر  به
 برنگردانند.

از   یکی  مانیعھد و پ  تواند به یدارد م  دوست  ھرکس آزادند و  لیقبا  هیبق
 ص خدا  رسول  مانیعھد و پ  به  شتابان  خزاعه  لهی، قب بر اثر آن  د. پسیدرآ  نیطرف

 . شیقر  مانیعھد و پ  ر بهکبنوب  لهیدرآمدند و قب
بعد   در سال  شیبرگردند و قر  هکاز م  سال  در آن  مسلمانان  هکبود   نیگر ایدشرط 

خود   ردهک  در غالف  یرھایبا شمش  روند و مسلمانان  رونیب  هکروز از م  سه  مدت  به
 دھند.  را انجام  عمره  و مراسم  وارد شده  آن به

  کی  نیمسلم و  اسالم  یبرا  قتیدر حق  صلح  نی، ا است  گفته  یزھر  هک چنان ! یآر
  تیموقع و  مھم  و نقش  نیمسلم  گاهیجا  به  در آن  شیرا قریبود ز  بزرگ  یروزیپ

  گسترش  یرا برا  نهیزم  شیبا قر  هکگر، متارید  یردند و از سوک  اعتراف  ممتازشان
ا ی  نیمب  یفتح  نی، ا در واقع  رد پسک  فراھم  و صلح  تیامن  هیدر سا  یاسالم  دعوت
شمار   هک  است  نیا  قتیحق  نیا  گواه  نیبود. بھتر  هکم  فتح  یبرا  یدیوتمھ  مقدمه
  بعد از آن  بود اما دو سال  صد تن ا ھزار و چھاری، ھزار و پانصد  صلح  در ھنگام  نیمسلم

  عاص  بن و عمر د ویول  بن خالد  هکشد   بالغ  ھزار تن  ده  به  نی، شمار مسلم هکم  در فتح
  را فتح  هکم  شما فتح« اند: گفته  بمسعود، جابر و براء  بودند. ابن  جمله  از آن

 ». میدان یم  را فتح  هیبیحد  ما صلح  ید ولیشمار یم
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  نیا  هکبودند   هیبیاز سفر حد  بازگشت  در راه ص  رمکا  رسول  هک  است  نقل
  چون«فرمود:   هک  است  شده  تیروا س مسعود  بن للهشد. از عبدا  نازل  شانیبر ا  سوره
  و چون  میآمد فرود  و استراحت  خواب  یبرا  ، آخر شب میبازگشت  هیبیازحد

 ص  رمکا  بود و رسول  ردهک  د طلوعیخورش  هک  گاه مگر آن  میدار نشدیب  میرفت  خواب به
  گاه . آن مینکدار یرا ب  شانید ایم: بایاثنا با خود گفت  نیبودند. در ا  در خواب ھنوز

 در  هک  یسکد و یدھ  د، انجامیداد یم  انجام  هکرا   دار شدند و فرمودند: آنچهیب  شانیا
را قضا  نماز بامداد خود  یعنیند. ک یم  نی، چن است  ردهک  ا فراموشی،  است  مانده  خواب

  و به  میردک  را گم ص  رمکا  اثنا شتر رسول  نید: در ایگو یم س مسعود  د. ابنیآور
بود.   ختهیآو  یدرخت بر  مھارش  هک  میافتی  یرا در حال  آن  پس  میپرداخت  آن  یجو و  جست

  هک  میبود  راه  انیو در م  میافتاد  راه  سوار شدند و به  آن بر ص  و حضرت  را آوردم  آن  من
  هکما خبر دادند   شد، به  برداشته  شانیا از  یوح  و چون فرودآمد...  یوح ص  شانیبر ا

بِينٗ  احٗ َ�تۡ  لََك  نَاإِنَّا َ�تَحۡ ﴿سوره:   ». است  شده  نازل شان یبر ا ]۱[الفتح:  ﴾١امُّ

بِيٗنا َ�ۡتٗحا لََك  َناإِنَّا َ�َتحۡ ﴿  ﴾١مُّ
  گشودن  یمعن  ، اصال به فتح: در لغت» ارکآش  یفتح  به  میردک  مکتو ح  ھمانا ما به«
  ا بهیزور   به  نیسرزم  کیو ظفر بر   از: غلبه  است  جھاد عبارت  در باب  و فتح  است  قفل
  یفتح  به  تیما برا !ص امبریپ  یه: اک  است  نی. مراد ا ر آنیغ  ا بهی  جنگ  ، به صلح

  جھادت  غلبهزور و   به ه کـ   ر آنیو غ  هکم  ـ فتح  میردک  مکح  ندهیار در آکو آش  روشن
 شود. یسر میم

 و  است  هیبیحد  صلح  هیآ  نیدر ا»  نیمب  فتح«، مراد از  از نظر جمھور مفسران
و   هکم  فتح  سبب  هیبیحد  صلح  هکد ینام  را فتح  رو آن  از آن  خداوند متعال

 مجاز«  از انواع  هکباشد  یم  بر مسبب  سبب  اطالق  از باب  نید و ایگرد  یبعد  فتوحات
خداوند   هک  است  هکم  ، فتح هیآ  نیدر ا  مراد از فتح  هکبرآنند   یگروھ  ی. ول است»  مرسل
داد   وعده  مؤمنان و ص امبریپ  به  بشارت  قیطر  به  موعدش  دنیاز فرارس  را قبل  آن  متعال
باشد،  یم  ندهیر آد  آن  یحتم  بر تحقق  یمعن  داللت  ی، برا گذشته  زمان  به  ر از آنیو تعب

 باشد. یم  وستهیپ  تیواقع امر به  کی  مکدر ح  هک  است  مسلم  چنان  فتح  نیا  ییگو

َغۡ ﴿ ُ  لََك  فِرَ ّ�ِ َم ِمن َذ� ٱ�َّ رَ  َوَما بَِك َما َ�َقدَّ خَّ
َ
 ِصَ�ٰٗطا َو�َۡهِديََك  َك َعلَيۡ  نِۡعَمتَُهۥ َوُ�تِمَّ  تَأ

ۡسَتقِيٗما  ﴾٢مُّ
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سر یم  تیرو برا  را از آن  فتح  نیا !ص امبریپ  ی: ایعنی» امرزدیتا خدا بر تو ب«
  یروزیو پ  راست  راه  یسو  به  تتیو ھدا  فتح  نعمت  رساندن  اتمام  به  تا ھمراه  میدیگردان

گردد.   جمع  تیبراز ین  باشد، آمرزش یم  نھفته  تتکو شو  عزت  در آن  هک  یا و غلبه
  و تو را بر دشمنت  میردکو ھموار   را برتو آسان  هکم  ا فتحی،  هیبیحد  فرمود: صلح  ییگو

  باھم  را ھمه  نیدار  عزت  یعنی،  مدت و بلند  عاجل  یھا یمند تا ھدف  میدیروز گردانیپ
و «  از فتح  قبل» تو  گناه از  گذشته  هکرا   آنچه«؛  میامرزیو بر تو ب  دهیگردان  تو جمع  یبرا

رو   را از آن  فتح  نیاست: ا  نیا  یگر معنید  یقول  . به بعد از آن»  است  مانده  هک  آنچه
  از رسالتت  از تو قبل  هکرا   یسرزنش  مستوجب  یارھاک  تا آن  میدیسر گردانیم  تیبرا

از  †  ایه انبک. و از آنجا  میامرزیتو ب ، بر شده  واقع  بعد از آن  هکرا   و آنچه  سرزده
  است  یعمل  دادن  نجا، انجامیدر ا»  گناه«مراد از  اند پس معصوم  رهیو صغ  رهیبک  گناھان

است:   قاعده  نیا  ر از بابیتعب  نیباشد لذا ا یم  یاول  خالف † ایانب  مقام  به  نسبت  هک

 ». است  مقربان  ، گناھان انکین  حسنات« ».نياملقرب  ئاتيبرار ساأل  حسنات«
  میردک سریم  تیرو برا  را از آن  فتح  نی: ایعنی» گرداند  خود را برتو تمام  و تا نعمت«

  نیا  یامعنی.  میگردان  تو تمام بر  انیاد  بر تمام  نتید  روز ساختنیخود را با پ  تا نعمت
  آن  به  فیطا  فتح  نمودن  وستیو پ  هکم  با فتح  میگردان  خود را برتو تمام  است: تا نعمت

و «د یرس  اتمام  به  نعمت  هکم  د و با فتحیگرد  یبعد  ساز فتوحات نهیزم  هیبیحد  را فتحیز
  یراھ  به»  میگردان واستوار  قدم ، تو را ثابت فتح  نی: تا با ایعنی» ندک  تیتا تو را ھدا

 .باشد یم  آن ریشعا  و اقامه  نیی، تب غیو تبل  اسالم  ھمانا راه  هک»  راست
فرمودند:  ص  رمکا  شد، رسول  نازل  هیآ  نیا  د: چونیگو یم  نزول  سبب  انیدر ب س  انس

،  است  نیزم  یبر رو  هک  آنچه  از ھمه  نزد من  هک  است  شده  نازل  یا هیآ  ھمانا بر من«
گفتند:  ش نمودند. اصحاب  قرائت  را بر اصحاب  آن  سپس». باشد یتر م یداشتن دوست

با شما   هک  ساخت  روشن  خداوند متعال  کنیا خدا!  رسول  یو گوارا باد بر شما ا  کمبار
  هکبود   رد؟ ھمانکخواھد   معامله  باما چگونه  هک  میدان یند اما ما نمک یم  معامله  چگونه

ُۡدِخَل ﴿ه: یآ  شد.  نازل ﴾اَعِظيمٗ  ًزافَوۡ ﴿ تا ]۵[الفتح:  ﴾لُۡمۡؤِمَ�ِٰت ٱوَ  لُۡمۡؤمِنِ�َ ٱّ�ِ
 ص خدا  فرمود: رسول  هک  است  آمده س  شعبه  بن  رهیمغ  تیروا  به  فیشر  ثیدر حد

ا یآ شد:  گفته  شانیا  به  شد پس یم  متورم  شانیپاھا  هکگزاردند تا بدانجا  یار نماز میبس
  یعنی؟  است دهیرا بر شما آمرز  نیو واپس  نینخست  گناھان  أل  یخدا  هک  است  نیجز ا
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  ا بندهی: آ شکورا اعبد  فال أکونأ«د؟ فرمودند: یآور یقدر بر خود فشار م  نیچرا ا

 ».؟ نباشم  یرگزارکش

َك ﴿ ُ َوَ�نُ�َ  ﴾٣َعزِ�ًزا انَۡ�ً  ٱ�َّ
در   یذلت  چیھ  هکبرتر   یا یروزیپ  : بهیعنی»  یقو  ینصرت  و تا خدا تو را به«

  هیبیحد  را با صلحیشد ز  نیچن  هک  یراست  و به» دھد  نصرت«باشد   نداشته  یپ
 ریتعاب  ـ به  آن  و استقالل  یاسالم  دولت  یو خارج  یداخل  تیمکو حا  ادتیس  مفھوم

  یشوایو پ  مکحا  کی  صفت  به  نبوت  در جنب ص  رمکا  شد، رسول  د ـ محققیجد
  تیتثب  یاسالم  و دولت  امت  تختیپا  عنوان  به  نهیظاھر شدند، مد  ز در صحنهین  یاسیس

و   تیمکحا  و به  شناخته  تیرسم  را به  منوره  نهیدر مد  یاسالم  دولت  انکشد و مشر
 نمودند.  اعتراف  آن  استقالل

ِيٓ ُهَو ﴿ نَزَل  ٱ�َّ
َ
ِكيَنةَ أ ْ لَِ�ۡ  ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ ِ� قُلُوِب  ٱلسَّ عَ  إِيَ�ٰٗنا َداُدٓوا ِ  إِيَ�ٰنِِهۡمۗ  مَّ  ُجُنودُ  َوِ�َّ

َ�َٰ�ٰتِ  �ِض� وَ  ٱلسَّ
َ
ُ َوَ�َن  ٱۡ�  ﴾٤اَعلِيًما َحِكيمٗ  ٱ�َّ

 ، جهیدر نت» فرود آورد  مؤمنانھای  دل را در  آرامش  هک  سک  آن  است«  یتعال» او«
 نھادند و  گردن  هیبیحد  صلح  به  دادن  در تن ص و رسولش أ خدا  مکح  به  آنان
  : تا مؤمنانیعنی» ندیفزایب  شان مانیا بر  یمانیتا ا»  افتی  آرامش  آن بر  شانیھا قلب

ند. یفزایاند، ب داشته  از قبل  هک  ینیقیرا بر   ینیقی،  و آرامش  نهیطمأن  نیا  سبب  به
شود.  یر میتعب» رکلش  یمعنو  هیروح  باال بردن»  نام  به  یمعن  نیاز ا  امروزه  هک

،  ضیو فرا  امکاح  به  عمل  لهیوس  به  یتعال  حق  هک  است  حیز صحین  لیتأو  نیا ، نیھمچن
  رسول هک  یزیچ  نیاول«د: یگو یم س عباس  ابن  هک د چنانیافزا یم  مؤمنان  مانیا بر
 أ خداوند  یگانگی  به  شانیا  د بود و چونیتوح  دهیآوردند، عق  مؤمنان  به ص  رمکا
و ». «شد  مشروع  شانیبر ا  ، جھاد و حج اتک؛ نماز، ز بیترت  به  گاه آوردند آن  مانیا

  یرھاک، لش یحس  یرھاک: لشیعنی»  خداوند است  از آن  نیو زم  آسمان  یرھاکلش
  آوردن و فرود  نیاطیش ، انی، جن انی، انس از فرشتگان  ـ اعم  یبیغ  یرھاکو لش  یمعنو

  را ھرگونه  ار آنانک  یتعال  حق  پس  خداوند است  از آن  ـ ھمه  بر مؤمنان  یروح  آرامش
  به  داناست»  است  میکح  یدانا  ھمواره و خدا«دھد  یم  پردازد و سامان یبخواھد، م  هک

 ند.ک یر میر و تدبیتقد  هک  در آنچه  است  متک، با ح خلقش  مصالح
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ُدۡ ﴿ ٰتٖ  ٱلُۡمۡؤمَِ�ِٰت وَ  ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ  ِخَل ّ�ِ نَۡ�ٰرُ  َ�ۡتَِها ِمن َ�ۡرِي َج�َّ
َ
َ�ِٰ�ِيَن �ِيَها  ٱۡ�

ِ  ِعندَ  َ�ٰلَِك  َوَ�نَ  اتِِهمۚۡ  َٔ َسّ�ِ  ُهمۡ َوُ�َ�ّفَِر َ�نۡ   ﴾٥َعِظيٗما ًزافَوۡ  ٱ�َّ
 ھا آن  از فرودست  بارانیجو  هک  ییھا را در باغ  مانیبا ا  و زنان  ، مردان تا سرانجام«
 سبحان  یاست: خدا  نیچن  ر سخنیتقد» داردب  دانیجاو  آن درآورد و در  است  یجار

  قبول را با  مؤمنان  هکمنظور   نیند، بدک یم  انشیرکلش  پنجه را بخواھد، گرفتار سرھرکه 
  از آنان  یبد و شر  زدن سر  سبب  را به  ر مؤمنانیو غ  ردهکوارد   بھشت  ر بهیخ  ر از اھلیخ

  ـ اعم  آورد تا ورود مؤمنان را فرود  ا فتحی  آرامش  یتعال  است: حق  نیا  یا معنیند. ک  عذاب
  هیآ  نیز در این  از زنان  خداوند متعال شود.  مترتب  ـ بر آن  یبھشت  یھا باغ  و مرد به  از زن

ز در بر یرا ن  زنان  است  مردان  متوجه ھا آن  خطاب  هک  یاتیآ  اغلب  هک رد با آنکاد یا صراحت
  آنان  بر ذمه  ییفاک  جھاد فرض  هک  نیا  لیدل  به  زنان  هکنبرد   گمان  یسکرد؛ تا یگ یم
  به  مردان  افتنی  اختصاص  گمان  هکدر ھر جا   نیشوند. ھمچن ینم وارد  بھشت  ، به ستین

  در آن ھا آنز با ین  زنان  هک آن  باشد، با وصف  مطرح  یموعود بھشت  یھا پاداش
  گونه چیامر ھ  نیبرد تا در ا یم  نام  ز از زنانیا نباز صراحت  أل  یااند اما خد کیشر  خطاب
  انشیرکلش را بخواھد، گرفتار سرپنجه ھرکه   سبحان  یز خداین» و«د یاید نیپد  یا شبھه

را   مؤمنان  میوجرا  : گناھانیعنی» دیرا بزدا  شان ئاتیس  از آنان»  هکمنظور   نیند، بدک یم
وارد   وعده»  نیو ا«ند کن را عذاب  شانیا  آن  لهیوس  ار نگرداند و بهکآش را  و آن  پوشانده
  یرستگار»  یو  مکو در ح» نزدخدا«؛  ئاتشانیس  و پوشاندن  بھشت  به  مؤمنان  نمودن

 ص  رمکا  رسول  هک  است  آمده س جابر  تیروا  به  فیشر  ثیدر حد».  است  یبزرگ
  عتیب  ر درختیدر ز  هک  یسانکاز   یاحد« ».ةالشجر  حتت  بايع حدأانلار   يدخل ال«فرمودند: 

 .»شوند ینم وارد  دوزخ  آتش  اند، به ردهک

َب ﴿ آنِّ�َ  ٱلُۡمۡ�َِ�ٰتِ وَ  ٱلُۡمۡ�ِ�ِ�َ وَ  ٱلُۡمَ�ٰفَِ�ِٰت وَ  ٱلُۡمَ�ٰفِقِ�َ َوُ�َعّذِ ِ  ٱلظَّ ِ ب � َظنَّ  ٱ�َّ وۡءِ  ٱلسَّ
وۡءِ�  َدآ�َِرةُ  ِهمۡ َعلَيۡ  ُ وََغِضَب  ٱلسَّ َعدَّ  َولََعَنُهمۡ  ِهمۡ َعلَيۡ  ٱ�َّ

َ
 ﴾٦َمِصٗ�� وََسآَءۡت  َجَهنََّمۖ  لَُهمۡ  َوأ

و   مردان«ند؛ ک یم  مؤمنان  بینص  هک  یو فتح  با آرامش أ خداوند» و تا«
  سبب  به  انکو مشر  را منافقانیز» ندک  را عذاب  کمشر  و زنان  و مردان  منافق  زنان

ا دچار ی، در دن آن  مخالفان  وبکو سر  ستکو ش  اسالم  لمهکو ظھور   غلبه  مشاھده
  ز بهین  شوند و در آخرت یروبرو م  و اسارت  قھر و قتل  و به  دهیگرد  و اندوه  ینگران

و » بد بردند  خدا گمان  به  هک»  یانکو مشر  منافقان  گردند؛ ھمان یروبرو م  جھنم  عذاب
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  لمهکفر بر ک  لمهکشوند و  یم  مغلوب ص  رمکا  رسول  هکبود   گمانشان  نیا  آن
 در  هکرا   یناگوار  : حوادثیعنی» باد  بد روزگار بر آنان  گردش«ابد ی یم  یبرتر  اسالم

  گرانید  و به  دهیگرد  بانگر خودشانیبردند، گر یپنداشتند و انتظار م یم  مورد مسلمانان
،  ط استیز محیچ  کیز کمر  به  هک  است  یا یو رهیخط دا  اصلره: در یند. داک یتجاوز نم

ز کبر مر  رهیدا  احاطه ھمانند  بر انسان  هکشد   گرفته  تیعار به  یا حادثه  انیدر ب  سپس
و «د یگرد  غالب  مونینام بد و  در حوادث  آن  ار گرفتنک باشد. لذا به یط میخود، مح

را از   انکو مشر  منافقان أ : خداوندیعنی»  ردهک  شان و لعنت  نموده  خشم  خدا بر آنان
بد   و چه  دهیگردان  آماده  شان یرا برا  و دوزخ»  است  ردهکطرد  دور و  شیخو  رحمت

 . دوزخ»  است  یسرانجام

ِ ُجُنوُد ﴿ َ�َٰ�ٰتِ َوِ�َّ �ِض� وَ  ٱلسَّ
َ
ُ َوَ�َن  ٱۡ�  ﴾٧َعزِ�ًزا َحِكيًما ٱ�َّ

و   نیاطیش ، ، جن ، انس از فرشتگان  اعم»  خداست  از آن  نیو زم  آسمان  انیو سپاھ«
  وبکسر  آن  لهیوس  خود را به  دشمنان  یتعال  حق  هک  ییروھایو ن  لیاز وسا ھا آنر یغ
.  شیخو  صنع در  است»  میکح»  شیخو  ییدر فرمانروا»  است  و خدا غالب«ند ک یم

  أل  یخدا  هک  مینک یم  اند. مالحظه  عذاب  انینجا، سپاھیا در  انی: مراد از سپاھیقول به
بار در  نیو ا  د مؤمنانییتأ  معرض در  برد؛ بار اول  نام  انشیدوبار از سپاھ  اتیآ  نیدر ا

 . افرانکبر   شیخو  و سلطه  قدرت  انیب  معرض

﴿ ٓ ا رَۡسۡلَ�َٰك  إِ�َّ
َ
� َ�ِٰهٗدا أ ٗ  ﴾٨َونَِذيٗر� َوُمبَّ�ِ

  یگواھ  امتت  به  رسالت  بر ابالغ  هک»  میفرستاد  ھمانا ما تو را گواه« !ص امبریپ  یا

 ُ�مۡ َعلَيۡ  لرَُّسوُل ٱَو�َُ�وَن ﴿ د:یفرما یم  یگرید  هیدر آ  یتعال  حق  هک  چنان  یدھ یم
»  دھنده بشارت« تو را  میفرستاد» و« »باشد  امبر بر شما گواهیو تا پ]. «۱۴۳[البقره: ﴾�ۗ َشهِيدٗ 

 . تیمعص و  گناه  اھل  یبرا  از دوزخ»  دھنده  میو ب»  عانیمط  یبرا  بھشت  به

ُؤۡ ﴿ ِ�ّ ْ ِ  ِمُنوا ۚ  ۦَورَُسوِ�ِ  بِٱ�َّ   بُۡ�َرةٗ  َو�َُسّبُِحوهُ  َوُ�َعّزُِروهُ َوتَُوّقُِروهُ
َ
 ﴾٩ِصيً� َوأ

و تا »  مردم  یا» دیآور  مانیا  امبرشیخدا و پ  تا به«م: یفرستاد  امبر را گواهیما پ ! یآر
  حرمت د و او رایبدار  یرا گرام ص امبریپ: تا یعنی» دیشمار  د و بزرگیدھ او را نصرت 

را  أ تا خداوند :یعنیگردد؛  یبر م أ خداوند  ) به وتوقروه  وتعزروهر در: (یا ضمید. یگذار

را  ص امبریتا پ«د: یگو یم  آن  یدر معن  د. قتادهیدھ  را نصرت  نشیو د  شمرده  بزرگ



 تفسیر انوار القرآن    ٦٢٠

». دیاو دارد، باز دار  را به  یآزار  قصد رساندن  هک  یسکھر   بیو او را از آس  داده  نصرت
  حیتسب«و آخر روز   در اول»  شامگاھان و  بامدادان«را   أل  ی: خدایعنی» و تا او را«

 . گانه پنج  ینمازھا  یبا برگزار» دییگو

ِينَ إِنَّ ﴿ َما ُ�َبايُِعوَن  ٱ�َّ َ ُ�َبايُِعونََك إِ�َّ ِ يَُد  ٱ�َّ يِۡديِهمۚۡ  َق فَوۡ  ٱ�َّ
َ
َما فَإِ  نََّ�َث  َ�َمن � َّ�

ٰ َ�فۡ  ۡوَ�ٰ  َوَمنۡ  ِسهِۦۖ يَنُكُث َ�َ
َ
َ  َعلَۡيهُ  َ�َٰهدَ  بَِما أ ۡجًرا �ِيهِ فََسُيؤۡ  ٱ�َّ

َ
 ﴾١٠َعِظيٗما أ

 . است  هیبیدر حد  الرضوان عهیمراد ب» نندک یم  عتیبا تو ب  هک  یسانک،  قتیدر حق«
  داخل و در  داشته  فاصله  راه  منزل  کیدر حد   هکاز م  هک  است  یکوچک  هیقر  هیبیحد

  یدرخت ریدر ز ص  رمکا  با رسول  در آن  قرار دارد و مؤمنان  حرم  نیحدود سرزم
  عتیامر ب  نیبر ا  مؤمنان: یقول  بجنگند. به  بادشمن  تا سرحد مرگ  هکردند ک  عتیب
  نیا  . البته است  یکی  تیدر نھا  قولھردو  مفادھرچند  نند.کفرار ن  دانیاز م  هکردند ک

در  ص  رمکا  رسول با«د: یگو یم  هک  است  قولھردو   جامع س للهعبدا  بن جابر  تیروا
  کس ھیچ  سیق  بن جد جز  پس  میردک  عتیب  مینکفرار ن  هک نیو بر ا  بر مرگ  ر درختیز

». بود...  شده  خود پنھان سر شتر  در پشت  هکبود   یو او منافق  ستکرا نش  عتیاز ما ب
را یز» نندک یم  عتیبا خدا ب  هک  ستین  نیجز ا«نند؛ ک یم  عتیبا تو ب  هک  یسانک ! یآر
  هکز آنجا فروشند و ا یم  أل یخدا  به  بھشت  ی، خود را در ازا عتیب  نیبا ا  شانیا

خدا   دست»  پس  است أ با خداوند  عتیھمانا ب ص امبریبا پ  عتیاز ب  شان ھدف
با   ثاقیعقد م  ، در واقعص خدا  رسول با  ثاقی: عقد میعنی»  است  شانیھا دست  یباال

گاه  شان عتیبر ب  یتعال  حق  هک  است  نی. مراد ا است  سبحان  یخدا را   شانیو ا  است  آ
  شانیا  دادن  تر و برتر از نصرت یقو  مؤمنان  یبرا او  دھد و نصرت یم  پاداش  آن  یدر ازا

)  د اللهی(  . پس قتیحق  نه  نجا مجاز استیخدا)، در ا  دالله: دستیر (ی. تعب اوست  یبرا
  اجسام  از اوصاف  یتعال  را حقیباشد ز یاو م  تیو ھدا  ، نعمت نصرت ، غلبه  یمعنا  به

مانند   نه  یدارند ول  دهیعق أ خداوند  یبرا  وجود دست  به  صالح  اما سلف . است  منزه
 . ستین  یتعال  ز مانند حقیچ  چیرا ھیشناسد ز یبشر م  هک  یدست

  انیلذا ز» ندکش یم  مانیخود پ  انیز  ند، تنھا بهک  ینکش  مانیپھرکه   پس«
با   بر آنچهھرکه  و«ند ک یتجاوز نم  یر ویغ  گردد و به یبر م  خودش  او به  ینکش عتیب

  به أ عھد خود با خداوند  به  یدر وفادارھرکه  :یعنی» ندک، وفا  عھد بسته  خدا بر آن
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  آن و» بخشد یاو م  به  بزرگ  یخدا پاداش  یزود  به«ورزد   یداریپا  امبرشیبا پ  عتیب
 . است  بھشت

 ِمَن  ٱلُۡمَخلَُّفونَ َسَيُقوُل لََك ﴿
َ
ٓ َشَغلَتۡ  ۡعَراِب ٱۡ� ۡمَ�ُٰ�َا َنا

َ
ۡهلُونَا أ

َ
ۚ  فَٱۡسَتۡغفِرۡ  َوأ  َ�ُقولُونَ  َ�َا

لِۡسنَتِِهم
َ
ا بِ� ِ  ّمِنَ  لَُ�م َ�ۡملُِك  َ�َمن قُۡل  قُلُو�ِِهمۚۡ  ِ�  لَۡيَس  مَّ َرادَ  إِنۡ  ا ًٔ َشۡ�  ٱ�َّ

َ
ا بُِ�مۡ  أ ًّ�َ 

وۡ 
َ
َرادَ  أ

َ
ۚ َ�فۡ  بُِ�مۡ  أ ُ  َ�نَ  بَۡل  َعۢ�  ﴾١١َخبَِ�ۢ� َملُونَ بَِما َ�عۡ  ٱ�َّ

بعد  » تو خواھند گفت  به  یزود  به«زدند؛   از جھاد تن  هک»  یاعراب  ماندگان  یبرجا«
و   زنان ، : اموالیعنی» ردندکما را گرفتار   سانمانکو   اموال«ه: ک  هیبیاز حد  از بازگشتت
  ما به  ابیغ در  هک  میرا نداشت  یسکرا ما یبا تو بازداشتند ز  یما را از ھمراھ  فرزندانمان

 أ خداوند تا»  بخواه  ما آمرزش  یبرا«باشد   ما بر آنان  نیبپردازد و جانش ھا آن
،  است  نداشته  فوق جز امور  یعامل  هکبا تو را   یھمراھ  و عدم  غزوه  نیاز ا  مان یمان واپس

  نیا  هک» رانند یم شیخو  ر زبانب  ستین  شانیھا در دل  هکرا   یزیچ«امرزد. یبر ما ب
: بخواھد یعنی» بخواھد  یانیشما ز  بگو: اگر خدا در حق»  است  ار منافقانک  وهیش  ھمان

»  یشما سود  ا در حقی«آورد  را بر شما فرود  تان و خانواده  اموال  ینابود  چون  یانیتا ز
ار یشما اخت  یبرابر خداوند برادر   یسک  چه  بخواھد پس«را   یمتیو غن  یروزی: پیعنی

  تانیبرا أ خداوند  هک  را از آنچه شما  یسک  ، چه صورت  : در آنیعنی» را دارد  یزیچ
 أ خداوند  هکرا   تواند آنچه ینم  کس ھیچ هک  است  دارد؟ مسلم یم  ، نگاه است  ردهک  اراده

و ھرچند   شماست  یرازھا  یدانارا او یبرگرداند ز ، از شما است  ردهک  شما اراده  در حق
گاه  تانیھا راز دل  د اما او بهینک  در برابر ما منافقت  . است  آ

 ، نهی، جھ اسلم  لیاز قبا  یزیجھادگر  نانینش  هی، باد گروه  نیا  هک  ر استکذ  انیشا
 أ خداوند ردند وک یم  یزندگ  نهیمد  رامونیدر پ  هکبودند   لیو د  ، غفار، أشجع نهیمز

  ، با آن جهینت و در  گذاشت  بازپس  هیبیدر سفر حد  امبرشیبا پ  یرا از ھمراھ  آنان
  یرینگفتند و معاذ  اجابت  شانیا  یندا  و به  ردهکن  تکمشار  غزوه  نیدر ا ص  حضرت

  پس باز  یاصل  دند اما عاملیشک  شیرا پ  شان ھا و اموال خانواده  به  یمانند گرفتار
،  آنان  : تخلفیقول به بود.  شیبا قر  یاحتمال  ییارویاز رو  میو ب  دهیعق  ، ضعف شان یمان

 ص  حضرت  آن  هک بعد از آن بود،  آن  فتح  در سال  هکم  یسو  به ص امبریسفر پ  در ھنگام
  د ھموارهینک یم  آنچه  خدا به  هکبل« گردند  ھمراه  شانیبودند تا با ا  داده  خروج  اعالم
گاه   یخاطر عامل  ، بهص امبریبا پ  یھمراھ از  نانینش  هیشما باد  : تخلفیعنی»  است  آ
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  از علت  د و از جملهینک یم  هک  آنچه  از تمام أ خداوند  هکد بلیا پنداشته  هک  ستین
گاه  تخلف   نبودهد یردکر کذ  هک  یعامل  نیشما ا  تخلف  سبب  هکداند  یم  پس  است  شما آ
  شما و خلجان  در اندرون  و نفاق  کوجود ش ، ھمانا یواقع  زهیو انگ  عامل  هکبل  است

  حق  به  نانتانیاعتماد و اطم  از عدم  یناش  هک  است  بوده  رتانیفاسد در ضم  یپندارھا
 د:یفرما یم  هک  باشد چنان یم  یتعال

ن َظَننتُمۡ  بَۡل ﴿
َ
ۡهلِيِهمۡ  إَِ�ٰٓ  ٱلُۡمۡؤِمُنونَ وَ  ٱلرَُّسوُل نَقلَِب يَ  لَّن أ

َ
بَٗدا أ

َ
 ِ�  َ�ٰلَِك  َوُزّ�ِنَ  �

وۡءِ  َظنَّ  َوَظَننُتمۡ  قُلُو�ُِ�مۡ   ﴾١٢بُوٗر� قَۡوَمۢ� َوُ�نُتمۡ  ٱلسَّ
امبر یپ  هکد یپنداشت  هکبل«ز؛ یجھادگر  نانینش  هیباد  ید اییگو یم  هک  است  چنان  نه

  نیامر ا  تیواقع  هک: بلیعنی»  بر نخواھند گشت  شانیھا خانواده  یسو  ھرگز به  مؤمنان و
ند، ک یم  نک  شهیر  بارهکی  را به  مؤمنان  دشمن  هکد یپنداشت  زانیشما جھادگر  هک  است
  تخلف  جھت  نیاز ا  گردد پس یبر نم  شیخو  خانواده  یسو  به  از آنان  ی، احد جهیدر نت
پندار در   نیو ا« دیافگن یم  شیپ  هک  یاساس یب  یاھ خاطر عذرھا و بھانه  به  د نهینمود

و   شما آراست ھای  دل پندار را در  نیا  طانی: شیعنی»  افتی  خوش  ینمود  تانیھا دل
  سبحان  یخدا  هک  پندارتان  نیدر ا» دیردکبد   و گمان«د یرفتیپذ  یرا از و  آن  شما ھم

  نی؛ با اأ خداوند نزد» دیگشت  شده  کھال  یو مردم«دھد  ینم  را نصرت  امبرشیپ
 . تیو سوءن  دهیو فساد عق  یشیبداند

ِ  يُۡؤِمنۢ  َوَمن لَّمۡ ﴿ ٓ  ۦَورَُسوِ�ِ  بِٱ�َّ ا ۡ�َتۡدنَا فَإِ�َّ
َ
 ﴾١٣َسعِٗ�� لِۡلَ�ٰفِرِ�نَ  أ

  افرانک  یما برا  هک، بداند  است  اوردهین  مانیا  امبرشیخدا و پ  به  ھرکس و«
 خدا و  ، به متخلف  ماندگان  واپس  نیا  بسان  ھرکس :یعنی»  میا ردهک  آماده  سوزان  یآتش

  شیبرا  یتعال  حق  هک  است  یسخت  سوزان  عذاب  یو  یجزا  ؛ پس اوردهین  مانیا  رسولش
 . است  ردهک  آماده

ِ ُملۡ ﴿ َ�َٰ�ٰتِ  ُك َوِ�َّ �ِض� وَ  ٱلسَّ
َ
ُب  �ََشآءُ  لَِمن فِرُ َ�غۡ  ٱۡ� ۚ  َمن َو�َُعّذِ ُ  َوَ�نَ  �ََشآُء  �َ�ُفورٗ  ٱ�َّ

 ﴾١٤رَِّحيٗما
 بخواھد،  هک  ھرگونه ھا آندر   پس»  خداست  از آن  نیو زم ھا ناآسم  ییو فرمانروا«

لذا  ندیاو  کمل  یھمگ  را خلقیندارد ز  یازین  از خلقش  یاحد  ند و او بهک یم  تصرف
 راھرکه  آمرزد و یم«امرزد؛ یب» را بخواھد  هکھر «گردند   خارج  د از فرمانشینبا

و «  ستین  واجب  یتعال  بر حق  یارک  چیرا ھیز» ندک یم  عذاب«ند؛ ک  عذاب» بخواھد
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  باشد پس یم و  بوده  موصوف  وصف  نیا  به  شهی: او ھمیعنی»  است  خدا آمرزگار مھربان
گرداند. در  یم  مخصوص  شیخو  و رحمت  مغفرت  بخواھد، به  هکرا   از بندگانش  ھرکس

 .»غضيب  رمحيت  سبقت« فرمود:  خداوند متعال  هک  است  آمده  یقدس  فیشر  ثیحد
 .» است  گرفته  سبقت  بر خشمم  رحمتم«

  ٱنَطلَۡقُتمۡ إَِذا  ٱلُۡمَخلَُّفونَ َسَيُقوُل ﴿
ۡ
ن يُرِ�ُدونَ  ُ�ۡمۖ نَتَّبِعۡ  ُخُذوَها َذُرونَاإَِ�ٰ َمَغانَِم ِ�َأ

َ
 أ

 ْ لُوا ِۚ  َكَ�ٰمَ  ُ�َبّدِ ُ  قَاَل  قُل لَّن تَتَّبُِعونَا َكَ�ٰلُِ�مۡ  ٱ�َّ ۖ ِمن َ�بۡ  ٱ�َّ ۚ  بَۡل  فََسَيُقولُونَ  ُل  بَۡل  َ�ُۡسُدوَ�َنا
 ْ  ﴾١٥قَلِيٗ�  إِ�َّ  َقُهونَ َ� َ�فۡ  َ�نُوا
 » خواھند گفت  ماندگان  یبرجا  یزود  د، بهیشد  روانه  میغنا  قصد گرفتن  به  چون«

 خود  تصرف  را تحت  د تا آنیافتاد  بر راهیخ  یسو  به  شما مسلمانان  : چونیعنی
گفت:  ، خواھند هیبیحد  از غزوه  گرا و متخلف عقب  زانیجھادگر  یزود  د، بهیدرآور

 ھا آن رایز  میبر حاضر باشیخ  و با شما در غزوه»  مینک  یرویاز شما پ  د ما ھمیبگذار«
 . است  یحتم  میغنا  به  یابیبر دستیدر خ  هکدارند   نیقی

  در ماه  و ھمراھانشان ص  رمکا  رسول  چون  هکبود   نیا  داستان  اصل
  شانیا  بر را بهیخ  فتح  أل  یگشتند، خدا باز  هیبیاز حد  یھجر  ششم  سال  الحجه یذ

حاضر بودند.   هیبیدر حد  هکد یگردان  یسانک  را فقط مخصوص  آن  میداد و غنا  وعده
ماندند   یباق  نهیرا در مد  محرم  ماه  لیو اوا  الحجه یذ  ماه  هیبق ص خدا  رسول  پس
  افتادند تا به  بر راهیخ  یسو  بودند، به  ھمراه  شانیبا ا  هیبیدر حد  هک  با ھمانان  گاه آن

  نیا  هکبود   ھنگام  نیبدھند، در ا  یعبرت  درس  آنان  ھود، بهیرر کم  یتجاوزھا  سبب
در   هکد یدھ  ما اجازه  گفتند: به  و مؤمنان ص  رمکا  رسول  به  متخلف  مانده  واپس  گروه

 . مینک  یرویاز شما پ  غزوه  نیا
 خواستار  آنان  هک  یالمکمراد از » نندک  را دگرگون  یالھ  المکخواھند  یم«

 بریخ  میغنا  هکبود   هیبیحد  اھل  یبرا  یالھ  وعده  نی، ھمانا ابودند  آن  یدگرگونساز
بود تا  داده   فرمان  شیخو  رسول  به  را خداوند متعالیباشد ز یم  شانیا  ا از آنمخصوص
دآمد، یما نخواھ  یبگو: ھرگز از پ«بر نبرد یخ  را با خود به  کس ھیچ ، هیبیحد  جز اھل

ما   از بازگشت  قبل  : خداوند متعالیعنی»  فرموده  نیشما چن  درباره  شیشاپیخدا پ ! یآر
  هیبیدر حد  حاضران بر مخصوصا از آن یخ  متیغن  هک  است  ما خبر داده  ، به هیبیاز حد

در   منافقان»  خواھند گفت  یزود  به  پس«ندارند   یا بھره  چیھ  در آن  گرانیباشد و د یم
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  هک  ستین  : چنانیعنی» دیبر یشما بر ما حسد م  هکبل ! نه«؛  سخن  نیا  دنیشن  ھنگام
  دادن  شما را از اجازه  یگریز دیوحسد چ  کجز رش  هک  است  نیا  تیواقع  هکد بلییگو یم

  تکمشار  متید تا ما با شما در غنیخواھ یدارد، شما م یبا شما باز نم  یھمراھ  ما به
  گونه  آن  تی: واقعیعنی» ابندی یدر نم  یکاند جز  هکبل  ستین  نیچن. « میباش  نداشته

از   عبارت  دانند و آن یرا نم  از علم  یکاند جز  آنان  هکپندارند بل یم  آنان  هک  ستین
  یرضا  دنیاز جنگ  د ھدفیبا  هکامر   نیاما ا  است  آن  یھا ا و بھرهیار دنک  به  شان علم

باشد؛   نیو راست  او صادقانه  به  مانیو ا  دهیگرد  او اصالح  یبرا  تیباشد و ن أ خداوند
 نند.ک ینم  ر ھمکف  آن  ندارند و به  یافتیدر و  فھم  از آن ھا آن  هک  است  یاز امور

ۡعَراِب  ِمنَ  ُمَخلَّفِ�َ قُل ّلِلۡ ﴿
َ
ْوِ�  قَۡو�ٍ  إَِ�ٰ  َعۡونَ َسُتدۡ  ٱۡ�

ُ
ٖس  أ

ۡ
وۡ  تَُ�ٰتِلُوَ�ُهمۡ  َشِديدٖ  بَأ

َ
 أ

ْ  فَإِن �ُۡسلُِموَنۖ  ُ  يُۡؤتُِ�مُ  تُِطيُعوا جۡ  ٱ�َّ
َ
ۖ  ًراأ ْ  �ن َحَسٗنا ُۡتم َكَما َ�َتَولَّۡوا  َ�بُۡل  ّمِن تََو�َّ

ِ�ٗما َعَذابًا ُ�مۡ بۡ ُ�َعذِّ 
َ
 ﴾١٦أ

 رد تا برکرار کت  شان یرا برا  وصف  نیا  یتعال  حق» بگو  یاعراب  ماندگان  یبرجا  به«
  به ! ید گذارد. آریکاز جھاد تأ  یمانسو واپ  تخلف  یو بر زشت  افزوده  آنان  وھشکن
  به  یزود به«اد شد، بگو: ی  از آنان  قبل  اتیردند و در آک  تخلف  هیبیاز حد  هک  یسانک

  لیآنان: قبا مراد از» د شدیخواھ  زورمند، دعوت  یجو  زهیست  سخت  یارزار قومک  یسو
در   آنان با  یھجر  ھشتم  در سال  هکم  بعد از فتح  اسالم  سپاه  هکو ھوازنند   غطفان

،  مامهی  یاھال از  فهیحن یبن  لهی؛ قب د: مراد از آنانیگو یم  یزھر  یروبرو شد. ول  نیحن
داد.   رخ س  قیصد رکابوب  در عھد خالفت  با آنان  جنگ  هکاند  ذابک  مهیمسل  قوم  یعنی
  ز در عھد خالفتین  آنان با  جنگ  هکاند  و روم  فارس  یھا یا مراد از آنان: امپراطوری

  سخت  قوم  آن  هکد: بلیگو یم  یگرید  تیدر روا  یداد. زھر  یرو بر و عمر کابوب
بر پا   امتیق«امر است:   نیا  یایگو  لیذ  فیشر  ثیحد  هک  اند چنان امدهیھنوز ن  زندهیست
ھستند،   یکوچک  یھا ینیز و بیر  چشمان  یرادا  هکد ینجنگ  یشود تا شما با قوم ینم
ھا  کتر  آنان«د: یگو یم  انیسف».  است  یا خورده  شکچ  یسپرھا  شانیھا چھره  ییگو

ا ی  ینقل  لیدل  چیھ  هک  است  نی، ا است  مسلم  آنچه«د: یگو یم ریجر  اما ابن». ھستند
آور روبرو  ار جو و رزمکیپ  سخت  قوم  با آن ! یآر». وجود ندارد  قوم  آن  نییبر تع  یا یعقل

از   یکیفقط   قوم  آن  ی: فرارویعنی» شوند  ا مسلمانید یبجنگ  با آنان  هک«د شد یخواھ
  و حالت  آوردن  ا اسالمی،  با مسلمانان  جنگ  به  دادن  ا تنیوجود دارد:   دو انتخاب نیا
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  گرفته  هیجز  از آنان  هک  است  یفارکناظر بر   مکح  نیا  . البته ستیار نکدر   یسوم
  قوم  نیمراد از ا  هکدھد  یم  حیرا ترج  یرأ  نیا  امر، جانب  نیشود و خود ا ینم
ر یغ  یسوم  حالت  هک  هیجز  را گرفتنیھستند ز  شان و مرتدان  عرب  انک، مشر پنجه یقو
  اعراب شد اما در مورد  مشروع  اعرابر ی، در مورد غ است  شدن  ا مسلمانی  دنیجنگ از

  پس« نظرند.  نیز بر این  ثر مفسرانک. و ا شتر از آنیب  معتبر بود نه  دو حالت  نیفقط ا
ا و یدن در  متیاز غن  عبارت  هک» بخشد یم  کین  یشما پاداش  د، خدا بهیبر  اگر فرمان

  نیاز ا  شیپ  هک چنان«ھاد و ج  از جنگ» دیبگردان  یو اگر رو»  است  در آخرت  بھشت
،  شتنک با» ندک یم  عذاب  کدردنا  یعذاب  شما را به»  هیبیدر حد» دیردک  پشت  ھم

.  جرمتان  بودن  دو چندان  سبب  ، به در آخرت  آتش  ا و عذابیدر دن  وبتانکو سر  اسارت
از   هک  یسانک  را بهیز دارد  داللت  نیخیش  خالفت  بر صحت  هیآ  نیا«د: یگو یم  ینسف

 ». است  شده  داده  پاداش  برند، وعده یم  فرمان ھا آن  دعوت

ۡ�َ�ٰ  َ�َ  َس لَّيۡ ﴿
َ
ۡعَرجِ  َ�َ  َوَ�  َحَرجٞ  ٱۡ�

َ
 يُِطعِ  َوَمن َحَرٞجۗ  ٱلَۡمرِ�ِض  َ�َ  َوَ�  َحَرجٞ  ٱۡ�

 َ ٰٖت  ِخۡلهُ يُدۡ  ۥَورَُسوَ�ُ  ٱ�َّ   َ�ۡتَِها ِمن َ�ۡرِي َج�َّ
َ
ۖ ٱۡ� بۡ  نَۡ�ُٰر ِ�ٗما َعَذابًا هُ َوَمن َ�َتَولَّ ُ�َعّذِ

َ
 ﴾١٧أ

  یبرا  یراد و گناھیا  چی، ھ یو  یجھاد از سو  ک: تریعنی»  ستین  ینا حرجیبر ناب«
  یگروھ : بریعنی»  ستین  یمار حرجیو بر ب  ستین  یحرج  و بر لنگ«ندارد   دنبال به  یو
  هک نیا  علت  به ، ستیاز جھاد ن  در تخلف  یرادیو ا  گناه  چیعذرھا معذورند، ھ  نیا  به  هک

را یرد زک  بسنده  معذوران از  صنف  سه  نیبر ا  یقرآن  ار را ندارند. نصک  نیا  توان  آنان
از اعضا و   یکیدر   یالکو اش  اخالل وجود  سبب  ا بهی،  است  قوت  اختالل  سبب  ا بهیعذر 

فقھا   هکشود  یم  نشان شوند. خاطر یم اس یدو مورد ق  نیا  بها ز معنیگر نید  یعذرھا
  یا عجز حسیجھاد   اند: مانع ردهکضبط و حصر   گونه نیال اکاز جھاد را   مانع  یعذرھا
  یماری، ب بودن  ، زن یوانگی، د ی: خردسالیحس عجز  یھا ؛ از نمونه یمکا عجز حی  است
افزار  و جنگ  سالح  افتنی  و عدم  واضح  ی، لنگ جنگ  یبرا  وبکدر مر  از سوار شدن  مانع
  پدر و مادر مسلمان  ندادن  و اجازه  تیونی، مد ی: بردگیمکعجز ح  یھا و از نمونه  است

  یشود ول یم  معتبر شناخته  هیفاک  در جھاد فرض  یمکعجز ح  . البته است  فرزندشان  به
را   امبرشیخدا و پ  ھرکس و«شود.  ینم  عذر شمرده  یمک، عجز ح نیع  فرض در جھاد

 از  بارانیجو  هک  ییھا را در باغ  یو»  است  شده  یا نھیامر   بدان  هک  در آنچه» برد  فرمان
  کدردنا  یعذاب  برتابد، به  یرو  ھرکس آورد و یدر م  است  یجار  آن  فرودست
 . دوزخ  آتش با  و در آخرت  و ذلت  یا با خواریدر دن» دارد یم  معذبش
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ْ  �ن﴿ هیآ  د: چونیگو یم  نزول  سبب  انیدر ب س  عباس  ابن ُۡتم َكَما َ�َتَولَّۡوا  ّمِن تََو�َّ
ما   فیلکت !للها ا رسولیر گفتند: یگ نیزم  و اشخاص  مارانیشد، ب  نازل   ]۱۶[الفتح:  ﴾ُل َ�بۡ 

 شد.  نازل  هیآ  نیا  شود؟ پس یم  چه

ُ  رَِ�َ  لََّقدۡ ﴿ ِ  َت ايُِعونََك َ�ۡ ُ�بَ  إِذۡ  ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ َعِن  ٱ�َّ َجَرة نَزَل  َ�َعلَِم َما ِ� قُلُو�ِِهمۡ  ٱلشَّ
َ
 فَأ

ِكيَنةَ  َ�َٰبُهمۡ  ِهمۡ َعلَيۡ  ٱلسَّ
َ
 ﴾١٨قَرِ�ٗبا َ�ۡتٗحا َوأ

ردند، از ک یم  عتیبا تو ب  درخت  ر آنیدر ز  مؤمنان  هک  یخدا ھنگام  یراست  به«
  هیبیدر حد  هک»  الرضوان عهیب«  در ھنگام أ : خداوندیعنی» خشنود شد  آنان

 با  هکمورد بود   نیدر ا ھا آن  عتی؛ ب ر استکذ  انیشد. شا  یراض  شانی، از ا گرفت انجام
 در  عتیب  داستان  هکشود  یم  شان فرار نگذارند. خاطرن  بجنگند و پا به  شیقر

  سبب  انیدر ب  مفسران  هک . چنان است  آمده  لیتفص  به  رتیو س  ثیحدھای  کتاب
  خواب  ما به  هک  ییدر اثنا«فرمود:   هکاند  ردهک  تیروا س  وعکا  بن  از سلمه  هیآ  نیا  نزول

 ! ھاالناسیا  هکندا در داد  ص  رمکا  رسول  یمناد  ، ناگھان میبود  ) رفته لولهی(ق  چاشتگاه
و   میرفت  شانینزد ا  د! پسینک  عتید! بینک  عتیب) فرود آمد،  لی(جبرئ  القدس روح

  و آن  میردک  عتیب شان یا) بودند، با ایاسک(آ  طلح  ر درختیدر ز  شانیا  هک یدرحال
او را   هک س عثمان  یجا گر خود، ازید  بر دست  شیخو  دست  کی  با زدن ص  حضرت
  یگفتند: گوارا باد بر تو ا  مردماثنا   نیردند. در اک  عتیبودند، ب  فرستاده  شینزد قر

! اما  میھست  نجا محرومیما در ا  یول  ینک یم  طواف  عبهک  به  نونکا  تو ھم ! فرزند عفان
  عبهک  به  بماند؛ تا من  هکدر م  مقدارسال  نیو ا  نیا اگر او،«فرمودند:  ص  رمکا  رسول
  ردهک  تیروا  از نافع  بهیش یاب شد. ابن  نازل  هیآ  نیا  گاه آن». ندک ینم  ، طواف نمکن  طواف
  ارتیز  به  از مردم  یسانک  هکد یخبر رس  خالفتش  در دوران س عمر  به«گفت:   هک  است

 س عمر  روند پس ی، م گرفت  انجام  عتیب ص  رمکا  رسول با  ر آنیدر ز  هک  یدرخت  ھمان
 شود.  دهیبرچ  کو شر  انحراف  نهیمتا ز» نمودند  را قطع  درخت  دستور داد تا آن

ردند ـ ک یم  عتیبا تو ب  درخت  ر آنیدر ز  هک  یـ ھنگام  از مؤمنان أ خداوند ! یآر
  بر آنان  گاه آن و  باز شناخت«و وفا   از صدق» بود  شانیھا را در دل  و آنچه«خشنود شد 

  آنان  به  یکینزد  و فتح«  است  یروح  نانیو اطم  نه: آرامشیکس» ردک  را نازل  نهیکس
  هکم  : فتحیقول به و  هیبیاز حد  شان بازگشت  بر در ھنگامیخ  ھمانا فتح  هک» داد  پاداش

در   هک  است  شام  راه بر سر  نهیمد  یلومتریک) ۱۶۰در (  یسرسبز  بر منطقهی. خ است
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) ۶از (  پس  یقمر  یھجر )۷(  بود و در سال  انیھودی  ونتکس  ، محلص امبریعھد پ
 درآمد.  مسلمانان  تصرف  به داد،  رخ  هک  ییو نبردھا ص امبریپ  یاز سو  محاصره  ھفته

ۗ  َوَمَغانَِم َكثَِ�ةٗ ﴿ ُخُذوَ�َها
ۡ
ُ  َوَ�نَ  يَأ  ﴾١٩اَعزِ�ًزا َحِكيمٗ  ٱ�َّ

 گرید  میغنا  بر و ھمیخ  میغنا  ھم  هک»  خواھند گرفت  یاریبس  یھا متیز غنیو ن«
شود  ینم  و مغلوب»  ز استیو خداوند عز«شود  یم  گر را شاملید  در فتوحات  آناز   پس

 ند.ک یم  مکح  هک  در آنچه  است»  میکح«

ُ وََعَدُ�ُم ﴿ ُخُذوَ�َها َمَغانَِم َكثِ�َةٗ  ٱ�َّ
ۡ
َل  تَأ يۡ  َ�ِٰذهِۦ لَُ�مۡ  َ�َعجَّ

َ
 ٱ�َّاِس  ِديَ َوَ�فَّ �

ۡستَقِيٗما اطٗ ِصَ�ٰ  َوَ�ۡهِديَُ�مۡ  ّلِۡلُمۡؤمِنِ�َ  َءايَةٗ  َوِ�َُكونَ  َعنُ�مۡ   ﴾٢٠مُّ
 دیرا خواھ ھا آن  یزود  به  هک  داده  وعده  یگریار دیبس  یھا متیشما غن  و خدا به«

  امتیروز ق تا  بر مؤمنان  أل  یخدا  هک  یمیو غنا  ، با فتوحات ر آنیبر و غیدر خ»  گرفت
  می: غنایعنی »را  نیو ا«خواھند شد   لینا  آن  بهمقدر   رد و در اوقاتکسر خواھد یم
 ھا آنباغھا، نخلست  یبر دارایخ  هک  ر استکذ  انیشا»  انداخت  شیشما پ  یبرا«بر را یخ
در   نندگانک تکشر  انیرا در م  آن ص  رمکا  رسول  بود پس  یار خوبیبس  یشتزارھاکو 

  مردم  یھا و دست«دادند   سھم  کی  ادهیپ  و به  سوار دو سھم  ، به نموده  میتقس  هیبیحد
و   ارانیبر و یخ  یاھال  یھا دست أ : خداوندیعنی»  ساخت  وتاهکرا از شما 

ـ   و ھمراھانشان  ینضر  کمال  بن  ، عوف یفزار  حصن  بن  نهییع  ـ چون  شان مانانیھمپ
  ، آمدهص  رمکا رسول  یبر از سویخ  محاصره  در ھنگام  هک  گاه آن  را از شما بازداشت

  مؤمنان  یبرا«بر یخ  : تا فتحیعنی» امر  نیو تا ا«دھند   یاریرا   انیبریبودند تا خ
  أل  یخدا  شگاهیدر پ خود  گاهیجا  به  از آن  هک؛  یانکو م  در ھر زمان» باشد  یھا آننش

دھد،  یم  آنان  به  هک  ییھا وعده  را در تمام ص  رمکا  رسول  یو راست  و صدق  برده یپ
، بر  نشانه  نیبا ا  یتعال  : تا حقیعنی» ندک  تیھدا  راست  یراھ  و تا شما را به«ابند یدر

 دار گرداند.یپا  حق  راه  به  تیا شما را در ھداید، یفزایشما ب  تیھدا

خۡ ﴿
ُ
ْ  لَمۡ  َرىٰ َوأ َحاَط  قَدۡ  َعلَۡيَها َ�ۡقِدُروا

َ
ُ  أ ۚ  ٱ�َّ ُ  َوَ�نَ  بَِها ِ َ�ۡ  ٱ�َّ

ّ�ُ ٰ  ﴾٢١قَِديٗر� ءٖ َ�َ
و اگر » دیا افتهین  دست ھا آن  ھنوز به  هکداد   ز وعدهین  یگرید  و فتوحات«

 و مجاھد  عباس د. ابنیابی  دست ھا آن  به  هک  ستین  ھم  نکنباشد، مم  أل  یخدا  قیتوف
  یارزان  نیبر مسلمبر یخ  بعد از فتح  خداوند متعال  هک  است  یمراد فتوحات«ند: یگو یم
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  میو غنا  گر: مراد، فتوحاتید  یقول . به است  هکم  فتح  : مراد از آنیقول  به».  داشت
را  ھا آن أ خداوند :یعنی» دارد  احاطه  کین ھا آنخدا بر   یول»  است  و روم  فارس

  د. پسیوردر آ  شیخو  تصرف  و تحت  ردهک  را فتح ھا آنتا   است  ردهک  شما احاطه  یبرا
  یھا از سو نیسرزم  آن  یول افتندین  دست  فتوحات  آن  به  در دم  مسلمانان  هکھرچند 

را یز  نخواھد رفت ھا آن  از دست و ھرگز  شده  گرفته  احاطه  تحت  شانیبرا  خداوند متعال
  است  ردهک  مکباشد، ح  مسلمانان  از آن  ندهیدر آ  مناطق  آن  هکامر   نیا  به أ خداوند

و   بوده  موصوف  وصف  نیا  تا ابد به  ازل او از»  تواناست  یزیبر ھر چ  و خداوند ھمواره«
ز او را یچ  چیو ھ  ستیمحدود ن  یخاص  وزمان  نیامر مع  به  ، قدرتش نیبنابرا  ھست
 ند.ک ینم  ناتوان

ِينَ  َ�َٰتلَُ�مُ  َولَوۡ ﴿ ۡدَ�ٰرَ َ�َفُرواْ لََولَُّواْ  ٱ�َّ
َ
 ﴾٢٢نَِصٗ�� َوَ�  اُ�مَّ َ� َ�ُِدوَن َوِ�ّٗ  ٱۡ�

شما   ا بهزند، قطعیبا شما برخ  جنگ  به«  هیبیدر حد  شیقر»  افرانکو اگر «
را   آنان  هک»  افتینخواھند   ییگر ولیو د«خواھند خورد   ستکو ش» ردکخواھند  پشت 

  هیعل  هک  افتیخواھند »  یا دھنده  نصرت  و نه«د ینما  یبانیو پشت  یاریبا شما   در جنگ
 دھد.  و نصرتشان  نموده  شان یاوریشما 

ِ ُسنََّة ﴿ ۖ  مِن َخلَۡت  قَدۡ  ٱلَِّ�  ٱ�َّ ِ  لُِسنَّةِ  َ�ِدَ  َولَن َ�ۡبُل  ﴾٢٣ِديٗ� َ�بۡ  ٱ�َّ
او در   میقد  و قانون أ خدا  مکح  نی: ایعنی»  است للها  سنت  نیا«

  نی: ایعنی»  بوده  نیھم  شیاز پ  هک«باشد؛  یم  دشمنانشبر   دوستانش  دادن  نصرت
  یلیھرگز تبد  یالھ  و در سنت«  است  بوده  یز جارین  نیاز ا  شی، پ سنت  نیو ا  مکح

 . دار استیمستمر و پا  سنتش  نیا  هکبل»  افتی  ینخواھ

ِيَوُهَو ﴿ يۡ  ٱ�َّ
َ
يِۡديَُ�مۡ  َعنُ�مۡ  ِدَ�ُهمۡ َكفَّ �

َ
ةَ  بَِبۡطنِ  َ�ۡنُهم َو� نۡ  َ�ۡعدِ  ِمنۢ  َمكَّ

َ
ۡظَفَرُ�مۡ  أ

َ
 أ

ُ  َوَ�نَ  َعلَۡيِهمۚۡ   ﴾٢٤بَِصً�ا َملُونَ بَِما َ�عۡ  ٱ�َّ
 مسلط  آنان شما را بر  هک از آن  ـ پس  هکم  در دل  هک  یسک  ھمان  و اوست«

 :یعنی» دیگردان  وتاهک  شما را از آنان  یھارا از شما و دست  آنان  یھا دست  ساخت
را از   مسلمانان  یھا و دست  را از مسلمانان  انکمشر  یھا دست  خداوند متعال

از   هیبیرا در حد  و ھمراھانشان ص  رمکا  آمدند تا رسول  هک  گاه آن  بازداشت  انکمشر
  صلح  نیا  هکد آورد یپد  صلح ھا آن  انیم  هکر شوند بلیدرگ  شانیو با ا  بازداشته  عبهک

  انیرا در بیز  است  هیبیحد  واقعه  نیز ھمین»  هکم  بطن«بود. مراد از   مؤمنانر یخ  به
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در   یموضع  هک  میتنع  وهکاز   مسلحانه  انیکاز م  تن است: ھشتاد  شده  تیروا  نزول  سبب
و   آمده فرود  شان ارانیو  ص  رمکا  ، بر رسول است  و سرف  هکم  انیدر م  حل  نیسرزم

 ص  رمکا  رسول  ارانی  آورند پس  ورشی  شانیبر ا  رانهیتا غافلگخواستند  یم
  است  آمده  یتیردند. در رواکرا آزاد  ھا آن ص  حضرت  آن  ردند و سپسک  رشانیدستگ

و   گرفت  را از آنان  انکمشر  آن  یینایب ص  شیخو  رسول  یبر اثر دعا  خداوند متعال  هک
را آزاد  ھا آن ص  رمکا  رسول  را گرفتند، سپس  آنان  یسادگ  به  ، مسلمانان جهیدر نت

بر او  شما  ز از اعمالیچ  چیو ھ»  ناستیب  د، ھموارهینک یم  آنچه  و خدا به«ردند. ک
 ماند. ینم  پنھان

ِينَ ُهُم ﴿ وُ�مۡ  ٱ�َّ ن ُكوفًاَمعۡ  ٱلَۡهۡديَ وَ  ٱۡ�ََرامِ  ٱلَۡمۡسِجدِ  َعنِ  َ�َفُرواْ وََصدُّ
َ
ۥۚ  َ�ۡبلُغَ  أ  َ�ِلَُّه

ۡؤِمُنونَ   رَِجالٞ َ� َولَوۡ  ۡؤِمَ�ٰتٞ  َو�َِسآءٞ  مُّ ن َ�ۡعلَُموُهمۡ  لَّمۡ  مُّ
َ
ۢ  ّمِۡنُهم َ�ُتِصيَبُ�م وُهمۡ  ُٔ تََ�  أ ةُ َعرَّ  مَّ

ُۡدِخَل  ِعۡل�ٖ�  بَِغۡ�ِ  ِ�ّ  ُ ٓ  تِهِۦِ� رَۡ�َ  ٱ�َّ ْ  لَوۡ  ُءۚ َمن �ََشا ۡ�نَا تََز�َّلُوا ِينَ  لََعذَّ  َعَذابًا ُهمۡ َ�َفُرواْ ِمنۡ  ٱ�َّ
 
َ
 ﴾٢٥ِ�ًماأ

 دند و شما را از مسجدیورز فرک  هکاند   یسانک«  هکفار مک: یعنی» ھا آن«
  ی، از احرام و بعد از آن  ردهک  طواف  عبهک  به  هکندادند   و اجازه» بازداشتند  الحرام

  بازداشته  هکشما   یھدو نگذاشتند «د ینک  د، خود را حاللیبود  بسته  عمره  یبرا  هک
،  است  هکا خود می  یمن  نیاز سرزم  عبارت  هک» برسد  قربانگاھش  محل  بود، به  شده

  است  یوانی: حیشود. ھد یم  ذبح  در آن  یقربان  هک  حرم  نیاز سرزم  ییھمانجا  یعنی
  حرم  میتقد  عالخداوند مت  یرضا  یبرا  هک  است  یا یا قربانیشود،  یاھدا م  هکم  به  هک

  ذبح  حرم  نی، در سرزم ا عمرهی  حج  کدر مناس  الحرام تیب  ارتیز  ھنگام  و به  شده
  مسلمانان و ص  رمکا  رسول  یھد  هک  میشو یادآور می.  است  سنت  آن  میشود و تقد یم

  شیخو  یایھدا داد تا  رخصت  شانیبرا  سبحان  یخدا  ، ھفتاد شتر بود. پس هیبیدر حد
  ـ ذبح  هیبیحد در  یعنیاند ـ  شده  بازداشته  از آن  یشرویپ  به  هک  ییجا  را در ھمان

د در یگردان  مؤمنان  یقربان  گاهیرا جا  هیبیحد  ، خداوند متعال بیترت  نیا  نند، بهک
» نبودند  یمانیباا  و زنان  و اگر مردان«بودند   حرم  نیاز سرزم  در خارج  شانیا  هک یحال

را  ھا آن: یعنی» دیدان ینم را ھا آن  هک«نبودند   هکدر م  از مؤمنان  : اگر مستضعفانیعنی
؛  صورت  در آن»  هک«اند  مؤمن ھا آن  هکد یدان یاست: نم  نیا  یمعن  یقول  د. بهیشناس ینم
  را به  هکم  نرا اگر مسلمانایز  آنان  شتنکو   بردن  با ھجوم» دینک  شانمالیپا  ندانسته«
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فار کاز   موجود در آن  ردند؛ مؤمنانک یم  ر فتحیشمش  یروین  را به  و آن  زور گرفته
را   مؤمنان  هکنبودند   منیامر ا  نیاز ا  مسلمانان  ، سپاه جهیشدند و در نت ینم  بازشناخته
  نیا  شد و ھم یم  الزم  فارهک  شانیبر ا  ، ھم صورت در آن  هکرسانند،   قتل  به  ناشناخته

  است  نیاند و ا ردهک  مالیخود را پا  شان یگھم  هک  وستیپ یم  شانیا  به  و سرزنش  بیع
و   تاوان  بی، ع تی، جنا : گناهیعنی»  یا شما معره  به  پس: «یتعال  حق  فرموده  یمعنا

را در یز  آنان  قتل خاطر  به» برسد»  طور ندانسته  : بهیعنی»  علم  بدون  از آنان«  یا فارهک
  خود را به  شان یگ، ھم مسلمانان«ه: کگفتند  یم  انکا مشر، حتم صورت آن

 در أ ندار نبود؛ خداوک  نیا  میاست: اگر ب  نیچن  ر سخنیتقد  پس». اند رسانده قتل 
 د ویبجنگ  شیقر  انکداد تا با مشر یم  هکم  به  حمله  و فرمان  قتال  شما اذن  به  هیبیحد

  شیخو  را بخواھد در جوار رحمتھرکه  تا خدا«د. یفرودآ  آنان بر  یو قھر و  عذاب
 ، قیطر  نیا  تا به  بازداشت  شما را از آنان  یھا دست  یتعال  حق  نکی: لیعنی» درآورد
  مردان نان:یدرآورد. مراد از ا  شیخو  بخواھد، در رحمت  هکرا   شیخو  از بندگان  ھرکس
،  شیخو  رحمت  نیبا ا  یتعال  بردند و حق یسر م به  هکدر م  هکبودند   یمانیباا  و زنان
اگر «د یبخش  شان ییرھا  هکفار مک  از اسارت  د و سرانجامیگردان  املکرا   شانیھا پاداش

»  میردک یم عقوبت   یکدردنا  عذاب  را به  افرانکا بودند، قطع یجدا م  از ھم  دو گروه  نیا
  یگر زندگیبودند و جدا از ھمد یز میفار متماک، از  هکموجود در م  ؤمنان: اگر میعنی
ـ   هیبیشما در حد  دست  به  شان شتنکرا ـ با   شیقر  افرانکما   گمان یردند، بک یم

 . میردک یم  بعذا
  هکاند  ردهک  تیروا  سبع  بن  بیجعفرحب از ابو  هیآ  نیا  نزول  سبب  انیدر ب  مفسران

روز  و در آخر  دمیجنگ یم ص  رمکا  رسول  هیفر علک  در آغاز روز در حال  من«گفت: 
  ھفت مرد و  . ما سه دمیجنگ یم  شان با دشمنان  مسلمانان  در صف  یمسلمان  حال در
 ».شد  ما نازل  درباره  هیآ  نیو ا  میبود  زن

ِينَ  َجَعَل  إِذۡ ﴿ نَزَل  ٱلَۡ�ِٰهلِيَّةِ َ�ِيََّة  ٱۡ�َِميَّةَ َ�َفُرواْ ِ� قُلُو�ِِهُم  ٱ�َّ
َ
ُ فَأ ٰ  ۥَسِكينََتهُ  ٱ�َّ َ�َ

ۡ  ٱلُۡمۡؤمِنِ�َ َوَ�َ  ۦرَُسوِ�ِ  ل
َ
ْ َوَ�نُوٓ  ٱ�َّۡقَوىٰ  َ�َِمةَ  َزَمُهمۡ َو� َحقَّ  ا

َ
  بَِها أ

َ
ۚ هۡ َوأ ُ  َوَ�نَ  لََها  بُِ�ّلِ  ٱ�َّ

 ﴾٢٦َعلِيٗما ءٍ َ�ۡ 
» دندیـ ورز  تیجاھل  تیحم  ھم  ـ آن  تیخود حمھای  دل در  افرانک  هک  گاه آن«

اند و باز بر ما در  شتهکما را   و برادران  فرزندان  گفتند: مسلمانان  هکم  افرانک رایز
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ما   خواسته  و برخالف  انف  رغم یعل  آنان  هکند یبگو  شوند تا اعراب یما وارد م  منازل
  نیشوند. لذا ا یوارد نم  هکبر ما در م  هک  یو عز  الت  اند؟ سوگند به وارد شده  هکم  به

.  است  درآمده  شانیدلھا  به  هک  است  تیجاھل  تی؛ ھمانا حم تیو حم  رتیو غ  تعصب
» فروفرستاد  و بر مؤمنان  شیامبر خویخود را بر پ«و وقار   نهیو طمأن»  خدا آرامش  پس«

بود،   فرود آمده  افرانکبر   هکرا   یھا نجاھال  رتیو غ  تیحم  آن  شانیبر ا  هکاز آنجا 
را   و آنان»  داشت  نگه و استوار  قدم ، ثابت میرضا و تسل  را بر جاده  اورد و آنانیفرود ن

» اهللا  حممد رسول هللااال   اله ال«  بهیط  لمهکاز:   عبارت  هک» دیگردان  یتقو  لمهکبند یپا
  در آن  دنیجنگ  کو تر  حرم  میتعظ  را به  مسلمانان  یتعال  است: حق  نیا مراد ای.  است

  حرمت  هک  ختینگیامر برن  نیرا بر ا  شانیا ، افرانک  رد جاھالنهکو عمل  بند ساختیپا
: یعنی» بودند  آن  ستهیسزاوارتر و شا  آن به  آنان  و در واقع«نند کش  را در ھم  حرم

و   تیاھل  هکبودند   شانیفقط ا  بودند پس زاوارترس  یتقو  لمهک  فار بهکاز   مؤمنان
  نیا  یرو  نیفار، از اک  را داشتند نه  حرم  و حفظ حرمت  یتقو  به  یبندیپا  یستگیشا
لذا »  داناست  یزیبر ھر چ  و خدا ھمواره« دادند  نشان  هیبیرا از خود در حد  یستگیشا
 ند.ک یم  آسان  یار را بر وک  ھمان  پس  است  یارک  چه  اھل  یسک  چه  هکداند  یم

ُ  َصَدَق  لََّقدۡ ﴿ ِ  ٱلرُّۡءيَارَُسوَ�ُ  ٱ�َّ � ب ٓ  ٱۡ�ََرامَ  ٱلَۡمۡسِجدَ  ُخلُنَّ َ�َدۡ  ٱۡ�َّقِ ُ  ءَ إِن َشا َءامِنَِ�  ٱ�َّ
ِ�نَ  ُ�َّلِقَِ� رُُءوَسُ�مۡ  ْ  لَمۡ  َما َ�َعلِمَ  َ�َافُوَنۖ  َ�  َوُمَقّ�ِ  َ�ۡتٗحا َ�ٰلَِك  ُدونِ  ِمن فََجَعَل  َ�ۡعلَُموا

 ﴾٢٧قَرِ�ًبا
در   امبرشیپ  خواب  به  سبحان یند: خدایگو یم  هیآ  نیا  نزول  سبب  انیدر ب  مفسران

 و  شانیا  هکاند ینما  نیروند ـ چن  رونیب  هیبیحد  یسو  به  هک از آن  شیـ پ  نهیمد
  خواب  نیا ص  خدا   اند. رسول ردهک  وتاهکو   دهیرا تراش  شیخو  یسرھا  شان اصحاب

  ھمان در  هکو پنداشتند   شده  شادمان  خبر دادند. اصحاب  شیخو  اصحاب  خود را به
  ینند. ولک یم  وتاهکتراشند و سر ی، سر م عمره  کمناس  و با انجام  شده  هکوارد م  سال
  گفتند: به  منافقان زداشتند،با  هکم  به  شدن  را از داخل  شانیا  انکمشر  هیبیدر حد  چون

 ! میوارد شد  مسجدالحرام  به  و نه  میردک  وتاهکسر   ، نه میدیتراش سر  ما نه  هکخدا سوگند 
  هکد یبخش  امبر خود را تحققیپ  یایخدا رؤ  یراست  به«فرمود:   نازل  خداوند متعال  پس

» للهشاءا  ان»  ندهیآ  سالدر  :یعنی» د شدیخواھ  موارد مسجدالحرا  کش  شما بدون
  به  ادب  نیا  دادن  میمنظور تعل  ، بهأ خداوند  تیمش  به  وعده  نیا  ساختن  معلق
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د: یگو یم  ار بندند. ثعلبک را به  روش  نیخود، ا  د در سخنانیبا  هک  است  بندگان
و استثنا   گفت للهاشاء داند، ان یم را  آن  وقوع  نیقی  خود به  هک  در آنچه  خداوند متعال«
و   ردهکندارند ـ استثنا   علم ھا آن  یقطع  وقوع  به  هکـ   شیز در امور خوین  رد تا خلقک

  هک  دانست  : خداوند متعالیقول به». گردانند مشروط  یتعال  حق  تیمش  امور را به
  رند و بهیم یم  ندهیآ  بودند تا سال  هیبیدر حد ص امبریبا پ  هک  یسانک  نیاز ھم  یبعض

ر یثک . اما ابن است  شانیناظر بر ا  یتعال  استثناء حق  شوند پس یوارد نم  مسجدالحرام
از   وجه  چیھ  و به  خبر است  نید ایکو تأ  تید تثبیمف نجایدر ا»  اللهءشا  ان«د: یگو یم

 . ستیاستثنا ن  باب
 ریو تقص  و حلق  و امان  در امن«د؛ یشو یوارد م  الحراممسجد  شما قطعا به ! یآر

 سر از شما  یو بعض  شده  منیا  از دشمن  هک ی: در حالیعنی» خود را  یسرھا  ردهک
  نمودن  وتاهکو  دنیتراش  هکشود  یم  نشان د. خاطریا ردهک  وتاهکسر  یو بعض  دهیتراش

  یباشد ول یز میجاھردو  و  است  مردان  مخصوصھردو  ، و عمره  حج  کسر در مناس
  آمده  و مسلم  یبخار  تیروا  به  فیشر  ثیدر حد  هک  چنان  است  یاول  دنیسرتراش

  . اصحاب سرتراشندگان ند برک  خداوند رحم«فرمودند:  ص  رمکا  رسول  هک  است
 ند بر سرک  خداوند رحم ؟ فرمودند:للها ا رسولی  چه  نندگانک وتاهکگفتند: و 
 ص  حضرت  ؟ آنللها رسول ای  چه  نندگانک وتاهکو گفتند:   . باز اصحاب تراشندگان

گر گفتند: و یبار د  . اصحاب ند بر سرتراشندگانک  فرمودند: خداوند رحم
ـ   ا چھارمی  سوم  نوبت ـ در ص  حضرت  بار آن  نی؟ اللها ا رسولی  چه  نندگانک وتاهک

 ». نندگانک  وتاهکند بر ک  فرمودند: و رحم
  حال و در  بوده  منی، ا حرم  به  دخول  : در حالیعنی» دیباش  داشته  یمیب  هک آن یب«

و   بیآس  چیھ شما  به  انکمشر  ید و از سوینارکبر  یو ھراس  ، از ھر خوف استقرار در آن
در   یعنیبعد ـ   در سال ص  رمکا  رسول  یایرؤ  هکبود   گونه نیرسد. بد ینم  یگزند

  دادن  انجام  یبرا ص  حضرت  رد و آنکدا یپ  ـ تحقق  یھجر  ھفتم  سال  القعده یذ
ز بردند ی) را ن ییاھدا  واناتیا (حیو با خود ھدا  بسته  احرام  فهیالحل ی، از ذ ییقضا  عمره
از » دیدانست یشما نم  هکرا   خدا آنچه«وارد شدند   هکم  به  ارانشانیبا   انیگو  هیو تلب

: یعنی»  نیاز ا  شیپ  پس  دانست« ؛ مسجدالحرام  شما بهورود   ر انداختنیتأخ  به  متکح
بر و یخ  ھمانا فتح  هک» شما قرارداد  یرا برا  کینزد  یفتح»  حرم  به  از دخولتان  شیپ

 . ار استیبس  و اموال  میغنا  به  تان یابیدست
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ِيٓ ُهَو ﴿ رۡ  ٱ�َّ
َ
ِ  رَُسوَ�ُۥ َسَل أ ِ  ۦۚ ُ�ِّهِ  ٱّ�ِينِ َ�َ  ِهَرهُۥِ�ُظۡ  ٱۡ�َقِّ َودِيِن  ٱلُۡهَدىٰ ب ِ َوَ�َ�ٰ ب  ٱ�َّ

 ﴾٢٨اَشِهيدٗ 
 شما  را به  تیامبر ما ھدایپ  پس» فرستاد  تیامبر خود را با ھدایپ  هک  یسک  اوست«

  اوست »و«رد ک  یی، راھنما است  ما در آن  یرضا و خوشنود  هک  یآورد و شما را بر راھ
  تمام را بر  تا آن»  است  اسالم  هکفرستاد »  حق  نید«را با  ص امبر خودیپ  هک  یسک
بخشد.   یاعتال و برتر  انیاد  را بر تمام  حق  نید  نی: تا ایعنی» روز گرداندیپ  انیاد
ز ین  امرمحقق  نیا  هک للهحمدا  گرداند. به روزیرا پ  امبرشیاست: تا پ  نیا  یمعن  یقول به

  نندهکاظھار  عنوان  به للهو ا«د یروز گردیو پ  غالب  انیدا  بر تمام  اسالم  نیرا دیشد ز
  تیفاک»  است  داده  وعده  را بدان  مسلمانان  هک  گونه  ، ھمان آن  نندهکروز یو پ»  حق

  تحقق  هک  چنان است   یافتنی  تحقق  نیمسلم  یروزیاو در مورد پ  وعده ! یآر» ندک یم
  یرو  بر غالب  قرن میمتر از نکدر   هکبل  العرب رهیفقط در جز  نه أ خدا  نیو د  افتی

از   یبزرگ  و بخش  فارس  یقلمرو امپراطور  لک  هک  یطور  د بهیگرد  روز و فاتحیپ  نیزم
  نی، در ھند و چ نیمب  نید  نیا  در آمد و پرچم  آن  طرهیر سی، در ز روم  یقلمرو امپراطور

شورھا و قلمروھا ک  نیا  هکشود  یم  نشان شد. خاطر  ا برافراشتهیآس  در جنوب  و سپس
  بشر در آن  هکرا   نیزم  بزرگتر معموره  ، بخش یالدیم  ھفتم  قرن  مهیو ن  ششم  در قرن

 دادند. یم  لیکبودند، تش  نکسا

دٞ ﴿ َمَّ ِۚ  رَُّسوُل  �ُّ ِينَ وَ  ٱ�َّ ٓ  ۥٓ َمَعهُ  ٱ�َّ ا ِشدَّ
َ
ارِ  َ�َ  ءُ أ ٓ  ٱلُۡكفَّ ٗعا تََرٮُٰهمۡ  ۡيَنُهۡمۖ بَ  ءُ رَُ�َا ٗدا ُركَّ  ُسجَّ

ِ  ّمِنَ  فَۡضٗ�  يَۡبَتُغونَ  ۖ َورِۡض  ٱ�َّ ثَرِ  ّمِنۡ  وُُجوهِِهم ِ�  ِسيَماُهمۡ  َ�ٰٗنا
َ
�  � ُجودِ  ِ�  َ�ٰلَِك َمَثلُُهمۡ  ٱلسُّ

ِ�يلِ  ِ�  َوَمَثلُُهمۡ  َرٮٰةِ� �َّوۡ ٱ ۡخَرجَ  ٍع َكَزرۡ  ٱۡ�ِ
َ
ٰ  ٱۡسَتَوىٰ فَ  ٱۡسَتۡغلََظ فَ  اَزَرهُۥ َٔ َ�  ُهۥ َٔ َشۡ�  أ َ�َ

اعَ  ِجُب ُ�عۡ  ۦُسوقِهِ  رَّ ۗ ِ�َغِيَظ بِِهُم  ٱلزُّ اَر ُ وََعَد  ٱلُۡكفَّ ِينَ  ٱ�َّ ْ  ٱ�َّ ْ وََعِملُوا ٰلَِ�ٰتِ َءاَمُنوا  ٱل�َّ
ۡغفَِرةٗ  ُهمِمنۡ  جۡ  مَّ

َ
 ﴾٢٩َعِظيَمۢ� ًراَوأ

،  آنان: مراد از یقول  به» ندیبا او  هک یسانکو   خداست  محمد رسول«
بر »  نانیا ! یمؤمنانند، آر  و ھمه  شان ارانی  گر: مراد تمامید  یقول اند. به هیبیحد  اصحاب

  ر استیخود سختگ  یار و قربانکر بر شیش  هک  اند چنان  یو درشتخو» ریسختگ  افرانک
ر و پرمھ  ، باعطوفت ، مشفق خود؛ دوست  انیدر م  : مؤمنانیعنی» ھربانندگر میو با ھمد«

  آمده  فیشر  ثیحد در  هک اند. چنان و خشن  د، با صالبتی؛ شد حق  نید  و با مخالفان
  گر، ھمانند جسمیھمد با  شان و عطوفت  یو مھربان  یدر دوست  مؤمنان  مثل«است: 



 تفسیر انوار القرآن    ٦٣٤

  یقرار یو ب  تب  آن  یجسد برا  یر اعضاید، سایدرد آ  به  از آن  یعضو  چون  هک  است
از   شانیا  هکبود   یحد  فار بهکبر   مؤمنان  یریسختگ«د: یگو یم  یبصر  حسن». ندک یم
  تماس  رسد به  ردند چهک یز میپرھ فار بچسبد،ک  جامه  به  شان جامه  هکامر   نیا

  مؤمن  یمؤمن  چیھ  هکبود   دهیرس  ییجا گر بهیھمد  انیدر م  شان ی. و مھربان شانیھا بدن
ادآور ی».  گرفت یم  رد و او را در بغلک یم  مصافحه  یبا و  هک نید مگر اید یرا نم  یگرید
) و  (معانقه  گرفتن  اما فقھا در جواز بغل  ز استیفقھا جا  اتفاق  به  مصافحه  هک  میشو یم

را ـ ھرچند   دنیو بوس  ، معانقه فهیحن نظر ندارند و ابو  گر، اتفاقید کی  دنیبوس
 . است  دانسته  روهکم ـ باشد  بر دست  زدن  بوسه
و   ، فضل ینیب یو سجود م  وعکدر ر»  اوقات  غالب» در«را   : مؤمنانیعنی» را  آنان«

 خود  یپروردگار را برا  یرضا و  ثواب ھا آن: یعنی» خدا را خواستارند  یخشنود
: یقول به » ار استکآش  شانیھا بر اثر سجود در چھره  آنان  مشخصه  عالمت«طلبند  یم

و   است  یمتجل  مؤمنان  یمایدر س  هک  است  ی، نور و وقار ییبای، ز ؛ درخشش از آن مراد
». ندک یبا میرا ز  شانیھا نماز چھره«د: یگو یم  یباشد. سد یم  شانیا  زهیمم  نشانه  نیا

با یدر روز ز  اش چھره ار نمازگزارد،یبس  در شب  سکھر «اند:  گفته  از سلف  یبرخ
 ص خدا   رسول  هک  است  شده  تیز رواین س از جابر  موقوف  فیشر  ثیدر حد». شود یم

از   یبرخ». شود یبا میدر روز ز  اش ار شود، چھرهیبس  یو  نماز شب  هک یسک«فرمودند: 
،  یبر رو  است  یو پرتو  ی، روشن قلب در  است  ینور  کین  عمل  یبرا«اند:  گفته  سلف
فرمود:  س   عثمان  نیرالمؤمنیام».  مردمھای  دل در  است  یو محبت  در رزق  است  یشیگشا

را بر   آن  خداوند متعال  هک نیدارد مگر ا ینم  یمخف  شیخو  را در نھان  یزیچ  سک  چیھ«
و   اثر عبادت  هک  است  نیمراد ا». گرداند یار مکآش  زبانش  یھا و لغزش  چھره  صفحات

  هک  است  یرو  نیشود از ا یار مکآش  مؤمن  ، بر چھره خداوند متعال  یبرا  و اخالص  صالح

  نھان  سکھر« ».عالنيته  تعايل  اهللا  صلحأ ، رسيرته  صلحأ  من«د: یفرما یم س  خطاب  بن عمر
 ».ندک یم  ز اصالحیرا ن  یار وکآش  نمود، خداوند متعال  را اصالح  شیخو

  به  تورات در  مؤمنان  هک  یفیتوص  است  نی: ایعنی»  در تورات  است  شانیا  مثل  نیا«
  وصف  آن  به  لیدر انج  هک  یفی: توصیعنی»  لیدر انج  شانیا  و مثل«اند  شده  وصف  آن

در   آنان  فیاست: توص  نیا  یا معنی.  است  در تورات  ر شدهکذ  فیتوص  ز ھمانیاند ن شده
  است  یا خچهیو ب  شطأ: جوانه »آوردخود را بر   جوانه  هک  است  یا شتهک  چون«ل: یانج

ا ی  درخت  : آنیعنی»  رومند ساختین را  و آن«د یرو یم  ا درختی  اهیگ  و تنه  شهیاز ر  هک
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  نیرا اید زیرومند گردانیو ن  یرا قو خود  نورسته  یھا کھا و شاخ شتزار، جوانهک
  یبرا  یسپر  چون  مانند و از آن یم محفوظ  آن  ، در پناه نموده  هیتغذ  ھا از آن جوانه

  فیو ضع  کیبار  هک بعد از آن  جوانه  نیا :یعنی» ردکرا ستبر   تا آن«برند  یم  بھره  شیخو
  ھا چنان کھا و شاخ : جوانهیعنی» ستدیخود با  یھا و بر ساقه«د یگرد  یبود، ستبر و قو

را شاد و   و دھقانان«ند ستادیا  خود راست  یھا ساقه بر  هکرومند شدند یو ن  یقو
  یو شگفت  یو شاد  اعجاب  را به  شاورزانشک،  گونه نیا  یشتزارک :یعنی» ندک  زده شگفت

 . است  بیفر  ومنظر و چشمکی، ن ، پر محصول شکدل  هک  بس دارد، از  یوام
 در ص خدا  رسول  اصحاب  یرا برا  آن  سبحان  یخدا  هک  است  یمثل  نیا  البته

  یابتدا در ص  رمکا  رسول  ه: اصحابک  است  نیا  مثل  نیو مراد از ا  است  زده  لیانج
رومند ین شود و یم  افزوده  روز بر شمارشان  به روز  اند، سپس فیو ضع  کامر اند

  مرحله  به  مرحله  ، سپس است  فیدر آغاز ضع  آن  یھا جوانه  هک  زرع  گردند، ھمچون یم
شود  یستبر و استوار م  آن  ساقه  سرانجام  هک گردد تا آن یتر م یو قو  یو روز تا روز قو

،  است  فیدر آغاز ضع  یو  مانیدرآمد، ا  اسالم  به  چون  هک  مسلمان  است  نیھمچن  پس
رومند یو ن  یقو  چنان  مانشی، ا مانیا و  علم  با اھل  یو  و مالزمت  بر اثر مصاحبت  سپس

 شود. یم  ستد و ھمانند آنانیا یواستوار م  خود راست  مانی، در ا سرانجام  هکشود  یم
 را  مسلمانان  یتعال  : حقیعنی» در اندازد  خشم  به  شان دنید  سبب  را به  افرانکتا «

از   یسانک  خدا به«گردند   افرانکظ یو غ  خشم  هیگرداند تا ما یرومند میار و نیبس
  داده  را وعده  یبزرگ  و پاداش  اند، آمرزش ردهک  ستهیشا  یارھاکو   آورده  مانیا  هک آنان

 را  امرزد و مزد و پاداششانیرا ب  گناھانشان  هک  است  داده  وعده  یتعال  : حقیعنی » است
و   نعمت  نیبزرگتر  هک  یبھشت  به  نمودنشان سازد؛ با وارد  و افزون  بزرگ

از   یسانک  و ھمه ص  رمکا  رسول  صحابه  شامل ، مثل  نیا  . البته است  منت  نیتر میعظ
را   شان قدم  نقش  هکشود  یھا م گذار عصرھا و نسل در  اسالم  انیرکو لش  مانیا  افواج
 رھرو باشند.  شانیا  و روش  بر راه و  دنبال

 ص  رمکا رسول  هک  است  آمده س  رهیاز ابوھر  مسلم  تیروا  به  فیشر  ثیدر حد
اً، ما حد ذهبأ  مثل  نفقأ  حد�مأ  نأ، لو  بيده  نفيس  ، فواذلي صحايبأ�سبوا  ال«فرمودند: 

در   جانم  هک  یذات  را سوگند بهید زیندھ  را دشنام  اصحابم« .»وال نصيفه  مد أحدهم  أدرك
  از آنان  یکی  مانهیپ  انفاق] اجر[ند، ک  احد طال انفاق  وهکمانند   از شما به  یکی، اگر  اوست  دست
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  لتیز در فضین  یگرید  اتیآ ار ویبس  ثیاحاد  . البته» است  افتهیرا در ن  آن  ا نصفیو 
و   است  ، آمده شانیبر ا  یبد  به  از تعرض  یو در نھ  نیاجمع  ھمیعل للها رضوان  صحابه
بعد از   از خلقش  یو  دگانیبرگز و أ خداوند  یایا و اصفیو اول  عادل  ھمه ش  صحابه

 ھستند. † امبرانشیپ
در  س  عثمان  حضرت  بعد از خالفت  هک  ییھا و جنگ  اختالفات  از علما درباره  یبرخ

  یھا دست  خداوند متعال  هک  است  ییھا ھا خون نیا«اند:  داد، گفته  رخ ش صحابه  انیم
  و آنچه  مییآال ینم  آن  ز بهین را  مانیھا ناما زب  پس  داشته  نگه  کپا  آن  به  یما را از آلودگ

و  ÷ وسفی  انیدر م  هک  است  یا ، ھمانند واقعه داده  یرو ش اصحاب  انیدر م  هک
 ».داد  یرو  برادرانش



 
 
 
 

 حجرات  سوره

 . است  هی) آ۱۸(  یو دارا  است  دنیم
  در آن  خداوند متعال  هکشد   دهینام»  حجرات«  آن  سبب  به  سوره  نیا ه:یتسم  وجه

  یھا حجره  را از پشت ص  رمکا  رسول  هک  ، ھمانان آموخت  ادب  یاعراب  انیدرشتخو  به
و   اخالق«  سوره ، سوره  نیردند. اک یصدا م  رضی الله عنھن  نھادشکو پا  مؤمن  زنان
  یاسالم  در جامعه  نظم  تیو رعا  آداب  را به  را مسلمانانیز شود یم  دهیز نامین»  آداب

  مورد خطاب  مانیا  وصف بار به  پنج  در آن  مسلمانان  هک  چنان  است  ارشاد نموده
 اند. قرارگرفته

 ز است:یچ  پنج  آداب  نیا  و اصول

 . و رسولش  أل  یخدا  اطاعت -۱
 .ص امبریپ  و بزرگداشت  میتعظ -۲
 شود. یم  نقل  هک  یاخبار  در باره  قیو تحق  نانیاطم  سبک -۳
 . مردم  و تمسخر به  اھانت  میتحر -۴
 . و سوءظن  بتی، غ تجسس  میتحر -۵

  است  ادب  ستی، ب ر شدهکذ  سوره  نیدر ا  هک  یآداب  شود؛ مجموعه یم  نشان خاطر
 قرار دھد.  شیخو  و آداب  اخالق  را سرلوحه  آن  ھر فرد مسلمان  هک  است  ستهیشا  پس

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ  � ْ َ�ۡ�َ  ٱ�َّ ُموا ْ َ� ُ�َقّدِ ِ  يََديِ  َءاَمُنوا ْ وَ  ۦۖ َورَُسوِ�ِ  ٱ�َّ ُقوا ۚ  ٱ�َّ َ َ إِنَّ  ٱ�َّ َسِميٌع  ٱ�َّ

 ﴾١َعلِيمٞ 
: یعنی» دیینجو  یشیپ  امبرشیدر برابر خدا و پ د!یا آورده  مانیا  هک  یسانک  یا«

د، درحضور یرینگ  میتصم  آن  و درباره  ردهکن  صلهیف  و رسولشاز خدا   شیرا پ  یارک
و   قرآن  د و بر خالفینکن  ابراز نظر شتاب  به  روحهمط  یایقضا  به  نسبت ص امبریپ

خدا   گمان یب»  شیامور خو  در تمام» دیو از خدا پروا بدار«د یینگو  یزیچ  سنت
از   یارک چیدر ھ  پس  یا یھر امر دانستن  به»  داناست«را   یا یدنیھر امر شن»  شنواست

  منابع  بیترت  مهیرک  هید. آینکن  یشدستیپ  ـ بر خدا و رسولش  ا فعلی  از قول  ارھا ـ اعمک
در   هک  چنان  است  سنت  از آن  و پس  تابک  آن  نیاول  هکرد یگ یز در بر میاجتھاد را ن
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 س جبل  بن معاذ ص   رمکا   رسول  یوقت  هک  است  آمده  ثیحد  ائمه  تیروا  به  فیشر  ثیحد
  تابک  گفت: به» ؟ ینک یم  مکز حیچ  چه  به«فرمودند:   یو  فرستادند، به یم  منی  را به

  سنت  گفت: به». ؟ یافتین أ خداوند  تابک را در  یمکاگر ح«. فرمودند: أ خداوند
  به«گفت: ». ؟ یافتین  را در سنت  یمکحاگر «فرمودند:  . نمک یم  مکح ص خدا  رسول

او زدند و   نهید بر سییتأ  نشانه  به ص  حضرت  آن  پس».  نمک یم خود اجتھاد  یرأ

را   ییخدا  شیستا« .»اهللا  رسول  ملا يريض  اهللا  رسول  رسول  وفق  اذلي احلمد هللا «فرمودند: 

  نی. ا»داد  قی، توف اوست  پسند فرستادهمورد   هک  را بر آنچه  اش فرستاده  فرستاده  هک
و   تابکو اجتھاد خود را بعد از   ی، رأس معاذ  هک  است  یمعن  نیا  به  فیشر  ثیحد

رد، ک یم  مقدم ھا آنرا بر   شیخو  یداد و اگر او رأ قرار  و مرحله  مرتبه  نیدر آخر و  سنت
  هکر یفراگ  است  یادب  هیآ  نی: ابود. خالصه  یو  بر خدا و رسول  یشدستیپ  ھمان  نیا

 شود. یمھرسه  و اجتھاد  ، عمل سخن  شامل

ْ ﴿  هیتا آ  هیآ  نیا  نزول  سبب  انیدر ب  یر ویو غ  یبخار وا ُهۡم َصَ�ُ َّ�
َ
 ]۵[الحجرات:  ﴾َولَۡو �

 محضر  به  میتم یبن  لهیاز قب  یا فرمود: قافله  هکاند  ردهک  تیروا س ریزب  بن للهاز عبدا
ا ی رد و گفت:کشنھاد یپ ص  حضرت  آن  به س  قیر صدکآمدند. ابوب ص خدا  رسول
  هکبل  گفت: نه س د. و عمریر گردانیام  آنان معبد را بر  بن  قعقاع !للها  رسول

  نیا  عمر گفت: تو از طرح  ر بهکابوب  از آن  د. پسیر گردانیام  آنان را بر س  حابس بن اقرع
با   مخالفت قصد من  ! گفت: نه س عمر  ی. ول ینداشت  با من  جز مخالفت  یشنھاد ھدفیپ

  هکبود   ھمان بلند شد. ھا آن  یصدا  هکردند تا بدانجا ک  جدل  باھم  . پس است  تو نبوده
  به  هک  است  آمده زین  یگرید  اتیروا  آن  نزول  در سبب  د. البتهیگرد  نازل  سوره  نیا

 . میا ردهک  بعد اشاره  اتیآ  در خالل ھا آناز   یبرخ

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ  � ْ َءاَمُنواْ َ� تَرۡ  ٱ�َّ ۡصَ�ٰتَُ�مۡ  َ�ُعٓوا

َ
ْ َوَ� َ�ۡ  ٱ�َِّ�ِّ  َصوۡتِ  فَۡوَق  أ ِ  َ�ُۥ َهُروا  ٱلَۡقۡولِ ب

ن ِ�َۡعٍض  َ�ۡعِضُ�مۡ  رِ َكَجهۡ 
َ
ۡعَ�ٰلُُ�مۡ  َ�َۡبَط  أ

َ
نُتمۡ  أ

َ
 ﴾٢�َۡشُعُرونَ  َ�  َوأ

  یسانک  یا«د: یفرما یو م  نموده  انیرا ب  یا یگفتار  ادب  خداوند متعال  سپس
ار، بر ک  نیرا ایز» دینکامبر بلندتر نیپ  یرا از صدا  تانیصداھا د!یا آورده  مانیا  هک

صدا وبلند   ؛ فرود آوردن ند و در مقابلک یم  داللت  احترام  کا و تریو ح  ادب قلت 
از شما   یبعض  هک چنانو ھم»  است  نھادن  و حرمت  ، بزرگداشت میتعظ  ؛ نشانه آن  ردنکن
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 :یعنی» دیینگو  بلند سخن  یصدا  د، با او بهییگو یم  گر بلند سخنید  یبا بعض
  سخن و وقار  آرامش  به  ی، با و آورده  نییپا ص امبریبا پ  گفتن  را در سخن  تانیصداھا

  است: در خطاب  نیمراد ا  یقول  د. بهیقرار دھ  رد خطاباو را مو  ادب  تید و با نھاییبگو
  رسول  یخدا! و ا  ینب  ید: اییبگو  یاحمد! ول  یو ا محمد!  ید: ایینگو ص امبریبا پ

صدا در برابر قبر   ردنکد: بلندیگو یر میثک . ابن یو  و احترام  بزرگداشت  عنوان  خدا! به
  نرا آیز  است  روهکم  شان اتیصدا درح  ردنکبلند   ز ھمچونین ص  رمکا  رسول

  نیا  هک» دیبدان  هک آن یمبادا ب«اند.  محترم  و مرگ  یدر زندگ  شهیھم  یبرا ص  حضرت
 أ : خداوندیعنی» شود  تباه  اعمالتان«؛  شماست  اعمال  ثواب  نندهک، نابود  ردنکصدا بلند 

  رد تا مبادا پاداشک  ینھ ص  شیامبر خویدرحضور پ  ردنک شما را از صدا بلند
صدا در   ردنک از بلند  خاطر آن  شما را به  یعنید: یگو یم ریثک برود. ابن  نیاز ب  اعمالتان
  د و در آنیآ  خشم  ار بهک  نیمبادا او از ا  هک  میردک  ینھ ص  شیامبر خویمحضر پ

  نیبا خشمگ  یسک  نیچن  . پس میشو  نیبر شما خشمگ  خشمش  سبب  به  ، ما ھم صورت
 ند.ک یم  خود را تباه  اعمال  ندانسته  واقع ، درص امبریپ  ردنک

 یصدا  به ص  رمکا  با رسول  د: اصحابیگو یم  هیآ  نیا  نزول  سبب  انیدر ب  قتاده
 بن  ثابت  درباره  هیآ  نیگر اید  یتیروا  شد. به  نازل  مهیرک  هیآ  گفتند پس یم  بلند سخن 
  زمخت  ی، او صدا عالوه بود و به  نیسنگ  شیھا گوش  هکشد   نازل س  سیق 

 اریرا بس  شی؛ صدا گفت یم  سخن  یسکبا   چون  هک  یطور  به  داشت  یخراش وگوش
 شیاز صدا  شانیو ا  گفت یم  ز سخنین ص  رمکا  با رسول  هکبسا   رد و چهک یبلند م

  نإ« است:  آمده  فیشر  ثید. در حدیگرد  نازل  هیآ  نیا  هکبود   شدند. ھمان یم  یمتأذ 
 ن�و  ةبها اجلن  هل  هلا باال، ي�تب  اليليق  تعايل  اهللا  رضوان  من  ةباللكم  يلتلكم  الرجل

بعد ما أانلار  بها يف  ، يهويهلا باالً   ال يليق  تعايل  سخط اهللا  من  ةباللكم  يلتلكم  الرجل 
 خداوند متعال  یخشنود  از موجبات  یا لمهک  به  ھمانا شخص« ».رضالسماء واأل ب�

  نوشته شیبرا  ، بھشت لمهک  در برابر آن  هک یدھد در حال ینم  یتیاھم  آن  و به  گفته  سخن 
  آن  د و بهیگو یم  سخن  خداوند متعال  خشم  از موجبات  یا لمهک  به  شود و ھمانا شخص یم

  نیو زم  آسمان  انیم دورتر از  هک  یـ از مسافت  آن  سبب  به  هک یدھد در حال ینم  یتیاھم

 .»شود یم  افگنده  دوزخ  ـ به  است
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ِينَ إِنَّ ﴿ ۡص  ٱ�َّ
َ
وَن أ ِ  رَُسولِ  ِعندَ  َ�َٰ�ُهمۡ َ�ُغضُّ ْوَ�ٰٓ  ٱ�َّ

ُ
ِينَ  �َِك أ ُ  ٱۡمتََحنَ  ٱ�َّ  قُلُوَ�ُهمۡ  ٱ�َّ

ٞ  لَُهم لِلتَّۡقَوىٰۚ  ۡغفَِرة جۡ وَ  مَّ
َ
 ﴾٣َعِظيمٌ  رٌ أ

دارند،  یو فرو م  را آھسته  شانیامبر خدا صداھاینزد پ  هک یسانک  گمان یب«
: یعنی»  است  ردهک  تقوا امتحان  یرا برا  شانیھا خداوند دل  هکھستند   یسانک  ھمان

  ، ھمان است  دهیگردان  و خالص  یقلیو ص  صاف  یتقو  یرا برا  شانیھا دل  یتعال  حق
 و  پست  یاز طال  و سره  ناب  ی، طال شود و بر اثر آن یم  آزموده  طال با آتش  هک  گونه

  رسول  بند احترامیخود را پا  هک  یگروھ  نیا  نید. ھمچنیآ یم  رونیدار ب وغش  یرد
  نییپا  از امرش  بردن  فرمان  زهیانگ  به  یخود را نزد و  یو صداھا  دانسته ص  رمکا
  ند. امامک یم  و صاف  کپا  یا یدیرا از ھر زنگار و پل  شانیھا دل أ آورند؛ خداوند یم

 ! نیرالمؤمنیام ایشد:   نوشته س عمر  به«ه: ک  است  ردهک  تیروا  حنبل  بن احمد
  یو  مقام  شود پس یم  آن  بکمرت  را دارد و نه  تیمعص  یھا اشت  نه  هک  است  یشخص

  بکمرت  یرا دارند ول  تیمعص  یھااشت  هک یسانکنوشت:   در پاسخ س ؟ عمر است  چگونه
».  است  آزموده  یتقو  یرا برا  شانیھا دل أ خداوند  هکھستند   شوند، ھمانان ینم  آن
 . آنان  یورز  ادب  نیدر برابر ا»  است  بزرگ  یو پاداش  را آمرزش  آنان«

  است  ردهک  تیروا  سیق  بن  ثابت  بن محمد از  هیآ  نیا  نزول  سبب  انیر در بیجر ابن

ۡصَ�ٰتَُ�ۡم فَۡوَق َصۡوِت ﴿ هیآ  گفت: چون  هک
َ
ْ أ شد،   نازل ]۲[الحجرات:  ﴾�َِّ�ِّ ٱَ� تَۡرَ�ُعٓوا

از   یعد بن اثنا عاصم  نی. در ا ستیگر یو م  نشست  در راه  سیق  بن  ثابت  پدرم
  ؟ پدرم است  واداشته  هیگر  ز تو را بهیچ  چه ! ثابت  ید: ایو از او پرس  گذشت  نزدش

  ھستم  یفرد  را منیباشد ز  شده  نازل  من  درباره  هک  ترسم یم ... هیآ  نیا  گفت: نزول
و   خوانده او را فرا  شانید و ایرس ص  رمکا  رسول  خبر به  نیا  پس برآور! بلندآواز و بانگ

  یراض  ا بدانیآ »؟ اجلنة  شهيداً وتدخل  محيداً وتقتل  تعيش  أن  أما تريض«او فرمودند:   به
  ی؟ گفت: راض ییدرآ  بھشت  و به  یشو  شتهکد ی، شھ ینک  یزندگ  ستوده  هک  یستین

بود   . ھمان نمک یبلند نم ص  رمکا  رسول  یرا بر صدا  شیخو  یگر ھرگز صدایو د  شدم
ر کابوب  درباره  هیآ  نی، اس عباس  ابن  تیروا  به  یرد. ولک  را نازل  هیآ  نیا  أل یخدا  هک

گر با ید  هک  گرفت  می، تصم سوره  نیا از  دوم  هیآ  بعد از نزول  هکشد   نازل س قیصد
نزند.   د، سخنیگو یراز م  ییگو  هک  دهیپوش و  ار آھستهیطور بس  جز به ص  رمکا  رسول
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  ، ھمچون وفات  در حال ص خدا  رسول  حرمت« د:یگو یم  یعرب  بن رکابوب  یقاض
و   ییدر واال  شان بعد از وفات  شان منقول  و سخن  است  اتیح  در حال  شانیا  حرمت
  است  شانیا  اتیح  در حال  از زبانشان  مسموع  سخن  ھمچون خود،  و عظمت  رفعت

  یاصد  هک  است  واجب  یحاضر  شود، بر ھر شخص یم  خوانده  شانیا  سخن  چون  پس
  شانیا  اتیار در حک  نیا  هک  نگرداند چنان  یرو  ند و از آنکبلندتر ن  را از آن  شیخو

ْ ٱفَ  ۡلُقۡرَءانُ ٱ�َذا قُرَِئ ﴿ ه:یدر آ  خداوند متعال  البته بود.  واجب نِصتُواْ  ۥَ�ُ  ۡستَِمُعوا
َ
َوأ

در گذار   احترام  نیاستمرار او   دوام  ضرورت بر ]۲۰۴[األعراف:  ﴾٢٠٤لََعلَُّ�ۡم تُرَۡ�ُونَ 
ھمانند   یو حرمت  بوده  یز از وحین ص  یو  رسول  را سخنیز  است  داده  توجه ھا آنزم

 ». است  آمده  فقه  تبکدر   آن  انیباشد و ب یمستثنا م  هک یا یرا دارد، مگر در معان  قرآن

ِينَ إِنَّ ﴿ ٓ  ٱ�َّ �ۡ  ٱۡ�ُُجَ�ٰتِ  ءِ ُ�َناُدونََك ِمن َوَرا
َ
 ﴾٤َ�ۡعقِلُونَ  َ�  َ�ُُهمۡ أ

 خوانند، یاد میفر  به  ات یونکمس  یھا حجره  تو را از پشت  هک  یسانک  گمان یب«
 ، ییو درشتخو  نموده  غلبه  آنان بر  یو نادان  جھل  هکچرا » فھمند ینم  شترشانیب

 ، معاشرت  روشطرز برخورد و   نیو ا  گشته  رهیچ  آنان  بر طبع  یمزاج و تند  خشونت
  مقام د در برابریبودند، با یوقار م خردورز و با  و اگر آنان  است  شده  آنان  و عادت  وهیش

  بن محمد  تیروا  به  نزول  سبب  انیردند. در بک یم  تیو را رعاکین  ادب ص  نبوت
  میتم  یبن  لهیاز قب  یو احمق  یدرشتخو  مردم  در باره  مهیرک  هیاست: آ  آمده  اسحاق

ردند تا در ک یم صدا  شان ھمسران  یھا حجره  رونیرا از ب ص  رمکا  رسول  هکشد   نازل
 نند.ک  ییخودنما ص  حضرت  برابر آن

�َُّهمۡ  َولَوۡ ﴿
َ
�  ْ وا ٰ  َصَ�ُ � لََ�نَ  إَِ�ِۡهمۡ  َ�ُۡرجَ  َح�َّ َُّهمۚۡ  َخۡ�ٗ ُ  ل  ﴾٥رَِّحيمٞ  َ�ُفورٞ  َوٱ�َّ
د: یفرما یم و  ، ارشاد نموده رابطه  نیو در اکین  ادب  را به  مؤمنان  آن  یتعال  حق  سپس

  شان حال  صالح  و به» بھتر  شانیا برا، مسلم ییدر آ  ردند تا برآنانک یصبر م  و اگر آنان«
  رسولرفتار با   ، ادب صورت  را در آنیز  شان یایدر دن  و ھم  نیدر د  ھم» بود«تر  نزدیک

  شد و به یم  تیرعا  شانیا ف یو خاطر شر  قرار گرفته  تیمورد عنا  ابب  نیدر ا ص خدا
ادآور یشد.  یم  آنند، عمل سزاوار ص  حضرت  آن  هک  یو بزرگداشت  ، احترام میتعظ

ماندند  ینم  شیخو  و در خانه گرفتند ینم  نارهک  از مردم ص  رمکا  رسول  هک  میشو یم
  زدن  ھم بر  بودند. پس یم  مشغول  شیخو  اتیو ضرور  مھمات  به  هک  یمگر در اوقات

لذا »  است  و خدا آمرزگار مھربان« بود  محض  یادب  ی، ب اوقات  نیدر ا  شانیا  آرامش
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  ، مؤاخذه است  زده سر  از آنان  هک  یا یوتاھکو   یادب یب  سبب  را به  یسانک  نیچن
 د.ینما یم  بسنده  آنان  و سرزنش  حتینص  ند و فقط بهک ینم

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ  � ْ َءاَمُنوٓ  ٱ�َّ ْ  بِنََبإٖ  فَاِسقُۢ  َجآَءُ�مۡ  إِن ا ن َ�َتبَيَُّنٓوا

َ
ْ  أ  ِ�ََ�ٰلَةٖ  قَۡوَمۢ� تُِصيُبوا

 ْ ٰ  َ�ُتۡصبُِحوا  ﴾٦َ�ِٰدمِ�َ  َ�َعۡلُتمۡ  َما َ�َ
از   هک  است  یارکفاسق: فاجر و بد»  یاگر فرد فاسق د!یا آورده  مانیا  هک  یسانک  یا«
  نی! اگر چن یرود. آر یم  رونیب  ندارد و از حدود شرع  ییپروا  گفتن  دروغ

  پس«د یگرد یم  یسوم  طرف  ضرر به  رساندن  موجب  هک» آورد  یخبر  تانیبرا«  یسک
  ؛ شتاب یو بررس  قیتحق  از لوازم  . البتهدیینما  و تأمل  یو بررس» دینک  قیتحق  کین
تا   است  دهیدر مورد خبر رس  و نگرش  ، مطالعه نمودن  ، درنگ یریگ  میتصم در  ردنکن

،  قی: تحقیعنی» دیبرسان  بیآس  یگروھ  به  مبادا ندانسته«ار شود. کو آش  روشن  قتیحق
امر   نیز و احتراز از ایمنظور پرھ  ، به دهیخبر رس  در برابر آن  و تأملتان  ، درنگ یبررس
  خاطر آنچه  به  گاه آن«د؛ یبرسان  یانیز  شان استحقاق  برخالف  یسانک  به  هک  است

  و از انجام»د یشو  مانیپش«؛  یونادان  اشتباه یاز رو  آنان  به  دنیرسان  انیاز ز» دیا ردهک
 د.یفرورو  یشانیو پر  یو نگران  ، در غم آن

  بن دیول  درباره  هیآ  نیند: اا گفته  مهیرک  هیآ  نزول  سبب  انیدر ب  از مفسران  یاریبس
  یاتھاکز  یآور جمع  یرا برا  یو ص  رمکا  را رسولیشد ز  ط نازلیمع  یأب  بن  عقبه

  بود پس  یا نهیک  از قبل  او و آنان  انیفرستادند و در م  مصطلق  یبن  لهیقب  گوسفندان
فرستادند.   شیسو  بهرا   یدند، سوارانیرا شن  خبر آمدنش  مصطلق  یبن  لهیقب  چون

گاه  یسو  به  سواران  تکد از حریول  هک  یھنگام   نزد رسول  د پسیترس  شد، از آنان  خود آ
شند کب مرا  هکداشتند   میتصم  مصطلق  یبن  لهیگفت: قب  شانیا  و به  بازگشت ص  رمکا

  حمله  آنان  به  هکگرفتند   میتصم ص  رمکا  سر باز زدند. لذا رسول  ھم  اتکز  و از دادن
  بودند، بناگاه  میتصم  نیا  یاجرا  مقدمات  بیو ترت  کدر تدار  شانیا  هک  ییبرند و در اثنا

و گفتند:   آمده  شانیمحضر ا  و به دندیرس  نهیمد  به  مصطلق  یبن  لهیقب  یندگینما  أتیھ
  تا به  میشد  رونیب  پس  است  ما آمده شما نزد  فرستاده  هکد یما خبر رس  هب !للها  ا رسولی

  یو  ، به میا شده  متقبل  اتکز  یاز ادا  هک را  و آنچه  میبدار  اش یو گرام  گفته  رمقدمیاو خ
و   نموده  را متھم  آنان ص  رمکا  رسول بود. اما  ، او برگشته میتا آمد  یول  میبسپار

  فرستم یشما م  یسو را به  یمرد  هک نیا ای د ویدار یبرم  از مخالفت  ا دستی«فرمودند: 
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شما را   و فرزندان  شد و زنانکشما را ب  جنگندگان تا  است  خود من  ھمچون  نزد من  هک
  گفتند: پناه  ندگانینما  آن». زدند س یعل  بر شانه  شیخو  با دست  آورد. سپس  اسارت به
شد.   نازل  هیآ  نیا  هکبود   . ھمان رسولش  و خشم  یو  ازخشم أ خداوند  به  میبر یم

فرستادند   آنان  یسو را به س دیول  ، خالدبن واقعه  بعد از آن ص خدا  رسول :یقول به
(تھجد)   نماز شب  هکرد ک  د و مالحظهینماز د  یبرا  گفتن  اذان  حال را در  شانیخالد ا  پس

 . بازگشت ردند و اوک  میخالد تسل  را به  شیخو  یھا اتکز  گزارند. آنان یز مین
  تیمشروع  مکدر ح  مفاد آن  یول  شده  نازل  یخاص  سبب  یبرا  مهیرک  هیھرچند آ

،  فاسق  سخن  به اعتماد  کاخبار و تر  افتیدر  ھنگام  به  و تأمل  و درنگ  یو بررس  قیتحق
اما   شده  نازل  خاص  قوم  نیا  ارهدرب  هیآ  نیچند ا ھر«د: یگو یم  یبصر  . حسن است  عام

  ردهکن  ز منسوخیچ  چیھ را  و آن  است  یجار  امتیتا روز ق  آن  مکح  هکخدا سوگند   به

 .»الشيطان  من  ةوالعجل هللا  من  اتلأ�«است:   آمده  فیشر  ثیدر حد  هک چنان».  است
 .» است  طانیش از  و شتاب  و عجله أ از خداوند  ردنک  و درنگ  یتأن«

 ه:ک  است  بر آن  لیدل  مهیرک  هیآ  نیھمچن
 . است  باشد، حجت  عادل  هک  یشرط  به  تن  کیخبر 

ار کرد، گنھک  مکح  آن  یبر مبنا  یشود و اگر قاض ینم  رفتهیپذ  فاسق  شھادت
 شود. ینافذ م  یو  مک، ح اما در نزد احناف  است

 ند:یگو یعلما م
 ، است  حق  موافق  هک  یو  امکاز اح  بخش  آن  بود پس  یوال  یفاسق  شخص  چنانچه

را   آن  یو  هک  یمکح  یباشد ول ی، مردود م است  حق  برخالف  هک  شود و آنچه ینافذ م
 شود. ینم  نقض  حال  چیھ  ، به است و گذرانده  ردهکامضا 

ا ی،  سخنش  بود، در قبول  یگرید  و مأمور شخص  فرستاده  یفاسق  چنانچه
علما   انیند، مک  را اعالم  د آنیبا  هک  یا اذنیرا برساند و   د آنیبا  هک  یامر  رشیپذ

  امشیشود و پ  دهیشن  سخنش  هک  ز استیجا  ضرورت  سبب به  پس  ستین  یخالف
 ، گرفت یم  ر تعلقیغ  یبرا  ی، حق فاسق  آن  با سخن  هک  یدر صورت  یگردد ول  افتیدر

 شود. ینم  رفتهیپذ  سخنش
  هکند، ک ینم  لیغلط خود را تأو  شهیو اند  یرأ  هک  یاست: فاسق  بر دو نوع  فاسق

 خود را  شهینظر و اند  هک  ی. و فاسق ستین  یخالف  چیعلما ھ  انیدر م  یدر رد خبر و
  انیاند ـ و م مبتدعار کطور آش  به  هک»  هیقدر«و »  هیجبر«ند ـ مانند ک یم  لیتأو
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 و  شھادت /  یاست: شافع  اختالف  خبرشان  رشیپذ  ا عدمی  رشیعلما در مورد پذ
  ھم و  شھادت  ، ھم ند اما جمھور فقھا و محدثانک یرا ـ مجموعا ـ رد م  آنان  تیروا
 رند.یپذ یرا م  شان تیروا

ْ وَ ﴿ نَّ �ِيُ�مۡ  ٱۡعلَُمٓوا
َ
ِۚ  رَُسوَل  أ ۡمرِ  ّمِنَ  َكثِ�ٖ  ِ�  يُِطيُعُ�مۡ  لَوۡ  ٱ�َّ

َ
َ  َوَ�ِٰ�نَّ  لََعنِتُّمۡ  ٱۡ�  ٱ�َّ

يَ�ٰنَ  ُ�مُ َحبََّب إَِ�ۡ  هَ  ِ� قُلُو�ُِ�مۡ  ۥَوَز�ََّنهُ  ٱۡ�ِ  ٱلۡعِۡصَيانَۚ وَ  ٱلُۡفُسوَق وَ  ٱلُۡ�ۡفرَ  إَِ�ُۡ�مُ  َوَ�رَّ
ْوَ�ٰٓ 

ُ
ِٰشُدونَ  ُهمُ  �َِك أ  ﴾٧ٱل�َّ

و   گزاف  د و بهیدار  او را نگه  حرمت  پس»  شماست  انیخدا در م  رسول  هکد یو بدان«
و   قیتحق  در مورد آن  هک آن یخبر، ب  کی  دنیرس  د و در ھنگامیینگو  سخن  اساس یب

ند، ک  یرویارھا از شماپکاز   یاریاگر در بس«د ینورز  شتاب  ید، در داورینک  یبررس
او   به  هک  یاخبار از  یاریدر بس ص داخ  : اگر رسولیعنی» دیافت یدرم  تمشق  ا بهقطع

ند، ک  از شما اطاعت د،یدھ یاو م  به  هک  یناصواب  یھا از مشورت  یارید و در بسیرسان یم
  ی. ول است  تکو ھال  ، گناه ، مشقت د. عنت: رنجیافت یم  و مشقت  شما خود در رنج

شود، از شما در   روشن  یا بر ویقضا  هیو توج  قتیحق  هک از آن  قبل ص خدا  رسول
  هک  آنچه  براساس  و عمل  یریگ میتصم  ند و بهک ینم  د، اطاعتیپرداز یم  هک  آنچه  غالب

ورزد.  ینم  ند، شتابک  و تأمل  شهیاند امر  در آن  هک از آن  ، قبل است دهیرس  یو  به
  نیتر داشته را دوست  : آنیعنی» دیگردان  یداشتن  شما دوست  یرا برا  مانیخدا ا  نکیل«

  موافق  هک  یا ستهیامور شا  از شما جز آن  پس دیزھا نزد شما گردانیچ  نیندتریو خوشا
در   و عجله  ، شما شتاب جهیزند و در نت یسر نم باشد،  آن  یبا مقتضا  و منطبق  مانیا

 را در  آن و«د یگذار یرا فرومھا آن  رامونیپ  یوبررس  قیتحق  و عدم  مورد اخبار واصله
و کین  تانیھا را در دل  مانی، ا شیخو  قیتوف  به  یتعال  حق :یعنی»  اراستیشما بھای  دل
  و ناپسند و زشت» ندیناخوشا  را در نظرتان  انیو عص  فر وفسقکو «داد   با جلوهیو ز

  تیرشد و ھدا  را به  نانیا أ و خداوند» ھستند  راشدان  هکنانند یا  د پسیگردان«
و   یداری، پا یسرسخت  ھمراه به  حق  بر راه  رشد: استقامت . است  ساخته  رھنمون

 . است  بر آن  یاستوار
 دعا  هیآ  نیا  مضمون  به  شان یدر دعا  شهیھم ص  رمکا  رسول  هک  ر استکذ  انیشا

روز احد  در  است: چون آمده  یاحمد و نسائ  تیروا  به  فیشر  ثیدر حد  هک  ردند چنانک یم
برابر «فرمودند:   ارانشانی  به  خطاب ص  رمکا  بازگشتند، رسول  هکم  یسو  به  انکمشر
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دند و یشک  صف  شانیسر ا  پشت  اصحاب  . پس میثنا گو  شیخو  ألپروردگار   ید تا برایستیبا

 وال  ملا �سطت  قابض ال  ، ا� لكه احلمد  لك  ا�«ردند: کدعا   نیچن ص  رمکا  رسول
ملا   مانع وال  ملا منعت  معطي وال  هديت  ملن  مضل وال  أضللت  ملن  هادي وال  باسط ملا قبضت

  ورمحتك  بر�تك  ا�سط علينا من  ا� ، مباعد ملا قر�ت وال  ملا باعدت  مقرب وال  أعطيت
  انلعيم  سألكأ  ، ا� وال يزول  ال �ول  اذلي  املقيم  انلعيم  سألكأ  �إ  ، ا� ورزقك  وفضلك

  رش ما منعتنا. ا�  عطيتنا ومنأرش ما   من  بك اعئذ  �إ  ، ا� اخلوف  يوم  منواأل  ةالعيل  يوم
  واجعلنا من  والعصيان  ال�فر والفسوق يلناإ  قلو�نا و�ره  يف  وز�نه  يماناإل يلناإ  حبب

.  غ� خزايا وال مفتون�  حلقنا بالصاحل�أو  حينا مسلم�أو  توفنا مسلم�  . ا� الراشدين
  رجزك  عليهم  واجعل  سبيلك  عن  و�صدون  رسلك  ي�ذبون  اذلين ةال�فر  قاتل  ا�

  ھا از آن شیستا  ھمه ا!یبار خدا« ».احلق  �،  الكتابا وتوأ  اذلين  ةال�فر  قاتل  . ا� وعذابك
تو   هک  آنچه  یو برا  ستین  یا رندهیبازگ  چی، ھ یا تو گشاده ه ک  آنچه  یبرا ا!یخدا . بار توست

  یتگریھدا  چی، ھ یا ردهک  تو گمراھش  هک  سک  آن  یو برا  ستین  یا ندهیگشا چ ی، ھ یا بازگرفته
  بازش تو  هک  آنچه  یو برا  ستین  یگر گمراه  چی، ھ یا ردهک  تشیتو ھدا  هک  سک  آن  یو برا  ستین

  آنچه  یو برا  ستین  یا دارنده باز  چی، ھ یا تو داده  هک  آنچه  یو برا  ستین  یا دھنده  چی، ھ یا داشته
  چی، ھ یا ساخته  شکیتو نزد  هک  آنچه  یو برا  ستین  یا نندهک  کینزد  چی، ھ یا ساخته  تو دورش  هک

از تو   بگشا. بار الھا! من  و رزقت  فضلو   و رحمت  اتکبر ما از بر . بار الھا! ستین  یا نندهکدور
شود. بار الھا! از تو در روز  ینم  لیو زا  دگرگون  چیھ  هک  نمک یم  را درخواست  یداریپا  یھا نعمت

از   برم یم  تو پناه  به  ن. بار الھا! م تی، امن یو نگران  و در روز خوف  طلبم یم  و فقر، نعمت  یازمندین
  یداشتن  را نزد ما دوست  مانیا . بارالھا! یا از ما بازداشته  هک  و از شر آنچه  یا ما داده  به  هک  شر آنچه

  و ما را از راشدان  را نزد ما منفور گردان  انیو عص  فر وفسقکو   یارایب  مانیھا را در دل  و آن  گردان
در   و فتنه  یدر خوار  هک آن  یا را ببدار و م  زنده  و مسلمان  رانیبم  مسلمان ا را. بارالھا! م قرار ده
  ردهک  بیذکرا ت  امبرانتیپ  هکرا   یافرانک  نکنابود  . بار الھا! گردان  ملحق  صالحان  ، به میباش افتاده

  ی، ا نکرا نابود   تابک  اھل  افرانک. بار الھا!  را قرارده  رجز و عذابت  دارند و بر آنان یباز م  و از راھت

 .» حق معبود بر

ِ  ّمِنَ  ٗ� فَۡض ﴿ ۚ َونِعۡ  ٱ�َّ ُ  َمٗة  ﴾٨َعلِيٌم َحِكيمٞ  َوٱ�َّ
و   و بخشش  فضل  سبب  به  یتعال  : حقیعنی»  خداوند است  از جانب  یو نعمت  فضل«
را   انیو عص  فر و فسقکو   ند و محبوبیرا نزد شما خوشا  مانی؛ ا شیخو  بزرگ  انعام

  به»  داناست و خداوند«د یگردان  و شما را از راشدان  ساختند یو ناخوشا  منفور و زشت
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  در انعام  است » میکح«وجود دارد   یاز برتر  شانیدر ا  هک  آنچه  و به  مؤمنان  احوال
 . تانیبرا  قیتوف  نمودن  یبر شما؛ با ارزان  شیخو

﴿ ٓ ْ  ٱلُۡمۡؤمِنِ�َ  ِمنَ  �َِفَتانِ �ن َطا ۡص  ٱۡ�َتَتلُوا
َ
ْ فَأ ۖ  لُِحوا  َ�َ  إِۡحَدٮُٰهَما َ�َغۡت  فَإِنۢ  بَۡيَنُهَما

ۡخَرىٰ 
ُ
ْ  ٱۡ� ٰ  ِ� َ�بۡ  ٱلَِّ� فََ�ٰتِلُوا ءَ  َح�َّ ۡمرِ  إَِ�ٰٓ  تَِ�ٓ

َ
ِۚ  أ ٓ  ٱ�َّ ْ  َءۡت فَإِن فَا ۡصلُِحوا

َ
ِ بَۡيَنُهمَ  فَأ  ٱۡلَعۡدلِ ا ب

قۡ 
َ
ْۖ َوأ َ إِنَّ  ِسُطوٓا  ﴾٩ٱلُۡمۡقِسِط�َ ُ�ِبُّ  ٱ�َّ

  ینیالب ذات  اختالفات  حل  از قواعد مربوط به  یمھم  قاعده  انیب  به  یتعال  حق  سپس
دو   آن  انیبجنگند، م  باھم  از مؤمنان  فهیو اگر دو طا«د: یفرما یو م  پرداخته  مسلمانان
 ندک یم  یتعد  هک  رد، با آنک  یتعد  یگریدو بر د  از آن  یکید و اگر باز یدھ  را اصالح

  و عدل  انصاف  به ھا آن  انی، م اگر بازگشت  بازگردد پس للها  مکح  د تا بهیبجنگ
 دند، بریگر درافتادند و جنگید  کیبا   از مسلمانان  : اگر دو گروهیعنی» دیدھ  سازش

 را ھا آننند و ک  یسع ھا آن  انیدر م  و سازش  صلح  به  هک  است  گر الزمید  مسلمانان
  یکی  ی، از سو صلح  یبرا  تالش  نیاگر بعد از ا  یند ولخوان فرا أ خداوند  مکح  یسو به

  آن  و به  رفتینپذ را  صلح  گروه  زد و آن سر  یگریبر د  یا ی، تجاوز و تعد دو گروه  از آن
  ، بر مسلمانان صورت  نیدر ا  ستین  یو  از حق  هکشد   یزیخواستار چ  هکننھاد بل  گردن

  یو  مکو ح أ امر خداوند  یسو بجنگند تا به  یو باغ  شکسر  گروه  نیتا با ا  است  الزم
  نهیک  بردن  نیو از ب  یو برادر  صلح  ھمانا بر پاداشتن أ خداوند  مکبازگردد و امر و ح

و   بازگشت  شیو تجاوز خو  یاز بغ  گروه  و اگر آن  است  مسلمانان  انیدر م  یو دشمن
  مصون  گر از تعرضی، د گفت  اجابت را  یو  مکو ح أ خداوند  تابک  یسو به  دعوت
  ، عدالت دو گروه  آن  انیم  نمودن  مکح در  هک  است  ، بر مسلمانان و در ھر حال  است

باشد  یم  مطابق  یالھ  مکو با ح  است  صواب  هکباشند   یا یداور و  مکح  یایو جو  ردهک
  اش برعھده  هکرا   یفیلکبرگردد و ت  شیخو  از ظلم رند تایرا بگ  ظالم  گروه  د دستیلذا با

 ھا آن  انیم  نمودن  مکدر ح» دینک  و عدالت«ند. ک، ادا  است  گر واجبید  گروه  در قبال
 ».دارد یم  دوست را  خدا دادگران  هک«

 س  کمال  بن  از انس  هیآ  نیا  نزول  سبب  انیدر ب  شانیا ریو غ  و مسلم  یبخار
نزد عبدالله   اشک !للها یا نبیشد:   گفته ص خدا  رسول  فرمود: به  هکاند  ردهک  تیروا

  یسوار بر االغ ص  حضرت  آن  د. پسینک  دعوت  حق  یسو د و او را بهیبرو  یاب نب
 للهردند و نزد عبداک  تکحر  شانیز با این  افتادند و مسلمانان  راه  به  یو  یسو به
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  نیرد. در اک  شابیپ  االغ  انیم  نیبود، در ا  یزار شوره  نی، زم نیزم  آمدند. آن  یاب  بن
خدا   را بهیدور شو ز  رد و گفت: از منک ص  حضرت  آن  رو به  یاب  بن للهعبدا اثنا

جلو آمد و در   رواحه بن للهعبدا  رد. پسک  تیمرا اذ  گند االغت  یبو  هک سوگند
.  گند تو خوشبوتر است  یاز بو  یو  االغ  شابیپ  یبو  هکخدا سوگند   گفت: به  پاسخش

.  برخاست  یاز و  دفاع  شد و به  نیخشمگ  یاب  بن للهعبدا  ارانیاز   یاثنا مرد  نیا در
  با تبادل  طرف دو  انیآمدند و م  ز بر سر خشمین ص خدا  رسول  و ھمراھان  ارانی

را   هیآ  نیا  خداوند متعال  گاه داد. آن  یرو  یریدرگ  درختان  یولگد و شاخھا  مشت
 . است  شده  ز نقلین  یگرید  اتی، روا هیآ  نزول  سبب  انیدر ب  یرد. ولک  نازل

 ص خدا  رسول  هک  است  آمده س عمرو  بن للهعبدا  تیروا  به  فیشر  ثیدر حد
 ، العرش  يم�  نور يلع  منابر من  يلع  ةالقيام  يوم  تعايل  عند اهللا  املقسطون«فرمودند: 

  خداوند متعال نزد  دادگران  امتیدر روز ق« .»ولوا وما  هايلهمأو  حكمهم  يف  يعدلون  اذلين
  انیو در م  شان مکدر ح  هک یسانک  قرار دارند، ھمان  عرش  راست  از نور در جانب  ییبر منبرھا

 .»نندک یم  اند، عدالت شده  دهیگردان  آن  تیدار تول عھده  هک  و بر آنچه  شان و مردم  یاھال

َما ﴿ ٞ إِخۡ  ٱلُۡمۡؤِمُنونَ إِ�َّ ْ  َوة ۡصلُِحوا
َ
َخَوۡ�ُ�مۚۡ  َ�ۡ�َ  فَأ

َ
ْ  أ َ  َوٱ�َُّقوا  ﴾١٠تُرَۡ�ُونَ  لََعلَُّ�مۡ  ٱ�َّ

گردند  یم باز  یواحد  اصل  به  ھمه  شانی: ایعنی» برادرند  باھم  ، مؤمنان قتیدر حق«
و ماندگارتر  رومندترین  ینید  یرا برادریبرادرند ز  باھم  شانیا  پس  است  مانیھمانا ا  هک

و   د اخوتییدر تأ  هک  است  ی. گفتن است  یو دوست  رفاقت  یوندھایو پ  ینسب  یاز برادر

  املسلم«است:   فیشر  ثیحد  نیا  جمله  از آن  است  آمده  یاریبس  ثی، احاد ینید  یبرادر
  ند و نهک یم  بر او ستم  ، نه است  برادر مسلمان  مسلمان« .»�سلمه وال  يظلمه ال  املسلم خوأ

  یشکشمکو   یدشمن  مؤمنان  انیدر م ، اگر نی. بنابرا»ندک یم  میگذارد و تسل یاو را وا م
و   شکشمک  باھم  هک  یدو مسلمان  انیم : دریعنی» را  برادرانتان  انیم  پس«داد؛   یرو

بر   نیو زمامدار مسلم  امام  هیعل  یگروھ اگر  نیھمچن» دیدھ  سازش«اند  ردهک  یدعو
بود   ناحق  به  آنان  و شورش  خروج  بغاوتگراند؛ چنانچه  گروه  آن  رد پسک  د و خروجیشور

اعور در   حارث«است:   شده  نقل  هک  برادرند چنان  مؤمنان با  آنان  حال  نیدر ع  یول
تو   هیعل  هک  یانیا جنگجوید: آیپرس س  یـ از عل  نیو صف  ـ جمل  یبغ  اھل  یجنگھا

ا یشد: آ  اند. گفته ردهکفرار   کاز شر ر!یفرمود: خ س یاند؟ عل کمشر جنگند یم
  نند. گفتهک یاد نمیـ   کرا ـ جز اند أ خداوند  را منافقانیر! زیاند؟ فرمود: خ منافق
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و « ».اند ردهک  بر ما بغاوت  هکما ھستند   ؟ فرمود: برادران است  چگونه  حالشان  پس شد:
  نیا  سبب  به» دیریگ قرار  تا مورد رحمت»  شیامور خو  در تمام» دیاز خدا پروا بدار

 گردند. یم  لینا  یالھ  رحمت  به  گان شهیتقواپ  هک  است  بر آن  لیر دلیتعب  نی. ا یتقو
  مسلمانان از  یاگر برخ  هک  است  هیفاک  ، فرض با بغاه  دنیجنگ  اند: امر به  هعلما گفت

از  ش صحابه از  یگروھ  جھت  نیھم  شود به یساقط م  گرانید  پرداختند، از ذمه  آن  به
  نیبا ا  ھم س  یگرفتند و عل  نارهک ب  هیو معاو  یعل  انیم  یھا جنگ
 . رفتیرا پذ  شانیرد و عذرھاکن  مختالفتشان عمل

از   یا پاره  نقل  ما به  هکوجود دارد   ز در مورد بغاهین  یگرید  امکنجا احیدر ا
 م:یپرداز یم  آن

  به  وستنیو پ  طاعت  را به  د آنانی، با یباغ  با گروه  دنیاز جنگ  قبل  نیمسلم  امام
 بجنگد.  سرباز زدند، با آنان  جماعت  به  از بازگشتن  هک  یخواند و در صورت فرا  جماعت

 شود. ینم  شتهک  رشانیاس
 رد.یگ یقرار نم  بی، مورد تعق ردهکفرار   از جنگ  هک  از آنان  یسک

 شود. ینم  رسانده  قتل  به  شان مجروح
 شوند. ینم  گرفته  یبردگ  به  شان و اطفال  زنان

 شود. ینم  گرفته  متیغن  به  اموالشان
اند،  شاندهک  ینابود  ـ به  ا مالی  ـ از خون  و بغاوت  شورش  یدر اثنا  انیباغ  هک  آنچه

در »  تبغا»  امکاح  لیتفص  هک  ر استکذ  انی) ندارد. شا ی(تاوان  علما ضمان  اجماع  به
 . است  آمده  فقه  تبک

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ  � ن َعَ�ٰٓ  قَۡو�ٍ  ّمِن قَۡومٞ  َخرۡ َءاَمُنواْ َ� �َسۡ  ٱ�َّ

َ
ْ يَ  أ � ُ�ونُوا  �َِسآءٞ  َوَ�  ّمِۡنُهمۡ  َخۡ�ٗ

ن َعَ�ٰٓ  �َِّسآءٍ  ّمِن
َ
� يَُ�نَّ  أ ۖ  َخۡ�ٗ ْ  َوَ�  ّمِۡنُهنَّ نُفَسُ�مۡ  تَۡلِمُزٓوا

َ
ِ َوَ�  أ ۡلَ�ِٰب�  َ�َنابَُزواْ ب

َ
 َس بِئۡ  ٱۡ�

يَ�ِٰن�  دَ َ�عۡ  ٱۡلُفُسوُق  ٱِ�ۡسمُ  ْوَ�ٰٓ�َِك  َ�ُتۡب  َوَمن لَّمۡ  ٱۡ�ِ
ُ
ٰلُِمونَ  ُهمُ  فَأ  ﴾١١ٱل�َّ

 :یعنی» ندکشخند یرا ر  یگرید  قوم  ید قومینبا د!یا آورده  مانیا  هک  یسانک  یا«
ند. ینما  ییجو  بیر و عیرند و تحقیشخند گیر  را به  یگرید  د مردانیاز شما نبا  یمردان
و   است»  قوام«  از ماده»  قوم«را یز  زنان  ھستند نه  نجا، مردانیدر ا»  قوم«مراد از   پس

امور   میو ق  دارندگان ، برپا ارپردازانک  آنان  هکشود  یم  اطالق  فقط بر مردان  جھت  بدان
و   لیتمسخر با تمث  یدارد؛ مثال گاھ  یاریبس  یھا وهیتمسخر ش  ھستند. البته  زنان
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از   ھدف  هک  است  یاتکوحر  اشارات  ار گرفتنک ا با بهی،  یسک  ا فعلی  سخن  یساز  هیشب
  : چهیعنی» بھتر باشندھا  این از ھا آنبسا   چه«باشد.   طرف  دنیشک شخندیر  ، به آن

بھتر از   نزد خداوند متعال امر و  ، در واقع مورد تمسخر قرارگرفته  مردان  هکبسا 
  ییجو بیو ع» رندیتمسخر گ  را به  یگرید  زنان  یو نبابد زنان«باشند   نندگانک مسخره

: یعنی» بھتر باشند ھا آناز « شده  دهیشکتمسخر   به  : زنانیعنی» نھایبسا ا  چه«نند ک

  أغرب ذي  أشعث  رب«است:   آمده  فیشر  ثیباشند. در حد  نندهکتمسخر  بھتر از زنان
،  دهیژول  یھا ناار انسیبس  چه« .»ألبره  اهللا  يلع  لو أقسم  انلاس  أع�  تنبو عنه  طمر�ن

خود را برتر و  ھا آن  دنیاز د  مردم  یھا چشم  هک  یا و فرسوده  ھنهک  دو جامه  یغبارآلود و دارا
اد یسوگند   بر خداوند متعال ] دهیژول  یھا ناانس  نیھم[اگر   ینند ولک یم  بزرگتر احساس

 .»گرداند یراستگو م  را در سوگندشان  شانیا انند، او قطعک
 د.ینزن  گر طعنهید  یبر برخ  ی: برخیعنی» دینکن  ییجو  بیع  شیخو  انیو در م«

خداوند   هک  است  د آنیرا مفیند زک یم  با خود حمل  یفیظر  ی) معنا مكانفسر (یتعب
  زدن  طعنه را  یگرید  مسلمان  به  نسبت  مسلمان  کی  ییجو  بیو ع  زدن  طعنه  متعال

  ھستند پس  واحده  تن  کیھمانند   مسلمانان  هکچرا   است  ردهک  یمعرف  یخود و  به
  نموده  ییجو بیع را  خودش  ییند، گوک  ییجو  بیرا ع  برادر مؤمنش  یمؤمن  ھرگاه
  رسول  هک  است  آمده س ریبش  بن  نعمان  تیروا  به  فیشر  ثیدر حد  هک . چنان است

  عينه  اشتيك  ن�، و لكه  اشتيك  رأسه  اشتيك نإواحد   كرجل  املؤمنون«فرمودند:  صخدا
د یآ یدرد م  به  آن  لکد، یبدرد آ  واحدند، اگر سر آن  تن  کیمانند   ھمه  مؤمنان« .»لكه  اشتيك

 .»دیآ یم درد  به  آن  لکد، یدرد آ  به  آن  و اگر چشم
 ه:ک  است  نیدر ا» لمز«و »  هیسخر»  یعنی،  ییجو  بیتمسخر و ع  انیدر م  فرق

آور  خنده ریتحق  آن  هک  است  یا گونه و به  یدر حضور و  یگرید  ر شمردنیتمسخر؛ حق
  یدار امر خنده در  اشاره  آن  ؛ چه است  یو  بیمعا  یسو  به  : اشارهییجو  بیباشد. اما ع

  ییجو بی، ع نیبنابرا  ابشیدر غ  باشد چه  در حضور شخص  و چه  ر آنیدر غ  باشد چه
 . تمسخر استتر از  عام

 بد  یھا گر لقبید  یبرخ  به  ی: برخیعنی» دیبد نخوان  یھا لقب  گر را بهیو ھمد«
ار ک  نیاز ا  خداوند متعال ! ید. آریآور  خشم  بد به  دادن  لقب  نیگر را با اید تا ھمدیندھ

  هک  یندارد، مانند  یخوش  انجامد و عاقبت یم  یدشمن  ار بهک  نیا  هکنمود؛ چرا   ینھ
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  ید: ایبگو  برادر مسلمانش  ا بهی ! منافق  یا ! فاسق  ید: ایبگو  برادر مسلمانش  به  شخص
  کی  به  شخص  هک  یدر مورد ! البته  کخو  ی! ا االغ  ی! ا لبک  یا ای!  ینصران  ی! ا یھودی

  مانند: اعمشجواز دارد،   یبر و  آن  د، اطالقیآ ینم  بدش  لقب  و از آن  مشھور است  لقب
. در  ز ھستین  ثیمشھور حد  انیاز راو  دو تن  لقب و،ھر د  هک)  (لنگ  ور) و اعرجک(

  و�نت  يلهإ  سمائهأ  حبأب  �سميه  نأ  املؤمن  يلع  املؤمن  حق  من«است:   آمده  فیشر  ثیحد
  هک  یینامھا  او را به  هک  است  نیا  بر مؤمن  مؤمن  از حق« .» احلسن  دبواأل  ةالسن  من  ةاتلكني

 .» وستکین  یو ادب  است  از سنت  گذاشتن  هینکبخواند و   است  نیتر داشته دوست  ینزد و
از  بعد  شخص  هک  است  ی: بد رسمیعنی»  مانیبعد از ا  فسوق  است  دهیناپسند  چه«

  اتیمنھ  ابکاز ارت» ردکن  توبهھرکه  و«شود   خوانده  یازانیافر ک،  و توبه  آوردن  اسالم
 . طاعت  یجا  به  انیعص  با نھادن» ، خود ستمگرند گروه  آن«؛  خداوند متعال

  میتم یبن  لهیقب  یندگینما  أتیھ  درباره  هیآ  نید: ایگو یم  نزول  سبب  انیدر ب  کضحا
  ، سلمان سالم ، بی، صھ ، بالل رهیفھ  ، ابن ـ مانند عمار، خباب  صحابه  یفقرا  هکشد   نازل
  یو حالت  ھنهک  یھا جامه را با  شانیا  هک  گاه دادند آن ـ را مورد تمسخر قرار  شانیر ایو غ
  هیه: صفک نیا  از جمله  است ز آمدهین  یگرید  اتیروا  آن  نزول  دند. در سببید  دهیژول

  من  به  زنان !للها ا رسولیآمد و گفت:  ص  رمکا  نزد رسول ل  اخطب  بن  ییدختر ح
  یو  به ص خدا  رسول ! یھودیدو  دختر  یھودی  یند: ایگو یزنند و م یم  هطعن

محمد   و شوھرم  یموس  می، عمو است  ھارون  پدر من  هک  ینگفت  آنان  فرمودند: چرا به

  در مورد نزول  عیاز تعدد وقا  یمانع  شد. البته نازل   هیآ  نیا  ؟ پس والسالم  ةالصال ھمیعل

تواند در  ی، م است  آمده  هیآ  کی  نزول  در سبب  هک  یاتیروا  را ھمهیوجود ندارد ز  هیآ  کی
و   را خاص  هیآ  مکباشد، ح  ھر چه  نزول  ، سبب ھر حال  باشد. به  آن  نزول  سبب  مجموع

 . سبب  بودن  صمخصو  به  نه  لفظ است  بودن  عام  را اعتبار بهیسازد ز ینم  یمورد
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گمان: حد » دیزیبپرھ ھا نااز گم  یاریاز بس د!یا آورده  مانیا  هک  یسانک  یا«
ر یخ  اھل  به  بدزدن  گمان  هی. مراد آ است  ا وھمی  کش  انیو م  ینیقی  علم  انیم  یوسط

تا در مورد   ز استیه: جاک  د گفتیبا  و فسق  یبد  باشد اما در ارتباط با اھل یم
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 در  بد زدن  گمان  شود پس یم  انیبر ما نما  آنان  از اعمال  هک  میرا بزن  یانگم  ھمان آنان 
  یسکندارد لذا بر  یالک، اش است  انینما  یدر و  یبد  یھا و نشانه  میعال  هک  یسکمورد 

  شیخو  گمان  مصداق  به  هک  گاه تا آن  ستین  یزند گناھ یبد م  گمان  یو  در باره  هک
  صورت  نیا د، دریرا برمال گردان  و آن  گفت  سخن  آن  مصداق  اگر به  ید ولینگو  سخن

  ر و صالحیخ  به  آراسته  ظاھرش  هک  یسکدر مورد   زدن بد  . اما گمان ار استک گنه
 ، جواز ندارد. است
 باشد. یر میخ  اھل  به  زدن بد  گمان  و آن»  است  گناه ھا آناز گم  یبعض  نهیآ ھر«

  آمده  یاریبس  ثیاحاد  مؤمن  انسان  به  سوءظن  در مورد حرمت  هکشود  یم  خاطرنشان
  فرمود: رسول  هک  است س عمر  بنلله عبدا  تیروا  به  لیذ  فیشر  ثیحد  جمله  از آن  است

، وما  ر�ك  طيبأو  طيبكأما «گفتند:  یم  عبهک  به  طواف  در حال  هک  دمیرا د ص  رمکا
  ةحرم  تعايل  اهللا عند  عظمأ  املؤمن  ة، حلرم �مد بيده  نفس  واذلي  حرمتك  عظمأو  عظمكأ

  تیقدر بو  و چه  یھست  کقدر پا  چه« ».؟! عبهك  یا: اال خ�إ  به  يظن  ن�و  ودمه  ، ماهل منك
  یذات  اما سوگند به  است  بزرگ  قدر احترامت و چه   یھست  عظمت قدر با  ، چه و معطر است  زهیکپا
تو   و احترام  از حرمت  در نزد خداوند متعال  مؤمن  حرمت ، ھمانا اوست  محمد در دست  جان  هک

  ر بردهیجز گمان خ  یو  در حق  هک نیو ا  یو  خون ] حرمت[و   یو  مال]  حرمت[؛  بزرگتر است

 �ذبأ  الظن  نفإ  والظن  يا�مإ«است:   آمده  فیشر  ثیدر حد  نیھمچن .»نشود
 .»... سخنھاست  نیتر دروغ  را گمانید زیزیبپرھ  از گمان ! ھان« ».... احلديث 

 است:  بر چند نوع  گمان  هک  ر استکذ  انیشا
  داشتن  کین  گمان  است: چون  امر شده  بدان  هک  ا آنچهی  واجب  گمان -۱

نا عند أ«است:   آمده  یقدس  فیشر  ثی. در حد مؤمنان  و به  متعالخداوند   به
در   نی. ھمچن» خود ھستم  خود در حق  بنده  نزد گمان  من« .»ىب  یعبد  ظن

 .»باهللا  الظن  ال وهو �سنإ  حد�مأ  يموتن ال«است:   آمده  فیشر  ثیحد
 .»باشد  داشته  کین  خداوند گمان  به  هک نیا رد، مگریاز شما نم  یکیھرگز «

،  خداوند متعال  به  نسبت  سوءظن  است: چون  ا حرامی  ممنوع  هک  یگمان -۲
 ھا آن  ظاھر حال  هک  یحال  دهیپوش  نیمسلم  به  و نسبت  صالح  اھل  به  نسبت

است:   آمده  فیشر  ثیدر حد  هک . چنان است  شان عدالت و  یکیبازتابگر ن
  به  هک نیرا و ا  یو  یرا، آبرو  یو  خون  مسلمان از  است  ردهک  خداوند حرام«
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  هک  یسک  به  نسبت  ؛ سوءظن میگفت  هک چنان اما». شود  بد زده  گمان  یو
قرار   و تھمت  کش  خود را در موضع ایشود،  ید میپل  اعمال  بکارا مرتکآش
 . ستین  دھد، حرام یم

 و  برادر مسلمان  در حق  داشتن  کین  است: مانند گمان  مستحب  هک  یگمان -۳
.  است  فسق  دھنده نشان  ظاھر حالش  هک  یسکدر مورد   بد داشتن  گمان
از دور   سوءالظن: سوءظن  الحزم  من«است:   آمده  فیشر  ثیحد در  هک چنان

  ، محدود به مردم  در حق  سوءظن  بودن  حرام  پس».  است  یاریو ھش  یشیاند
 شود.  یر متعدیغ  به  هکباشد   یاثر  یدارا  وءظنس  هک  است  یحالت

  یعمل  یفرع  یشرع  امکدر استنباط اح  زدن  گمانه  مباح: ھمچون  گمان -۴
  مثال سه  هکنماز ـ   اتیکدر ش  غالب  گمان  به  نمودن  اجتھاد و عمل  لهیوس  به
 . عتکا چھار ری  است  خوانده  عتکر

  دهیپوش ھا و اسرار بیجو در مورد ع و  و جست  اشکنکتجسس: » دینکن  و تجسس«
  به  سپردن  از گوش  عبارت  ؛ و آن است  ز حرامین»  تحسس« نی. ھمچن است  نیمسلم
فرادھد.   گوش  شان سخن  به  یسکندارند   دوست ھا آن  هک  است  یحال در  مردم  سخن

در   خداوند متعال  هک  باشد چنان یم  ر مباحیخ  یھا یدر مورد بررس  یار گاھک  نیا  یول

ِخيهِ ﴿د: یفرما یم ÷ عقوبی  از سخن  تیاکح
َ
ْ ِمن يُوُسَف َوأ ُسوا  ]۸۷[یوسف:  ﴾َ�َتَحسَّ

  آمده  فیشر  ثی. در حد»دینک  تحسس  و برادرش  وسفیو از  ! من  پسران  ید ایبرو«

،  املسلم�  ، التتبعوا عورات قلبه  إيل  اإليمان يدخل   ولم  بلسانه  آمن  يا معرش من«است: 
خود   زبان  به  هک  یگروھ  یا« .»قعر بيته  يف  اهللا  ، فضحه املسلم�  عورات  تتبع  من  نإف
د ینکن جو و  را جست  نیمسلم  یھا بیع ، است  وارد نشده  قلبش  به  مانیا  یول  آورده  مانیا
  شھا ناخ  او را در اندرون  باشد، خداوند متعال  نیمسلم  یھا بیجوگر ع و  جست  ھرکس رایز

  ر امتیبانگیو گر  ز الزمهیچ  سه«است:   آمده  فیشر  ثیحد در  نی. ھمچن»ندک یرسوا م
 !للها  ا رسولیگفت:   یاثنا مرد  نی. در ا و سوءظن  دنیحسد ورز ، بد زدن  است: فال  من

ذا إ«؟ فرمودند: اند درافتاده ھا آندر   هک  است  یسانکاز  ھا آن  نندهک ز برطرفیچ  چه
، از  یدیحسد ورز  چون« .»فامض  ذا تط�ت�و  فال حتقق  ذا ظننت�و هللا فاستغفر  حسدت

  فال  و چون  نکن  قیتحق ]خود  در مورد گمان[  پس  یزد  گمان  و چون  بخواه  خداوند آمرزش
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  مصحف  یاز رو  فال  حرام: گرفتن  . فال» نده  تیبد اھم  فال  و به  نک  یرا عمل  ، آن یزد بد
 . است  آن  گر انواعیو د  انداختن  گیگر، رید  تبکو 

 گر راید  یاز شما برخ  ی: برخیعنی» ندکن  بتیگر غید  یاز شما از بعض  یو بعض«
 قرار ندھد.  ییو بدگو  برد، مورد ھجوم یمبد   از آن  بیفرد غا  هک  یبا سخن  بانهیغا
ند یناخوشا  هکد ییبگو  یسخن  یو  به  راجع  شخص  ابیدر غ  هک  است  بت: آنیغ
موجود   ید، در وینک یم  وصف  د و او را بدانییگو یم  یو  درباره  باشد، ھرچند آنچه  یو

  یعار  صفت  د، از آنیدھ یم  را نسبت  یاو صفت  به  ابشیدر غ  هک  یباشد. اما اگر شخص
  آمده  فیشر  ثیحد در  هک ار شما ـ چنانک  نید، ایا بربسته  یدروغ  یو  بود و شما در حق

و   لی، تعد ، جرح هیکتز مانند دیاقتضا نما  مصلحت  هک  و جز آنچه  است  ـ بھتان  است
  نیاستثنا ا  قیمصاد. و از  ستین  یمستثن  باب  نیگر از ایز دیچ  چیـ ھ  اشخاص  حتینص
د، یدرآ ص رمکا  محضر رسول  تا به  خواست  اجازه  یارکاست: مرد فاجر و بد  تیروا

  یبد برادر  د؛ اما چهیدھ  او اجازه  به« .»ةالعش� خوأ  ، بئس ائذنوا هل«فرمودند:   شانیا

و   رامتکاز   ی، پاسدار بتیغ  میدر تحر  متکح  هک ر استکذ  انی. شا» در قومش  است
 . است  آمده  یاریبس  ثیدر احاد  یمعن  نیا  هک  چنان  است  انسان  حرمت

  نیا» را بخورد؟  اش برادر مرده  گوشت  هکدارد   از شما دوست  یسکا یآ«
  از بدن  خوردن  را به  ، آن لیتمث  نیدر ا  سبحان  یخدا  هک  بتیغ  یبرا  است  یلیتمث  جمله
گاه  خود خبر ندارد و از آن  گوشت  از خوردن  را مردهیز  است  ھمانند ساخته  مرده   آ

گاه  هیعل  بتیشود، از غ یم  بتیغ  یاز و  هک  یا زنده  شخص  گونه نیشود، ھم ینم   خود آ
شد و   دهیبر  مرده  اگر گوشت  هکطور   ند، ھمانک  تواند از خود دفاع ینم  یعنی  ستین

تواند از  یم  یحاضر گاھ  شخص  هک یند درحالک  دفاع  ودشتواند از خ یشد، او نم  خورده
  بتیغ  به  انزجار نسبت  جاد حسیر وایتنف  یبرا  مثل  نیا  د. پسینما  بد را دفع  خود سخن

و   داشته  نفرت  از خوردنش  عتشیطب  هک  است  ییزھایاز چ  انسان  را گوشتیز  است
از « . است  ز حرامیا نار شرعک  نیا  هک نیا از  گذشتهدارد،  یرا ناپسند م  آن  یبشر  سرشت

برادر   ردنکادید، از یتنفر دار  مرده  گوشت  ازخوردن  هک : چنانیعنی» دیدار  راھتک  آن
در اوامر و » دینکو از خدا پروا «د یباش  داشته  د و نفرتیزیبپرھ زین  یبد  خود به  مسلمان

 بازگردند.  شیسو  به  هک یسانکبر »  است  ر مھربانیپذ خدا توبه  گمان یب«  هک  یو  ینواھ
  یسکند: اگر یگو یو جمھور علما م  است  رهیبک  علما از گناھان  اجماع  به  بتیغ

  هکند ک  وعزم  ردهک  توبه  بتیغ  از آن  أل  یخدا  بارگاه د بهیرد، باکرا   یگرید  سک  بتیغ
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  است  ردهکرا   بتشیغ  هک  یسکو از   بوده  مانیپش خود  ردهکد از یباز نگردد و با  آن  به
را یز  ستیشرط ن از او  دنیطلب  تیند: حاللیگو یگر از علما مید  یبطلبد. جمع  تیحالل

گاه  بتیاگر او را از غ دتر یشد  بتشیاز غ  یو بر  وارده  یآزار روح  هکبسا   ند، چهک  خود آ
  به  ی، از و است  ردهک را  مذمتش  هک  یمجالس در  هک  است  نیا  جبران  راه  باشد پس

  یار نوعک  نیبرگرداند تا ا  یرا از و  بتیغ  د و در حد توانینما  فشیند، توصکاد ی  یکین
را   یمؤمن  سکھر «است:   آمده  فیشر  ثیباشد. در حد  سابقش  عمل  در مقابل  ضیتعو

  یو  یسو  به  ند، خداوند متعالک  تیحما  است  یو  بتیغ  مشغول  هک  یاز منافق
  ھرکس ند وک  تیحما  جھنم  آتش در برابر  بدنش  فرستد تا از گوشت یرا م  یا فرشته

  او را بر سر پل  ند، خداوند متعالک  متھم  یزیچ  به  دادنش  قصد دشنام  را به  یمؤمن
 ».دیآ  رونی، ب است  گفته  هک  ند تا از آنچهک یم  (صراط) متوقف  جھنم

  درباره  هک  است  آن  بتیاند: غ گفته»  بھتان«و »  کاف«، » بتیغ« انیم  علما در فرق
  یزیچ  یو  در حق  هک  است  : آنک. اف ھست  یدر و  هک  ییبگو  یزیچ  برادر مسلمانت

  یو  در حق  هک  است  . بھتان: آن یا ردهک  افتیو در  یا دهیرا شن  آن  یگریاز د  هک  ییبگو
  مکح  هک  یموارد  انیب علما به  هک  ر استکذ  انی. شا ستین  یدر و  هک  ییبگو  یزیچ
  یا یشرع  حیصح  ھدف  برآوردن منظور  به  بتیرا اگر غیاند ز را ندارند، پرداخته  بتیغ

  حرام  بتیغ  صورت  نباشد، در آن سریم  بتیجز با غ  ھدف  آن  به  دنیرس  هکباشد 
 اند از:  مور عبارتا  نی؛ ا ستین

 توانـد یرد، میـگ یقـرار م  یسک  و ستم  مورد ظلم  هک  یسک: یو دادخواھ  تظلم -۱
را یند زک  تیاک) ش مک(حا  مسؤول  مراجع  به  ی، از و ظالم  ظلم  بردن  نیاز ب  یبرا
او   بـه«اسـت:   آمـده  از مظلومـان  یکـی  گفتن  سخن  به  راجع  فیشر  ثیحد در

  صـاحب  یعنـی».  اسـت  یرا سـخن  حق  را صاحبید زیبگو  سخن  هکدیدھ  اجازه
 ند.ک  خود دفاع تواند از یم  حق

  سکـ  بیع  یسکر: اگر کر منییمنظور تغ  به  یسکاز   جستن  یاری -۲
  آن  ر دادنییـتغ  نـد او بـهک یر مـکف  هکند ک یبازگو م  یشخص  را به  یگرید

  حـق  فرموده  نیا  لیدل  . به است  درست  ارشک  نیا ، قادر است  یر از وکمن

ُ �َّ ُ�ِبُّ ﴿ :یتعال ۡهرَ  ٱ�َّ ِ  ٱۡ�َ وٓءِ ب  .]۱۴۸[النساء:  ﴾إِ�َّ َمن ُظلِمَۚ  ٱلَۡقۡولِ مَِن  ٱلسُّ
  بـر او سـتم  هکـ  یسکندارد مگر از  را دوست  یبدزبان  به  برداشتن  خداوند بانگ«

 . گذشت  ر آنیتفس  هک »باشد  رفته
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  ردهکـ  یظلمـ  نیچنـ  مـن  به  سک  د: فالنیبگو  یا یمفت  به  یسکاستفتاء: اگر  -۳
  بـتیغ  متضـمن  سخنش  نیا  هک  ؟ با آن ستیچ  حقم  به  دنمیرس  راه  پس  است
نـزد   یاز و  انیابوسـف  ھنـد زن  هکـ نیا  لیدل  به  است  درست  یسخن  یول  است

  آنچـه  هک  صیحر  است  یمرد  انیابوسف«رد: ک  تیاکش  نیچن ص  رمکا  رسول
  بـدون  تـوانم یا میـآ  دھد پـس ینم  من  د بهیرا بنما  فرزندم و  من  خرج  یافوکت

گاھ  ».ریبرگ ! یفرمودند: آر ص  رمکا  ؟ رسول رمیبرگ  از مالش  یو  یآ
  ییبـدگو ، مانند ستین  بتیغ  از فاسق  ییو فجار: بدگو  فساق  از آفت  ھشدار دادن -۴

شـد. ک یو فحشا سرم  یارکبد  محالت  به  وستهیپ  هک  یسکالخمر و  دائم  از شخص
  رابـه  الناس: فاسق  حذرهی  یک  هیبما ف  رو الفاسقکاذ«ف: یشر  ثیحد  نیا  لیدل  به

 ».نندکاز او حذر   د تا مردمینک  ی، معرف است  یدر و  هک  آنچه
نقاط   انیب  است: چون  امور عامه  مربوط به  هک  یراز  درباره  یو ھشداردھ  اعالم -۵

ندارنـــد و   تیـــاھل  هکـــ  یانیـــو مفت  ، مصـــنفان انیـــ، راو گواھـــان  ضـــعف
 .ھا آنو مانند   کیخواستگار، شر  ردنک  حتینص

  یو  شناخت  هک ی، درصورت مشھور است  آن  به  هک  یلقب  به  شخص  ردنک یمعرف -۶
 ھا. نیا  و امثال  ، الل وانهیور، دک،  لنگ  نباشد، مانند القاب  نکمم  لقب  ر آنیبا غ

  هک شد  نازل س  یفارس  سلمان  درباره  هیآ  نیاست: ا  شده  تیروا  نزول  سبب  انیدر ب
  دنشیوخواب  خوردن  گونه  نیاز ا  یشخص  د پسیخواب  درنگ یب  آن  دنبال غذا خورد و به

 شد.  نازل  هیآ  نیا  گاه رد. آنکاد ی  یبد  به

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
نَ�ٰ  َذَكرٖ  ّمِن َ�ُٰ�مإِنَّا َخلَقۡ  ٱ�َّاُس  �

ُ
ْۚ  َوَ�َبآ�َِل  ُشُعوٗ�ا وََجَعۡلَ�ُٰ�مۡ  َوأ  ِ�ََعاَرفُٓوا

ۡ�َرَمُ�مۡ  إِنَّ 
َ
ِ  ِعندَ  أ �ۡ  ٱ�َّ

َ
َ  إِنَّ  َقٮُٰ�مۚۡ �  ﴾١٣َعلِيٌم َخبِ�ٞ  ٱ�َّ

حواء  و  دو، آدم  آن  هک»  میا دهیآفر  زن  کیمرد و   کیھمانا ما شما را از  ! مردم  یا«
برابرند، از   تیانسان  در اصل  باھم  ھمه ھا ناانس  هک  است  نیعلیھماالسالم اند. مراد ا

  جمع  باھم مادر  کیپدر و   کیرا   آنان  وند دارند و ھمهیواحد پ  نسب  کی  به  هکرو  آن
  یھیتوج  چیگر، ھید  یبر بعض  نسب  به ھا آناز   یبعض  ، فخر نمودن نید بنابرانک یم

ھا  لهیقب ھا و و شما را شعب«برابرند   باھم ، تیانسان  در اصل ھا آن  را ھمهیندارد ز
  یند ودر فارسک یم  جمع  باھم را  لهیقب  نیچند  هک  بزرگ  است  یشعب: امت»  میدیگردان

  لهیقب  نیچند  کیھر  هک»  عهیرب  شعب«و » مضر  شعب«ند، مانند یگو یم»  ملت»  آن  به
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  آن  ر مجموعهیو ز»  شعب« متر ازک  ثرتک  ثیاز ح»  لهیقب«اند و  دهیرا در خود گنجان
». مضر»  از شعب»  میتم یبن»  لهیوقب»  عهیرب« از شعب» رکب یبن« لهیباشد، مانند قب یم

ر کذ  انی. شا عرب  یھا شاخه»  لیقبا« اند و عجم  یھا شاخه»  شعوب«گر: ید  یقول  به
،  لهیقب  ، سپس شعب  است: اول  طبقه  ھفت  بشر در نزد اعراب  نسل  ه: طبقاتک  است

آن:   ی. مثالھا رهیعش  و بعد از آن  لهیفص  ، بعدا فخذ، سپس بطن  ، سپس ا عمارهبعد
فخذ، »  عبدمناف«،  بطن»  یقص«،  عماره»  شیقر« ، لهیقب»  نانهک«،  شعب»  مهیخز«
 . است  رهیعش » عباس«و   لهیفص»  ھاشم«

» دینک  حاصل  متقابل  ییگر شناساید  کیتا با « میدیھا گردان لهیھا و قب شما را ملت ! یآر
  د، نهیگررا بشناسید تا ھمدیآفر  مختلف  ییھا لهیقب ھا و شما را شعب  سبحان  ی: خدایعنی

نزد خداوند  شما  نیارجمندتر  قتیدر حق« هکد چرا یفخر ورز  نسب  به  هک  آن  یبرا
  پس  است  یبا تقو ، فقط یتعال  شما در نزد حق  انیم  ی: برتریعنی»  شماست  نیزگارتریپرھ

تر، بھتر و برتر باشد  یگرام هک  است  برخوردار باشد، ھمو سزاوار آن  یاز تقو  ھرکس
گاه  یدانا د خدایترد یب«د یرا فروگذار  نسب  ، تفاخر به نیبنابرا   د و نحوهیو طرز د»  است  آ
  به  فیشر  ثید. در حدیپا زن  پشت  تیجاھل  یپندارھا  به  پس  ستین  شما از او پنھان  عمل

  سؤال ص خدا  از رسول«فرمود:   هک  است  آمده س   رهیاز ابوھر  یر ویو غ  یبخار  تیروا
  نیزگارتریپرھ أ نزد خداوند  آنان  نیتر یفرمودند: گرام ؟ ستیک  مردم  نیتر یگرام  هکشد 

  نیتر یگرام  مورد نبود. فرمودند: پس  نیما از شما در ا  سؤال گفتند:  . اصحاب ستھا آن
  . اصحاب است أ خدا  لیخدا فرزند خل یخدا فرزند نب یخدا فرزند نب  ینب  وسفی،  مردم

  درباره  شما از من  سؤال  . فرمودند: پس ستیز نیمورد ن  نیما از شما در ا  گفتند: سؤال
 ھا آن ن ی، بھتر تیدر جاھل ھا آن  نیفرمودند: بھتر ! یگفتند: آر  ؟ اصحاب است  عرب  معادن

است:   آمده  یگرید  فیشر  ثیدر حد». باشند  و دانش  فھم  اھل  هک شرط آن  اند به در اسالم

در   نی. ھمچن» یتقو  به  رامتکو   است  مال  به  حسب« ».یاتلقو  رمك، وال املال  احلسب«

  يفخرون  قوم  ويلنته� ، تراب  من  خلق  وآدم  بنو آدم  لك�م«است:   آمده  فیشر  ثیحد
از   د و آدمیھست  آدم  فرزندان شما  ھمه« ».اجلعالن  من  تعايل  اهللا  يلع  هويأ  و يلكوننأ  بائهمآب

ا یبردارند   دست  شیار خوک  نید از اینند، باک یم فخر  پدرانشان  به  هک  یمردمشد لذا   دهیآفر  کخا

در   نی. ھمچن»نغز) خواھند بودک(  گوگال  تر از حشره ارزش یب أ ا نزد خدواندقطع  هک نیا
و   ردهکراد یا  یا خطابه  یسوار بر شتر در من ص  رمکا  است: رسول آمده  فیشر  ثیحد
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  يلع  لعر�  ال ال فضلأواحد،   با�مأ  ن�واحد و  ر��م  نإال أ  يها انلاسأيا « فرمودند:  نیچن
  ال هلأ،  ال باتلقويإسود أ  محر يلعمحر وال ألأ  سود يلعوال أل  عر�  يلع  لعج� وال  عج�
گاه ! مردم  یا  ھان« ».الشاهد الغائب  ، قال: فليبلغ قالوا: نعم ؟ بلغت پروردگار شما   هکد یباش  آ

گاه است  یکیو پدر شما   است  یکی   یا یرا بر عرب  یا یو عجم  یا یرا بر عجم  یا یعرب  هکد یباش  ، آ
  ا ابالغیآ ! ، ھان یتقو  جز به  ستین  یا یو برتر  فضل  چیھ  اهیرا بر س  و سرخ  را بر سرخ  اهیو س

  بیغا  هک  یسک  ، به حاضر است  هک  یسکد یبا  د: پسد. فرمودنیردک  ! ابالغ یگفتند: آر  ؟ مردم ردمک

 .»برساند  است
  هکم  است: در روز فتح  ردهک  تیروا  هیآ  نیا  نزول  سبب  انیدر ب  حاتم  یاب  ابن

ا یگفتند: آ  از مردم  یاثنا برخ  نیگفت: در ا  برآمد و اذان  عبهک  بام  بر پشت  بالل
  نیگفتند: اگر ا  شان در پاسخ  یگرانید د؟!یگو یم  اذان  عبهک  بر پشت  اهیس  برده  نیھم

شد.   نازل  هیآ  نیا  هکبود   دھد. ھمان یر مییرا تغ  باشد او آن  آورده  خشم  ار خدا را بهک
و   اموال  به  ییجو  ی، برتر نسب  و از تفاخر به  را فراخوانده ھا آن ص  رمکا  رسول  گاه آن

 نمودند.  سرزنش و  یر فقرا، نھیتحق

ۡعَراُب  قَالَِت ﴿
َ
ۖ  ٱۡ� ْ  لَّمۡ  قُل َءاَمنَّا ْ  َوَ�ِٰ�ن تُۡؤِمُنوا ۡسلَۡمنَا قُولُٓوا

َ
ا أ يَ�ٰنُ  يَۡدُخلِ  َولَمَّ ِ�  ٱۡ�ِ

ْ  �ن قُلُو�ُِ�ۡمۖ  َ  تُِطيُعوا ۡعَ�ٰلُِ�مۡ  ّمِنۡ  ُ�مَ� يَلِتۡ  ۥَورَُسوَ�ُ  ٱ�َّ
َ
ۚ  ًٔ َشۡ�  أ َ  إِنَّ  ا  َ�ُفورٞ  ٱ�َّ

 ﴾١٤رَِّحيمٌ 
 !ص امبریپ  ی: ایعنی»  میا آورده  مانیگفتند: ا« نانینش  هی: بادیعنی»  انیاعراب«
بگو: « ؛ میا نھاده  اوامر تو سر اطاعت  یو در پا  میا ردهک  قی، تصد یا آورده  هکرا   یعیشرا

  خلوص اعتقاد،از   هک  ینیراست  قیتصد  د بهیا ردهکن  قی: تصدیعنی» دیا اوردهین  مانیا
»  میا آورده  د: اسالمییبگو  نکیل«باشد   برخاسته  راسخ  نیقیو   املک  نانی، اطم تین
  می، تسل صدقات و  اتکدر ز  طمع  زهیانگ  ا بهی،  و اسارت  شدن  شتهک  : از ترسیعنی

  هکبل»  است نشده  داخل  مانیشما اھای  دل و ھنوز در. « میا نھاده  و گردن  میا شده
،  ستین  شیب  زبان  به  یخال  انیم  ید، سخنینام یم  مانیپندار خود ا  به  هک  آنچه

خدا و  و اگر از«باشد   آن  ھمراه  یا شائبه یو ب  خالص  تی، ن نیاعتقاد راست  هک آن یب
 از پاداش  یزی: چیعنی» ندک ینم  مک  یزیچ  تانیھا ردهکد، از یبر  فرمان  امبرشیپ
 به  پس»  است  مھربان  خدا آمرزنده  گمان یب«اھد ک یدھد و نم ینم  مکرا   اعمالتان 
 د.ینک  هیکت  یو  مھر و مغفرت 
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  از اسالم  مانیه: اکدارد   داللت  و جماعت  سنت  اھل  دهیعق  نیبر ا  مهیرک  هیآ
  یمعن  نیز بر این ÷  لیجبرئ  ثیحد  به  معروف  فیشر  ثیو حد  تر است خاص
  در باره  ، سپس اسالم  در باره ص  رمکا  از رسول ÷  لیجبرئ  هک  گاه ند آنک یم داللت

  و از خاص  خاص  یسو  به  از عام  پله  به  رد و پلهک  سؤال  احسان  در باره  گاه و آن  مانیا
 . باال رفت  اخص  یسو به

  یبن  لهیاز افراد قب  یتعداد  بارهدر  مهیرک  هیاند: آ گفته  نزول  سبب  انیدر ب  مفسران
و   قتیحق در  هک  یآمدند و در حال  نهیمد  به  یدر قحط سال  هکشد   نازل  مهیخز  بن اسد

 ص خدا  رسول  به ھا آن  عالوه  ردند. بهک  را اعالم  نینبودند، شھادت  امر مؤمن  نھان
نزد تو   فرمان  به  داروندار خود گوشو   الیو ع  ھا و اھلیبار  نیگفتند: ما با سنگ یم

و  ... بده  اتکز  اموال ما از  به  پس  میدیدند، نجنگیبا تو جنگ  فالن یبن  هک و چنان  میا آمده
در «فرمودند:  ص خدا  رسول  هکگذاشتند تا بدانجا  یم  منت ص امبریبر پ  وستهیپ

 ».دیگو یم  سخن  شانیھا نابز  به  طانیو ھمانا ش  است  کاند  یبس  شان فھم  قتیحق

َما ﴿ ِينَ  ٱلُۡمۡؤِمُنونَ إِ�َّ ِ  ٱ�َّ  ب
ْ ِ َءاَمنُوا ْ  ُ�مَّ لَمۡ  ۦَورَُسوِ�ِ  ٱ�َّ ْ  يَۡرتَابُوا ۡمَ�ٰلِِهمۡ  َوَ�َٰهُدوا

َ
 بِأ

نُفِسِهمۡ 
َ
ِۚ  َسبِيلِ  ِ�  َوأ ْوَ�ٰٓ  ٱ�َّ

ُ
ِٰدقُونَ  ُهمُ  �َِك أ  ﴾١٥ٱل�َّ

،  قتیحق در«د: یفرما یو م  نموده  انیرا ب  نیراست  مؤمنان  اوصاف  یتعال  حق  سپس
و   یھماھنگ  یاو از رو  : بهیعنی» اند دهیگرو  امبرشیخدا و پ  به  هکاند   یسانک  مؤمنان

اند  آورده  یھا ناخالص و  شائبه ی، ب حیصح  مانیخود؛ ا  و زبان  قلب  انیدر م  املک  توافق
  یا و شبھه  کش  چی، ھ نیراست  مانیا  بعد از آن: یعنی» اند اوردهین  و شبھه  کش  سپس«
در   شانیھا آنو با مالھا و ج«است   ختهیامیدرن  شانیو با باورھا  وارد نشده  شانیدلھا  به

  اد شدهیامور   هک»  نانیاند، ا ردهکجھاد «  یو  یرضا  و طلب  : در طاعتیعنی» خدا  راه
  مانیا  وصف  به  بودن  موصوف  یدر ادعا» ردارندک راست« اند؛ ردهکجا کیو   جمع  باھم را

اند  آورده  در ظاھر امر اسالم  هک  یسانکاز   ر آنانیغ  ، نه آن  اھل در شمار  بودن  و داخل
 . است  دهینگرد  مطمئن  مانیا  به  شان قلب  در واقع  یول

ُ�َعّلُِمونَ  قُۡل ﴿
َ
�  َ ُ  بِِدينُِ�مۡ  ٱ�َّ َ�َٰ�ٰتِ  ِ�  َما لَمُ َ�عۡ  َوٱ�َّ �ِض� َوَما ِ�  ٱلسَّ

َ
ُ وَ  ٱۡ� بُِ�ّلِ  ٱ�َّ

 ﴾١٦مٞ َعلِي ءٍ َ�ۡ 
 خود خبر  نیا خدا را از دیآ«باور:  یب  انیمدع  نیا  به ص امبریپ  یا» بگو«

گاھ  د تا او از آنیدھ یخود خبر م  مانیاز ا  یتعال  حق  ا بهی: آیعنی» د؟یدھ یم   حاصل  یآ



 ٦٥٩  سوره حجرات

 

  و آنچه ھا آنآسم در  هکرا   خدا آنچه  هک آن  و حال«؟  میا آورده  مانیاد: یگفت  هکند، آنجا ک
  مانیدر مورد ا شما  یادعا  قتیاز حق  او چگونه  پس» داند ی، م است  نیدر زم  هکرا 

  ماند از آن ینم  ز بر او پنھانیچ  چیو ھ»  ز داناستیچ  ھمه  و خدا به«؟  خبر است یب
 . نھاستیر ایو غ  و اخالص  مانیا  به  یو  علم  جمله

نۡ  َك َ�ُمنُّوَن َعلَيۡ ﴿
َ
ْۖ  أ ۡسلَُموا

َ
ْ  �َّ  قُل أ َّ  َ�ُمنُّوا ُ  بَلِ  إِۡسَ�َٰمُ�م�  َ�َ نۡ  ُ�مۡ َ�ُمنُّ َعلَيۡ  ٱ�َّ

َ
 أ

يَ�ٰنِ  َهَدٮُٰ�مۡ   ﴾١٧َ�ِٰد�ِ�َ  ُكنُتمۡ  إِن لِۡ�ِ
  اسالم ، نیدروغ  انیمدع  آن :یعنی» گذارند یم  اند، بر تو منت آورده  اسالم  هک  نیاز ا«

  ھا و اھلیبار نیسنگ  ما با ھمه«گفتند:   هکشمارند، آنجا  یبر تو م  یرا منت  شیخو  آوردن
  نیا  هک...».  میا دهینجنگ با تو  فالن یو بن  فالن یو مانند بن  میا خود نزد تو آمده  الیو ع

  از اسالم  بگو: بر من« است  شانیھا در دل  مانیا  نکتم  عدم  ، خود نشانه نھادن  منت
  کتبار  یخدا  از آن  را منتید زینشمار  بر من  یرا منت  : آنیعنی» دینگذار  منت  آوردنتان

بر   انسان  خود آن  به  مانیا  نفع  هکچرا  بخشد یم  مانیا  یانسان  به  هک  است  یو تعال
گذارد اگر  یم  بر شما منت  مانیا  به شما  ردنک  تیبا ھدا  هک  خداست  هکبل«گردد:  یم

و   کتبار  را است  یخدا  : منتیعنی.  مانیا د ازینک یادعا م  هک  در آنچه» دیراستگو باش
را   تانیھا نهیداد و س  قیتوف  نید  قبول  نمود، به  راه  مانیا  یسو  شما را به  هک  یتعال
دار شما  او منت  هک نیا  د نهییدار او منتشما   هک  است أ گشود لذا خداوند  آن  یبرا

  نیحن  در روز جنگ ص  رمکا  است: رسول  آمده  فیشر  ثیدر حد  هک  باشد چنان
 أ خداوند  نیو ا  مافتین  ا شما را گمراهیآ انصار!  گروه  یا«فرمودند:   نهیانصار مد  به  خطاب

  لهیوس  شما را به أ خداوند  د پسینبودر یا فقیداد؟ و آ  والفت  انس  باھم شما را  هکبود 
گذارتر و  منت[  یو  و رسول أ ، خداوند است  نیچن ! یگفتند: آر د؟یتوانگر گردان  من

 .]برترند

َ إِنَّ ﴿ َ�َٰ�ٰتِ  َ�ۡيَب  لَمُ َ�عۡ  ٱ�َّ �ِض� وَ  ٱلسَّ
َ
ُ وَ  ٱۡ� ۢ  ٱ�َّ  ﴾١٨َ�ۡعَملُونَ  بَِما بَِصُ�

 و ھا نادر آسم  هکرا   : آنچهیعنی» را  نیو زم ھا ناآسم  نھفته  هک  خداست  گمان یب«
 دارد؛ یم  خود نھان  در اندرون  ھر انسان  هکرا   آنچه  و از جمله  است  پنھان  نیزم
  پس  ستین  یامور بر او مخف  نیاز ا  یزیو چ»  ناستید، بینک یم  آنچه  داند و خدا به یم«

 ر و در برابر شر؛ با شر.یخ ر بای؛ در برابر خ شماست  او جزا دھنده





 
 
 
 

 ق  سوره

 . است  هی) آ۴۵(  یو دارا  است  کیم
  افتتاح  با آن  هک  یا ییھجا  حرف  ھمان  یعنی» ق«  نام  به  سوره  نیا ه:یتسم  وجهم
 . است  شده  ی، نامگذار شده

 ھا و ـ مانند جمعه  عام  و مجامع  بزرگ  یدادھایدر رو  سوره  نیا  هک  است  سنت
ا، یدن  یمجازاتھا ، اتی، مظاھر ح نشیار آفرک؛ آغاز  آن  شود تا خواندن  ـ خوانده  نیدیع

  بودن  سنت  لیدل آورد.  اد مردمی  را به  و عقاب  و ثواب  و دوزخ  ز، بھشتیرستاخ
  از جمله  است  شده  نقل  باره  نیدر ا  هک  است  یثیھا، احاد مناسبت  نیدر ا  آن  قرائت

  . والقرآن ق«فرمود:   هک  ست ل  حارث  بنت  ھشام ام  تیروا  به  لیذ  فیشر  ثیحد
  آن  ھر روز جمعه  شانیرا ایز  فرانگرفتم ص  رمکا  رسول  شخص  د را جز از زبانیالمج

در   نیھمچن». خواندند یردند، بر منبر مک یراد میا  خطبه  مردم  به  هک  یرا در ھنگام
  رسول  هکرد ک  سؤال  یثیل از ابوواقد س  الخطاب  بن عمر« است:  آمده  فیشر  ثیحد

  خواندند؟ او پاسخ یرا م  ییھا سوره  د فطر چهیو ع  دقربانیع  یدر نمازھا ص  رمکا

�َِت �ۡ ٱ﴿و  ]۱[ق:  ﴾١لَۡمِجيدِ ٱ ۡلُقۡرَءانِ ٱٓقۚ وَ ﴿ھا آندر   شانیداد: ا اَعةُ ٱ َ�َ  �َشقَّ ٱوَ  لسَّ
اد یاع  هک  است  نیاد ایدر اع  آن  تالوت  متکح». خواندند یرا م ]۱[القمر:  ﴾١َقَمرُ لۡ ٱ

  د، انسانیع  و طرب  یشاد  هک  است  سزاوار آن  پس  است  نتیو ز  یشاد  یروزھا
  آمدن  رونیاد بی  ز، بهین  ییروزھا  نیدر چن  ند و انسانکن  غافل  اد آخرتیرا از   مؤمن

 باشد.  حساب  یھا آندیم  یسو  خود به

 ﴾١ٱلَۡمِجيدِ  َوٱلُۡقۡرَءانِ  ٓقۚ ﴿
در آغاز  ھا، سوره  لیاوا  مقطعه  حروف  درباره  و سخن»  قاف«شود:  یم  خوانده  نیچن
  یقول . به میرک  قرآن  : سوگند بهیعنی» دیمج  قرآن  سوگند به. « گذشت»  بقره« سوره
ر یخ  سبب  و به  مقدار است قدر و بزرگ واال  است: قرآن  نینجا ایدر ا» دیمج« یمعنا

دارد.   و شرف  یبرتر  تبکر یوجود دارد، بر سا  در آن  هک  یاریبس  یو اخرو  یویدن
در   هک  میساز یم  خاطر نشان».  است  رمکو   شیمجد: گشا«د: یگو یم  راغب
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  سخن  مضمون  هکباشد  یم  محذوف  هیعل  و مقسم  است  به  مقسم؛  د) قرآنیالمج (والقرآن
» ریبکر یتفس«در   یراز  . امام است و معاد  نبوت  اثبات  ند و آنک یم  داللت  بر آن  یبعد
  ردهکاد ی ھا آنر یھجاء و غ  حروف  به  میرک در قرآن  خداوند متعال  هک  ییسوگندھا  یبرا

 م:ینک یم  را نقل  جاز آنیا  به  کنیا  هک  نموده  انیب را  یقیدق  یبند و دسته  فی، تصن است
  کی  ؛ مثال است  ردهکاد ی  قسم  حرف  کی  ا بهیز یچ  کی  به  خداوند متعال  یگاھ -۱

 . است»  ن«و »  ص«حرف:   کی  و مثال»  و النجم«و » و العرص«ز: یچ
دو چیز:   ؛ مثال است  ردهکیاد   قسم  دو حروف  دو چیز و به  به  گاھی -۲

، » طس«، » طه«دو حرف:   و مثال»  والسامء و الطارق«و »  يلوالل  والضحی«

 . است » حم«و »  يس«
 چیز:  سه  ؛ مثال است  ردهکیاد   قسم  حرف  سه  چیز و به  سه  به  گاھی -۳

»  طسم«، » مـال«حرف:   سه  و مثال» ... ... فالتاليات ... فالزاجرات والصافات«

 . است» الر«و
 چھار چیز:  ؛ مثال است ردهکیاد   قسم  چھار حرف  چھار چیز و به  به  گاھی -۴

  والسامء ذات)، (... اتـمقسمـ... فال ... فاجلاريات ... فاحلامالت والذاريات(

  سوره  در اول»  مصـال«چھار حرف:   )؛ و مثال... يتونوالز  والتني( )،... الربوج

 . است» رعد« سوره  در اول» مرـال«و»  اعراف«
چیز:   پنج  ؛ مثال است ردهکیاد   قسم  حرف  پنج  چیز و به  پنج  به  گاھی -۵

حرف:   پنج  ) و مثالوالفجر...) و (... النازعات)، (... واملرسالت)، (والطور...(

 . ) است محعسق( ) و كهيعص(

 سوره:  و آن  ردهکیاد ن  چیز قسم  بیشتر از پنج  به  سوره  کجز در ی أ خداوند -۶

  است  ردهکیاد ن  نیز قسم  حرف  بیشتر از پنج  و به  ) است...وضحاها  والشمس(
 نشود.  سنگین  لمهک تا

  به  و قسم  ردهکیاد   قسم  حروف  به  سوره  و ھشت  در آغاز بیست أ خداوند -۷
 ». است  نیامده  ریمک  قرآن  ھا، در دیگر مواضع سوره  جز در اوایل  حروف



 ٦٦٣  سوره ق

 

  اختالف  متعارض  قول  ازدهیبر »  ق« یمعنا  لیدر تأو  مفسران  هکشود  یم  خاطرنشان
 ھا آنر کذ ، از نیوجود ندارد بنابرا  یلیدل ھا آناز   کی  چیھ  بر صحت  هکنظر دارند 

 . میردکنظر  صرف

ْ  بَۡل ﴿ ن َعِجُبٓوا
َ
نِذرٞ  َجآَءُهم أ ءَِذا ِمۡتَنا  ٢َعِجيٌب  ءٌ َ�َٰذا َ�ۡ  ٱۡلَ�ٰفُِرونَ  َ�َقاَل  ّمِۡنُهمۡ  مُّ

َ
أ

 ﴾٣َوُ�نَّا تَُراٗباۖ َ�ٰلَِك رَۡجُعۢ بَعِيدٞ 
 »ردندک  آمد، تعجب  شانیبرا  خودشان  انیاز م  یا ھشداردھنده  هک نیاز ا  هکبل«

  ـ به  است ص محمد  هکـ   خودشان  انیاز م  یبشر  هک نیفار از اک: یعنی
 و رد  کیکتش  صرف  به  شدند پس  زده آمد، شگفت  سراغشان  به  یا ھشداردھنده  عنوان
ردند؛ ک  یز تلقیآور ن و شگفت  بیرا از امور عج  آن  هکبل  ردهکتفا نکا  ھشداردھنده  دعوت

ھمانند ما   یامبر بشریپ  هک نی: ما از ایعنی»  بیعج  است  یزیچ  نیگفتند: ا  افرانکو «
  ختهیبرانگ  بعد ازمرگ  هک نیاز ا  میشگفت ز دریو ن  میا فرورفته  یو شگفت  باشد، در تعجب

  شد و به  ندهکپرا  نیما در زم  بدن  یو اجزا»  میشد  کو خا  میمرد  ا چونیآ«؛  میشو
د ـ ما را یگو یم  ھشداردھنده  نیا  هک خداوند ـ چنان  گاه د آنیگرد  لیتبد  کخا
  شدن  از نو زنده  نی: ایعنی»  نیا«گرداند؟  یباز م  شیخو  یسو  زد و بهیانگ یبرم

را   آن  را عقلیز  است  و عادت  ا دور از ظنی،  : دور از عقلیعنی»  د استیبع  یبازگشت«
 . نکمم ریغ  است  یامر  نیـ ا  آنان  زعم  ـ به  هکند چرا ک ینم  قیتصد

�ُض  تَنُقُص  َما َعلِۡمَنا قَدۡ ﴿
َ
 ﴾٤َحفِي� كَِ�ٌٰب  وَِعنَدنَا ُهۡمۖ ِمنۡ  ٱۡ�

  هک م یا ا دانستهقطع«د: یفرما یم  و علمش  قدرت  تیمطلق  انیدر ب  یتعال  حق  گاه  آن
اجساد  ه کامر   نیا  پس  شان بعد از مرگ» اھدک یرا فرو م  مقدار از اجسادشان  چه  نیزم

  از نزد ما گم  از آن  یزیو چ  ستین  اند، بر ما پنھان جا رفتهک  و به  شده  ندهکجا پراکدر 
  هک  است  یتابک: نزد ما یعنی»  است  یا نندهکضبط   تابکو نزد ما «شود  ینم

  اتیوجزئ  لیتفاص  دارنده ز نگاهیو ن  ز آنانیچ  و ھمه  آنان  ی، نامھا شمار آنان  دارنده نگاه
 باشد. یمحفوظ م  ، لوح تابک  نیا  هک  اء استیاش  ھمه

ْ  بَۡل ﴿ بُوا ٓ  بِٱۡ�َقِّ  َكذَّ ا َجا ۡمرٖ  ِ�ٓ  َ�ُهمۡ  َءُهمۡ لَمَّ
َ
رِ�ٍج  أ  ﴾٥مَّ

 زیو استبعاد ن  ، از مرز تعجب اد شدهیفار ک: یعنی» شمردند  را دروغ  حق  هکبل  نه«
  است  و نبوت  نجا، قرآنیدر ا»  حق«ردند. مراد از ک  بیذکرا ت  ا حقو صراحت  فراتر رفته

  حق  هک نیمجرد ا  : بهیعنی» آمد  شانیبرا  یوقت«؛  است  شده  ثابت  معجزات  لهیوس  به  هک
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تدبر،   در آن  هک آن یب دادند، قرار  بیذکرا مورد ت  شد، آن  ابالغ  نانآ  به  قرآن  لهیوس  به
  : آنانیعنی» اند سردرگم  یارکدر   آنان  پس«شند یندیب  و ژرف  نظر نموده  ر و امعانکتف

ند: یگو یم  ی، بار ساحر است ص محمد ند:یگو یم  یمضطربند، گاھو   ، سردرگم آشفته
 ندارند.  یرکاستقرار ف  پس  است  اھنک و  نیب  ند: فالیگو یم  یو بار  او شاعر است

فَلَمۡ ﴿
َ
ْ  أ َمآءِ  إَِ�  يَنُظُرٓوا َٰها بَنَۡيَ�َٰها َكۡيَف  َ�ُهمۡ فَوۡ  ٱلسَّ  ﴾٦ٖج فُُرو ِمن لََها َوَما َوَز�َّ�َّ

از  ار بزرگتریبس  هکند ک یر مکخود را ذ  نشیاز آفر  ییھا نمونه  خداوند متعال  سپس
اند:  فروافتاده و استبعاد  یدر شگفت  آن  خلقت  اعاده  انکاز ام ھا آن  هک  است  یزیچ  آن
  سرشان  یباال  آسمان  به«شدند؛   بعد از مرگ  ر بعثکمن  آنان  هک  گاه آن» مگر«

را یز»  میا ردهک بنا«آور  و شگفت  بیعج  وصف  نیبر ا» را  آن  چگونه  هکاند  ستهیننگر
را   آن  و چگونه« اند شده  باشند، برافراشته  داشته  هیکت  بر آن  هک  یستون  بدون ھا آنآسم

  ینورافشان  ھا در آن چراغ  ھمچون  هک  ینواز و ستارگان با و چشمیز  با رنگ» ؟ میا آراسته
،  بی، ع خلل  گونه چیھ :یعنی»  ستین  یا یافتگکش  گونه  چیھ  آن  یاو بر«نند ک یم
 . ستین ھا آندر آسم  یا ینظم یو ب  افکش

�َض وَ ﴿
َ
لۡ َ�ٰ َمَددۡ  ٱۡ�

َ
�بَۡتَنا َرَ�ِٰ�َ  �ِيَها َقۡيَناَها َو�

َ
 ﴾٧بَِهيجٖ  َزۡو� ُ�ِّ  ِمن �ِيَها َوأ

  یجزئ  نگاه  حسب  ؛ به میساخت  مسطحرا ھموار و   : آنیعنی»  میرا گسترد  نیو زم«
  تیلک نظر به  ند، نهک یم  یزندگ  در آن  هک  یا ییایجغراف  تیموقع  یسو  به  انسان
 ھا وهک  و در آن«است   یروک  یا ارهیخود، س  تیلکدر   نیرا زمی؛ ز آن  یوجود

  ھرگونهاز   و در آن«استوار و لنگرآسا   یھا وهک  یعنی: یرواس»  میدرافگند
  یھا یبا و رستنیو و زکین  یا و گونه  : از ھر صنفیعنی»  میدیانیرو  یزیانگ دل  جفت
  یو بوھا  بیعج  الکو با اش  نواز مختلف  و روح  چشم  یھا را با رنگ  نندگانیب  هک  یخرم

 آورند. یم  و نشاط و بھجت  یخرم  خود، به  زهیکو پا  لذتبخش  یھا وهیمعطر و م

ةٗ َ�بۡ ﴿ نِيبٖ  َ�ۡبدٖ  لُِ�ِّ  َوذِۡكَرىٰ  ِ�َ  ﴾٨مُّ
  هیما  یبیمن  ھر بنده  یبرا«ز یانگ اء دلیاش  ھمه  و نگار با آن  پر نقش  نیزم  نیا» تا«

ر در کومتف أ خداوند  یسو  به  نندهک  ار رجوعیب: بسیمن» و پند آموز باشد  یروشنگر
در   ، از نگرش یا شهیواند  نشیب  اھل  انسانھر   . پس اوست  نشیو آفر  صنع  یھا ینوآور
  ردنک بر زنده  طور قطع  به امور،  نیتوانا بر مانند ا  ذات  هکابد ی یدر م  نیزم  یھا نشانه

 . ز تواناستین  مردگان
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﴿ َ�ۡ َمآءِ  ِمنَ  اَونَزَّ ٓ  ٱلسَّ َ�َٰرٗ�  ءٗ َما �َبۡتَنا مُّ
َ
ٰٖت  بِهِۦ فَأ  ﴾٩ٱۡ�َِصيدِ  وََحبَّ  َج�َّ

ار یبس و  تکار با بریبس  ی: از ابرھا، آبیعنی»  میفرودآورد  تکپربر  یآب  و از آسمان«
  آب»  بدان پس«رند یگ  بھره  امورشان  در غالب  از آن  تا مردم  میفروآورد  پرمنفعت

  یگرید  و ھر دانه ، جو مانند گندم»  یردنکدرو  یھا و دانه«ار یبس  یزارھا وهیو م» باغھا«
 ». میدیانیرو«شود  یم  رهیذخ  هیتغذ  یراب  هک

ََّها بَاِسَ�ٰٖت  ٱ�َّۡخَل وَ ﴿  ﴾١٠نَِّضيدٞ  َطۡلعٞ  ل
بلندباال  . باسقات: میدیانیرو» توبرتو دارند  وهیم  هکتناور خرما   درختان»  در آن» و«

در   و سپس دیآ یم  رونیخرما ب  درخت  از محصول  هک  است  یزیچ  نیو تناور. طلع: اول
 شود: یم  یبردار بھره  از آن  مرحله  سه

 دارد.  خوشی  بس  طعم  آن  از انواع  برخی  هکو سبز   نارس  است  بلح: خرمایی -۱
 . است  رسیده  خرمای  رطب: غوره -۲
  مالکو  پختگی  ، به و رطب  بلح  دو مرحله  بعد از پیمودن  هک  است  تمر: خرمایی -۳

بر   از آن  برخی  هک  است  برتوییتو  خرمای  رسد. نضید: خوشه خود می
 . است  شده  فروچیده  عجیبی  ھندسی  لکش  و به  زیبایی  دیگر به  برخی  باالی

ۡحيَ  ّلِۡلعَِبادِ�  ٗقاّرِزۡ ﴿
َ
ۚ  ةٗ بَۡ�َ  بِهِۦ َنايۡ َوأ ۡيٗتا  ﴾١١ٱۡ�ُُروجُ  َكَ�ٰلَِك  مَّ

  یا یتا روز  میدیانیزھا را رویچ  نیا  : ھمهیعنی»  بندگان  یبرا  یا یروز«
  آن  لهیوس  : بهیعنی»  میدیگردان  را زنده  یا مرده  نیسرزم  و بدان«باشد   بندگان  یبرا
 زیز نیرستاخ»  میدیگردان  را زنده  یاھیگ یو ب  وهیم یب  پژمرده  کخش  نیسرزم ، آب
 ھمانندز ین  بعد از مرگ  بعث  از گورھا در ھنگام  شدن  رونی: بیعنی»  است  گونه نیھم

در   بزرگ  یارھاک  نیا  هک چنان  پس  است  مرده  نیزم  ساختن  زنده  هیعمل  نیا
 او  یھایز از توانمندین  مردگان  ختنیبرانگ  گونه نی؛ ھم است  یتعال  حق  قدرت  حوزه

 ندارد.  یو حد و مرز  است  مطلق  باشد و اصوال قدرتش یم

بَۡت ﴿ ۡصَ�ُٰب  نُوحٖ  قَۡومُ  َ�ۡبلَُهمۡ  َكذَّ
َ
 ﴾١٣وََ�دٞ َوفِرَۡعۡوُن �ۡخَ�ُٰن لُوٖط  ١٢َوَ�ُمودُ  ٱلرَّّسِ  َوأ

و   نوح  قوم« ص محمد  حضرت  نندهک بیذکت  افرانکاز   شی: پیعنی»  از آنان  شیپ«
  شده بنا  هک  یچاھ  صاحبان  یعنیرس:   اصحاب» ردندک  شهیپ  بیذکت  رس  اصحاب

و   داشته  اقامت  چاه  آن  رامونیخود پ  یبا مواش  هکبودند  ÷  بیشع  قوم  . و آنان است
از   هکبودند »  مامهی« در  یا قومی، »اخدود  اصحاب« : آنانیقول  دند. بهیپرست یرا م  بتان
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و « و قومش»  و فرعون ثمود و عاد«ردند ک  شهیپ  بیذکز تین» و. « نجد است  نیسرزم
  یاھال  هکشد،   مبعوث  نبوت  به  شان انیدر م لوط  هک  ی: قومیعنی» لوط  برادران
 بودند.  نیفلسط  نیاز سرزم»  عموره«و »  سدوم« یشھرھا

ۡص ﴿
َ
يَۡ�ةِ  َ�ُٰب َوأ

َ
َب  ُ�ّٞ  ُ�بَّٖع�  مُ َوقَوۡ  ٱۡ�  ﴾١٤فََحقَّ وَِ�يدِ  ٱلرُُّسَل  َكذَّ

  درباره  ردند. سخنک  شهیپ  بیذکز تیزار ن شهیب  نانک: سایعنی»  هکیأ  و اصحاب«
 زین»  تبع  و قوم« گذشت» ۱۷۶شعراء/ «در سوره  ÷  بیشع  امبرشانیو پ»  هکیأ«
را   شد و قومش  مسلمان  هکبود   منی  پادشاه  یریحم  ردند. او تبعک  شهیپ  بیذکت

ما را   انامبریپ  یھمگ« ! یردند. آرک  بیذکاو را ت ھا آنفراخواند اما   اسالم  یسو به
  شانیسو  ما به  هکامبر خود را یھا؛ پ گروه  از آن  کی: ھریعنی» گرفتند  دروغ به

ند، ک  بیذکرا ت † امبرانیاز پ  یکی  ھرکس  ردند پسک  بیذک، ت میبود  فرستاده
 :یعنی» آمد  واجب  من  عذاب  وعده  جهیو در نت« است  ردهک  بیذکرا ت  شانیا  تمام ییگو

 . گرفت  تعلق  آنان  به  عذاب  نیشد و ا  و الزم  واجب  برآنان  من  عذاب  وعده
  یا  یعنی.  است  هکفار مک  یبرا  یدیو تھد ص  رمکا  رسول  به  یتی، تسل هیآ  سه  نیا

مانند   ید از فرجامیز باین  نندگانتک بیذکو ت  مباش  دلتنگ  شیفار قرک  بیذکاز ت امبر!یپ
 ھا برحذر باشند. گروه  نآ  فرجام

﴿ ِ َ�َعيِيَنا ب
َ
ِل�  ٱۡ�َۡلقِ أ وَّ

َ
 ﴾١٥َجِديدٖ  َخۡلقٖ  ّمِنۡ  لَۡبٖس  ِ�  ُهمۡ  بَۡل  ٱۡ�

  آنان بار  نینخست  هک  یا ھنگامی: آیعنی» ؟ میبود  درمانده  نینخست  نشیمگر از آفر«
  شده  ناتوان  شان نشی، در امر آفر میدیآفر  عدم  تمکنبودند ـ از   یزیچ  هک یرا ـ درحال

  ، ناتوان است تر سھل  یارک  هک  مجددشان  ختنیاز برانگ  چگونه  پس ؟ ھرگز! میبود
از  ھا آن: یعنی »اند د در شبھهیجد  نشیاز آفر ھا آن  هکبل  نه«؟  میمان یو درم  میشو یم

ار، ک نیا سوکیاز   هکدارند چرا  قرار  یو سردرگم  رتیو ح  کدر ش  مردگان  ختنیبرانگ
  رتیح  ز بهیرستاخ ارکرا در   ز آنانین  طانیگر شید  یو از سو  است  عادت  مخالف

 دھد. یم  جلوه  انکدور از ام  یارک،  را در پندارشان  و آن  درافگنده

�َ�ٰنَ  َخلَۡقَنا َولََقدۡ ﴿ ِ  تُوَۡسوُِس  َما لَمُ َوَ�عۡ  ٱۡ�ِ ۥۖ َ�فۡ  ۦهِ ب ۡقَرُب  نُ َوَ�ۡ  ُسُه
َ
 َحۡبلِ  ِمنۡ  إَِ�ۡهِ  أ

 ﴾١٦ٱلَۡورِ�دِ 
 »ندک یم  وسوسه  او چه  او به  نفس  هک  میدان یو م  میا دهیرا آفر  ما انسان  یراست  و به«

  میدان یز میزند، ن یم  خلجان  ر انسانیو ضم  و قلب  در نھان  هکرا   : ما آنچهیعنی
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  یصدا  یمعنا  ؛ به وسوسهدارد. توسوس: از   احاطه  امور انسان  تمام  ما به  علم  پس
  گردن  یخون  رگ د: شاهیور»  میترکیاو نزد  به  و ما از شاھرگ« است  و پنھان  دهیپوش

 قرار  قلبش  در اندرون  هکاو   جان  او از رگ  : ما بهیعنیباشد.  یم  متصل  قلب  به  هک  است
 ماند. یم  ھان، بر ماپن ھست  در قلبش  هک  آنچه  چگونه  پس  میترکیدارد نزد

َمالِ وََعِن  ٱۡ�َِم�ِ َعِن  ٱلُۡمَتلَّقَِيانِ  َ�َتلَ�َّ  إِذۡ ﴿  ﴾١٧قَعِيدٞ  ٱلّشِ
  یایخفا  به  هک آن  او با وصف  هکپردازد  یم  قتیحق  نیا  انیب  به  سبحان  یخدا  سپس

گاه  عالم  فرزند آدم  قلب   است  برگماردهز یرا ن  بر او دو فرشته  حال  نیاما در ع  است  و آ
  نند پسک  ینگاھدار را  سند و عملشیز او را بنویچ  ، ھمه حجت  منظور الزام  تا به

  لکمو  یو  به  هک  یا فرشته : دویعنی» رندیگ یفرام  رندهیدو فراگ  هک  گاه آن«د: یفرما یم
و   از راست  هک«نند ک یم  ثبت ند،ک یم  د و عملیگو یم  هکرا   آنچه اند و ھر و گمارده

د: یاند. قع ز نشستهیاو ن  و چپ  راست  ، از جانب دو فرشته  : آنیعنی» اند او نشسته  چپ
 ند.ینش یم  ھمراھت  هک  است  یسک

ا يَلۡ ﴿ يۡهِ  إِ�َّ  قَۡولٍ  مِن فُِظ مَّ  ﴾١٨َعتِيدٞ  رَ�ِيٌب  َ�َ
 حاضر و  نگھباننزد او   هک نیمگر ا»  یآدم» آورد یدر نم  زبان  را به  یسخن  چیھ«
  پس ندک یم  سد و ثبتینو یرا م  ، آن ردهک  نظارت  و عملش  بر سخن  هک»  است  یناظر

  یو  ناله  یحت  ز انسانیچ  ھمه ھا آن: یقول  اند. به ، حاضر و آماده نگھبان  دو فرشته  آن
  است  نقل . است  داده  حیرا ترج  قول  نیز ایر نیثک ابن  هکسند. ینو یرا م  اش یماریدر ب

  حاجت  یقضا به  رفتن  ) و در ھنگام (مقاربت  جماع  جز در وقت  دو فرشته  ه: آنک
د و یگو یم  هکرا   آنچه ز،ین  حاالت  نیدر ا  یحت  یرند ولیگ ینم  نارهک  ) از انسان (توالت

  هک  است  آمده س  امامه یاب تیروا  به  فیشر  ثیسند. در حدینو یدانند و م یند، مک یم
ھا و یبد  سندهیو نو  انسان  راست  ھا در جانب یکین  سندهینو«فرمودند:  ص  رمکا  رسول

  نیھا امیبد  سندهیھا بر نو یکین  سندهینو  او قرار دارد پس  چپ  در جانب  گناھان
را   یکین  ، آن راست  جانب  داد، فرشته  را انجام  یکین  عمل  شخص  و چون  ) است (مراقب

د: یگو یم  چپ  جانب  فرشته  داد، به  انجام را  یبد  عمل  سد و چونینو یبرابر م  ده
ا ید یبگو  حید او تسبی، شا سیننو  را در دم  آن فروگذار و  ساعت  را ھفت  آن  نوشتن
  یدرون  و خواطر و خلجانات  نفس  بر وسوسه  هک د دانستیبا  یول». بخواھد  آمرزش

عما   ميتجتاوز أل  اهللا  نإ«است:   آمده  فیشر  ثیدر حد رایز  ستین  رتبمت  ی، عقاب انسان
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  هکرا   آنچه  من  از امت  خداوند متعال« .»به  تعمل وأ به  تتلكم  نفسها ما لمأ  به  حدثت
  سخن ]نفس  ثیحد[  آن  به  هک  گاه تا آن  است  د، در گذشتهیگو یم  ثیحد  بدان  شانیھا نفس

 .»نندکن  عمل ایند، ینگو

﴿ ٓ ِ  ٱلَۡمۡوتِ  َسۡكَرةُ  َءۡت وََجا � ب  ﴾١٩َ�ِيدُ  هُ َ�ٰلَِك َما ُكنَت ِمنۡ  ٱۡ�َّقِ
ار کآش  بر انسان  قتی، حق مرگ  راتکس  : در ھنگامیعنی» را آورد  حق  موت  رهکو س«
  یھشدارھا ھا و ز و وعدهیاز اخبار رستاخ † امبرانیپ  هک  آنچه  یو راست  و صدق  شده

  هک  است  فشار مرگ و  یموت: سخت  رهکگردد. س یدا میو ھو  اند، بر او مبرھن آورده  آن
  تیروا  به  فیشر  ثیحد در  هک  شود چنان یم  غالب  و بر عقلش  ردهک  ھوش یرا ب  انسان
قرارگرفتند،   فشار آن  تحت  مرگ  راتکس در حال ص امبریپ  هک  است  آمده ل  عائشه

  سبحان«اثنا فرمودند:   نیردند و در اک یم  کپا  شیخو  را از چھره  عرق  هک  یا گونه  به
»  نیا». « است  ییھا یسخت  مرگ  یخداوند! ھمانا برا  است  کرات: پاکس  للموت  إن ! الله

،  سخن  نیا  . مخاطب یختیگر یم  و از آن»  یگرفت یم  نارهک  آن از  هک  است  ھمان»  مرگ
 . بودنش  انسان  ثیح از  است  انسان

� َونُفَِخ ِ� ﴿ ورِ  ﴾٢٠ٱلۡوَِ�يدِ  مُ َ�ٰلَِك يَوۡ  ٱلصُّ
 از  مردگان  ز و خروجیرستاخ  یآخر برا  دنیمراد دم» شود  دهیو در صور دم«
  یدیدر صور، ھمانا روز وع  دنیدم  : وقتیعنی» دیروز وع  است  نیا«  است  شانیقبرھا
  آمده  فیشر  ثیحد . در است  ردهکد یتھد  عذاب  به  آنفار را در ک أ خداوند  هک  است
را   ، آن بوق  صاحب  هک یدرحال  باشم  خوش  چگونه«فرمودند:  ص  رمکا  رسول  هک  است

  او اذن  به  هک  است  در انتظار آن و  آورده ز فرودیخود را ن  یشانیو پ  گرفته  دھان  به
  العزم یامبر اولیپ  هکشما   ی[وقت !للها ا رسولیگفتند:   شود؟ اصحاب  داده ] دنیدم[

د: ییفرمودند؛ بگو ص  حضرت  ؟ آن مییبگو  ما چه  د] پسیامر نگران  نید، از اییخدا

  . اصحاب» است  یارسازکو کیو او ن است   ما بس  یخدا برا« .»لي�الو  ونعم  حسبنا اهللا«

 ». ليكالو  ونعم  اهللاحسبنا «گفتند: 

﴿ ٓ َعَها َ�ۡفٖس  ُ�ُّ  َءۡت وََجا  ﴾٢١وََشِهيدٞ  َسآ�ِقٞ  مَّ
: ھر فرد بشر و یعنی»  است  یو گواھ  یا با او راننده  هکد یآ یم  یدر حال  سکو ھر«

  هکد یآ یز میرستاخ  دانیم  به  ی، درحال شده  دهیدم  روح  در آن  هک  یبدن ھر
  است  یگرید  سک  ز ھمراھشیراند و ن یمحشر م  یسو  او را به  هک  است  یسک  ھمراھش
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». اند دو فرشته  و گواه  راننده«د: یگو یدھد. مجاھد م یم  یگواھ  انشیا زی  نفع به  هک
 . ھا است ثواب  سندهی)، نو د (گواهیو شھ  گناھان  سندهی)، نو (راننده  : سائقیقول به

ٓ عَ  فََكَشۡفَنا َ�َٰذا ّمِنۡ  َ�ۡفلَةٖ  ِ�  ُكنَت  لََّقدۡ ﴿  ﴾٢٢َحِديدٞ  ٱۡ�َۡومَ  َ�بََ�ُكَ  َءكَ نَك ِغَطا
  شود: به یم  او گفته  به  یعنی»  یبود  در غفلت  امر سخت  نیاز ا  هک  یراست  به«
» را  ات ما پرده  یول»  یبود  ، در غفلت و سرنوشت  سرانجام  نیا از ایتو در دن  هک  یراست

  انیم تو و  انیم  هکرا   ی: حجابیعنی»  میاز تو برداشت«بود   تتیر رؤیا جلوگیدر دن  هک
  ات دهیامروز د :یعنی»  است  نیزبیت  ات دهیامروز د  پس« میبود، برداشت  لیحا  امور آخرت

  ، با آن است  بوده  یا بر تو مخفیدر دن  هکرا   آنچه  یتوان یم  پس  است  نیزبینافذ و ت
 . یو  بودن  انسان  ثیاز ح  است  انسان  متوجه  خطاب  . البته ینیبب

يَّ َعتِيدٌ  ۥَوقَاَل قَرِ�ُنهُ ﴿  ﴾٢٣َ�َٰذا َما َ�َ
  گمارده  : فرشتهیعنی»  است  آماده  من  شیپ  آنچه  است  نیاو گفت: ا  نیو ھمنش«

  تابک  ھمان  نید: ایگو یم  یو  به  ، خطاب است  بوده  اعمالش  سندهیا نویدر دن  هک  یو به
  یمجاھد در معن . ام نموده  را آماده  آن  و من  است  حاضر و آماده  نزد من  هک  توست  عمل

  ار نوشتنکمرا در   هک  آنچه  کنید: ایگو یم  پروردگار سبحان  به  فرشته  آن«د: یگو یم  آن
  وانیخود او و د  کنی، ا است  آماده ، یبود  برگمارده  فرزند آدم  و ضبط اعمال  و ثبت
 ». ام ردهکرا حاضر   عملش

لۡ ﴿
َ
ارٍ  ُ�َّ  َجَهنَّمَ  ِ�  قَِيا�  ﴾٢٤َعنِيدٖ  َكفَّ

  به  أل  یخدا  یاز سو  است  یخطاب  نیا» دیفروافگن  را در دوزخ  یسرسخت  ھر ناسپاس«
 باشد. یم د)ی(شھ  گواه  یگری) و د (سائق  راننده  یکی  هک  دو فرشته  آن

نَّاعٖ ﴿ رِ�ٍب  ُمۡعَتدٖ  ّلِۡلَخۡ�ِ  مَّ ِي ٢٥مُّ ِ َجَعَل َمَع  ٱ�َّ لۡقَِياهُ ِ�  ٱ�َّ
َ
 ٱۡلَعَذابِ إَِ�ًٰها َءاَخَر فَ�

ِديدِ   ﴾٢٦ٱلشَّ
  جنس  هکرا   یسکو ھر  اتکز  مال  : ھر بازدارندهیعنیرا. »  یریاز خ  ھر بازدارنده«

  است  اسالم ر،ی: مراد از خیقول د. بهیفروافگن  ، در دوزخ داشت یباز م  ر را از مردمیخ
اقرار  أ خداوند  یگانگی  به  هکرا   یھر ستمگر  یعنیرا. »  یاز حد  در گذرنده ھر«

،  و اخبارش  نیو در دأ در وجود خداوند  یعنی،  در حق  هک» را  یکاکھر ش«رد ک ینم
  سخت  در عذاب قرار داد، او را  یگری، معبود دللهبا ا  هک»  آورد، ھمان یم  کش

 . است  دستور اول بر  یدیکتأ  نیا» دیفروافگن
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روز  د، دریگو یم  سخن  هک یدرحال  از آتش  یگردن«است:   آمده  فیشر  ثیدر حد
 ام: دهیگرد  لکو مو  موظف  سک  سه  به  د: امروز منیگو ید و میآ یم  رونیب  امتیق

 . جویی ستیزه  شکبر ھر سر -۱
 . است  دیگر قرار داده  با خداوند، خدایی  هک  سیکبر  -۲
  گاه . آن است  رسانده  قتل  به  دیگری  در برابر نفس  را نه  نفسی  هک  سیکبر  -۳

 ».افگند می  جھنم  ھای را در گودال  پیچد و ھمه در می  برآنان ]آتش  گردن[
  درباره  اتیآ  نیاند: ا ) گفته۲۶ـ۲۴(  اتیآ  نزول  سبب  انیدر ب  از مفسران  یبعض

  هکر ـ یرا از خ  برادرش  او فرزندان  هک  گاه شد آن  نازل  رهیمغ دبنیول
 . بازداشت  است  اسالم

ٓ  قَرِ�ُنُهۥ قَاَل ﴿ ۡطَغۡيُتُهۥ َر�ََّنا َما
َ
 ﴾٢٧بَعِيدٖ  َوَ�ِٰ�ن َ�َن ِ� َضَ�ٰ� أ

در   نیمراد از ھمنش»  ام انگر نساختهیاو را طغ  من او گفت: پروردگارا!  نیھمنش«
  طانیش  نیا  بود پس  شده  افر گماردهک  شخص  بر آنا یدر دن  هک  است  یطانینجا، شیا

  نکیل« د:یگو یم  باشد، سپس  واداشته  یشکو سر  یگمراھ  او را به  هکشود  یم  نیر اکمن
  دعوت  انیطغ  یسو  او را به  لذا چون» بود« از حق»  یدور و دراز  یدر گمراھ  خودش

  ھرگز بر اودست  بود، من یم  مخلصت  و اگر او از بندگان  گفت  ، مرا اجابت ردمک
 د:یگو یم  امتیدر ق  طانیش  از سخن  تیاکدر ح  خداوند متعال  هک . چنان افتمی ینم

ٓ  ُسۡلَ�ٰنٍ  ّمِن َعلَۡيُ�م ِ�َ  َ�نَ  َوَما﴿ ن إِ�َّ
َ
و « .]۲۲[إبراھیم:  ﴾ِ��  تََجۡبُتمۡ سۡ فَٱ َدَعۡوتُُ�مۡ  أ

  هک »دیگفت  مرا اجابت  پس  ردمک  شما را دعوت  هک نیجز ا  نداشتم  یا سلطه  چیھ بر شما  من
 . گذشت  ر آنیتفس

ْ قَاَل َ� َ�ۡ ﴿ يَّ  َتِصُموا ۡمُت  َوقَدۡ  َ�َ  ﴾٢٨بِٱلۡوَِ�يدِ  إَِ�ُۡ�م قَدَّ
گر یباھمد  من  شگاهیدر پ« نتانیھمنش  نیاطیو ش  افرانک: شما أل  یخدا» فرمود«
  طانیش  نیا د: پروردگارا!یگو یم  سبحان  یخدا  شگاهیافر در پک  را انسانیز» دیزینست
  خودش  هکبل  ردمکن او را گمراه   من د: پروردگارا!یگو یم  طانیرد و شک  مرا گمراه  هکبود 

در   ییجو زهیو ست  را از خصومت  آنان  سبحان  یخدا  بود. پس  یدورودراز  یدر گمراھ
د: یافزا یم  ندارد. سپس  یسود  و جدال  زهیسترا در آنجا یند زک یم  یخود نھ  شگاهیپ

ھا  تابک  آوردن و فرود † امبرانیپ  با فرستادن » بودم  شما ھشدار داده  به  شیاز پ«
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و بعد   بر نداشته در  یشما سود  مشاجره گر بگومگو وی، د روز جزاء است  هکامروز   پس
 . است  از وقت

ُل ﴿ ٓ  ٱۡلَقۡوُل َما ُ�َبدَّ يَّ َوَما َ�َ  ۠ نَا
َ
�  ٖ�ٰ  ﴾٢٩ّلِۡلَعبِيدِ  بَِظ�َّ

  ستین  یخالف  چیرا ھ  من  : وعدهیعنی» شود ینم  دگرگون  قول  من  شیپ«
  پس  ام ردهک  مکح  عذاب  بر شما به  و من  است  یشدن  انجام  ناخواه خواه  ام وعده  هکبل
 گفته  دروغ  است: نزد من  نیا  هیآ  ی: معنیقول  ندارد. به  یرییتغ  چیھ  من  مکح نیا

در   ومن»  میدانا  بیغ  به  من  هکرو   ، از آن از آن  استنکا ی  در سخن  شود؛ با افزودن ینم
  انجام  یوگناھ  شده  یجرم  بکمرت  هک آن یرا ب  : آنانیعنی»  ستمیدادگر نیب  بندگان  حق

َ� ُظلَۡم ﴿ د:یفرما یم  خداوند متعال  هک  چنان  نمک ینم  عذاب  ستم  باشند، به  داده
ۚ ٱ  .» ستین  یستم  چیامروز ھ« .]۱۷[غافر:  ﴾ۡ�َۡوَم

تِ  َهلِ  ِ�ََهنَّمَ  َ�ُقوُل  مَ يَوۡ ﴿
ۡ
زِ�دٖ  ِمن َوَ�ُقوُل َهۡل  ٱۡمتََ�  ﴾٣٠مَّ

 در روز  : خداوند متعالیعنی» ؟ یا پر شدیم: آییگو یم  جھنم  ما به  هکروز   آن«
  جواب د و دریآ یم  حرف  به  جھنم  د پسیگو یم  جھنم  به  را خطاب  سخن  نیا  امتیق

  آن در  هک  یسانکاز   : جھنمیعنی» ؟ شتر ھستیب  ا باز ھمید: آیگو یم«پروردگار 
وجود  با  است: جھنم  نیا  یگر معنید  یقول خواھد. به یافزونتر م  اند، باز ھم افگنده

  شود و چون ینم  ساخته  افزون  بر آن  یزیچ  هکشود  یمدارد تا بدانجا پر   هک  یا یفراخ
  مانده  یباق  ھم  یگرید زید: مگر چیگو ی؟ م یا پر شدید: آیگو یاو م  به  سبحان  یخدا

  ضعی  ید؟ حتیمز  من  ، وتقول: ھلالنار یف  یلقي«است:   آمده  فیشر  ثی؟ در حد است
ا ید: آیگو یم  و جھنم شوند یم  افگنده  جھنمدر   انیھا، فتقول: قط قط: دوزخیف  قدمه

  نیدر ا  گذارد پس یم  را در آن  شیخو  قدم  یتعال  حق  هک ؟ تا آن شتر ھستیب  ھم باز
 ». است  تیفاک،  است  تیفاکد: یگو یم  ھنگام

زۡ ﴿
ُ
 ﴾٣١بَعِيدٍ  َ�ۡ�َ  ُمتَّقِ�َ لِلۡ  ٱۡ�َنَّةُ  لَِفِت َوأ

: یعنی» دور باشد  هک آن یشود، ب  آورده  کینزد  زگارانیپرھ  یبرا  و بھشت«
  یا گونه  شود، به یم  ساخته  کی، نزد دور نشده  یا یکینزد  به  زگارانیپرھ  یبرا  بھشت

در   هک  آنچه  نند و بهک یم  مشاھده  حساب  محشر و موقف  را در عرصه  آن  زگارانیپرھ  هک
  دهینشن یگوش  چی، ھ دهیند  یچشم  چیھ  هکنند یب یرا م  ییزھایچ  نگرند پس یم  است  آن

 . است  ردهکخطور ن  یبشر  چیھ  و بر قلب
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اٍب َحفِيٖظ ﴿ وَّ
َ
ِ أ

 ﴾٣٢َ�َٰذا َما تُوَعُدوَن لُِ�ّ
  گون  گونه  شما از انواع  : آنچهیعنی» دیا افتهی  وعده  هک  است  ھمان  نیم: اییگو یم«

  میبود  داده  شما وعده  ا بهیدر دن  هک  است  ییزھایچ  د، ھمانینیب یم  بھشتھای  نعمت
خداوند   یسو  به  نندهک ار بازگشتیبس  یعنیاواب: »  است  یظیحف  ھر اواب  مخصوص«

گر: او ید  یقول به د.یگو یم  حیتسب  هک  است  یسک،  : اوابیقول . به از گناھان  با توبه  متعال
 ھا آناز   أل  یخدا  بارگاه  و به  اد آوردهی  بهخود را   گناھان  در خلوت  هک  است  یسک

  توبه ھا آناز   هک  گاه تا آن  است  شیخو  دار گناھان نگه  یعنیظ: یخواھد. حف یم  آمرزش
  یعنیظ: یا حفیبرد.  یاد نمی را از ھا آنو   پروا نگذشته یب  از برابر گناھانش  ند پسک

 .أ خداوند در برابر خود  و تعھدات  نیحدود، قوان  نگاھدارنده

نۡ ﴿ ِ  ٱلرَّۡحَ�ٰنَ  َخِ�َ  مَّ ٓ  ٱۡلَغۡيبِ ب نِيٍب  بَِقۡلبٖ  ءَ وََجا  ﴾٣٣مُّ
طور  به  بودن  کمنایب» باشد  کمنایب  رحمان  یاز خدا  بانهیغا  هک  یسک  ھمان«

ا ی باشد.  کمنای، از او ب است  دهیرا ند  أل  یخدا  هک  یحال در  انسان  هک  است  نیا  بانهیغا
را  او  یسک  هک  ییدر جا  یعنیـ   شیخو  در خلوت  یتعال  از حق  هک  است  یسکمراد 

 فرو ھا را او پرده  هک  گاه آن«د: یگو یم  آن  یدر معن  . حسن است  کمنایند ـ بیب ینم
  آن  به  راجع  فیشر  ثیدر حد  هک چنان». ترسد یم  یتعال  و در را ببندد، از حق  انداخته

دھد،  یم  یخود جا  عرش  هیدر سا  امتیرا در روز ق  شانیا أ خداوند  هک  یتن  ھفت

  خداوند متعال ه ک  یو مرد« ». ناهيع  ا ففاضتيخال  یتعال  ر اهللاكذ  ورجل ...«است:   آمده
 پر  یو با دل». « است  ز شدهیلبر  کاز اش  و چشمانش  است  ردهکاد ی  شیخو  را در خلوت

با   امتیباشد، در روز ق  کمنایب  رحمان  یاز خدا  بانهیغا  هک  یسک: یعنی» دیباز آ  انابت
 ند.ک یدار می، او را د طاعتش در  و وارسته  یتعال  حق  یسو  به  نندهک بازگشت  یدل

 ﴾٣٤ٱۡ�ُلُودِ  يَۡومُ  َ�ٰلَِك  �َِسَ�ٰ�ٖ�  ٱۡدُخلُوَها﴿
از   یسالمت : بهیعنی»  یسالمت  به«د یشو  : وارد بھشتیعنی» دییدر آ  م: در آنییگو«

  أل  یه: خداک  است  نی) ا (بسالم  ی: معنایقول ھا. به نعمت  از زوال  یسالمت  ا بهی،  عذاب
را یز»  است  یروز جاودانگ« روز»  نیا«ند. یگو یم  سالم  انیبر بھشت  و فرشتگانش

 . یندیآ ناخوش  تحول  نهو   است  یمرگ  گر نهید  و بعد از آن  بوده  یو ابد  یشگیھم

﴿ ٓ ا �ََشا ۡ�نَ  �ِيَها ُءونَ لَُهم مَّ  ﴾٣٥ا َمزِ�دٞ َوَ�َ
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  هکرا   ھر چه  در بھشت  انی: بھشتیعنی» بخواھند، دارند  ھر چه  در آن«
  گون گونه  برد ـ از انواع یم  لذت  آن  دنیاز د  شان خواھد و چشمان یم  شانیھا دل

ما   شیو پ«دارند   شانیھا و اشت  رغبت  ـ طبق  تکو برر یخ  و الوان  ھا واصناف نعمت
  الشانیدر خ  و نه  ردهکخطور   یسک  ذھن  به  نه  هک  ییھا از نعمت»  ھست  فزونتر ھم

  أل  یخدا  فیکبال  دنیفزونتر: د  نعمت  نیمراد از ا  هک. جمھور علما برآنند  است  گذشته
  یسو  به«فرمود:   هکاند ردهک  تیروا س مسعود  ابن از  سالم  بن  یحیو   کمبار  . ابن است

د بر یافور سپکاز   یا توده در  در ھر روز جمعه  یو تعال  کتبار  یرا خداید زیبشتاب  جمعه

�ۡ ﴿ز ین س  کمال  بن  انس ».ندیاو  کینزد  انیشود لذا بھشت یم  انینما  بھشت  اھل  نَاَوَ�َ
  نی. ھمچن است  ردهکر یتفس  در ھر روزجمعه  انیبھشت ظھور پروردگار بر  را به ﴾َمزِ�دٞ 

در «فرمودند:  ص خدا  رسول  هک  است آمده س مسعود  ابن  تیروا  به  فیشر  ثیدر حد
  شده  انیتو بر  یرو  شیپ  درنگ یب  پس  ینک یرا م  پرنده  گوشت  یاشتھا  بھشت

  چون«است:   آمده س  یخدر دیسع ابو  تیروا  به  فیشر  ثیدر حد  نیھمچن». افتد یم
  ھمه  طفل  و سن  حمل  ، وضع شدن باردار ند،کفرزند را آرزو   داشتن  در بھشت  مؤمن

 ».شود یم  انجام  ساعت  کیدر 

ۡهلَۡكَنا َوَ�مۡ ﴿
َ
َشدُّ  ُهمۡ  قَۡرنٍ  ّمِن َ�ۡبلَُهم أ

َ
ْ  َ�ۡطٗشا ِمۡنُهم أ ُبوا  مِن َهۡل  ٱۡ�َِ�ٰدِ  ِ�  َ�َنقَّ

ِيٍص  َّ�٣٦﴾ 
 و  شیاز قر  شی: پیعنی»  از آنان  شیپ  هک«ھا را  : امتیعنی» ھا را بسا قرن  و چه«

 : دریعنی»  یدراز  در دست»  شی: از قریعنی»  از آنان  هک  میردک  کھال« شان موافقان
 در  پس« ھا آنر یعاد، ثمود و غ  مانند قوم» رومندتر بودندین  بس« و قوت  یرومندین

و   نکردند و در اماکگذار  و  و گشت  در شھرھا رفته ھا آن: یعنی» ردندک  شھرھا تفحص
  راه  آنان ای: آیعنی» ؟ ھست  یز گاھیمگر گر«جو نمودند اما  و  جست ھا آننار کو   گوشه

  است: آن  نیا  یا معنی ! ھاتیابند؟ ھی  ییرھا  و از عذاب  ختهیگر  آن  به  هکدارند   یزیگر
  شورھا گردشکھا و نیـ در سرزم  ر آنیو غ  منظور تجارت  شما ـ بهاز   شیھا ب امت

 افتند؟.ی  یزیگر  راه  یالھ  ا از عذابی  ا از مرگیآ  یردند ولک

وۡ  ٌب قَلۡ  َ�ُۥ َ�نَ  لَِمن َرىٰ إِنَّ ِ� َ�ٰلَِك َ�ِ�ۡ ﴿
َ
ۡلَ�  أ

َ
ۡمعَ  �  ﴾٣٧وَُهَو َشِهيدٞ  ٱلسَّ

و   یادآوریر شد، کذ  شان از داستان  هک  : در آنچهیعنی»  است  یپند  نیا در اقطع«
  هک  یسک  ی: برایعنی» باشد  صاحبدل  هک  یسک  یابر«؛  است  یا پند و موعظه
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  یاندرز  چی، ھ است  مرده  هک  یرا قلبیباشد ز  داشته  یا دار و زندهیب  نافذ و دل  نشیب
 ر شد،کذ  شان از داستان  فقره  نیدر ا  هک  است: در آنچه  نیا  یمعن  یقول  رد. بهیپذ یرانم
  هک  درآنچه» ای« است  یا باشد، پند و موعظه  زهیمم  و نفس  اتیح  یدارا  هک  یسک  یبرا

  یسو  به »بنھد  گوش« هک  یسک  یبرا  است  یا ر شد، پند و موعظهکذ  شان از داستان
  هک  یدر حال :یعنی» شاھد باشد  هک یحال در«شود  یم  خوانده  یبر و  هک  یاز وح  آنچه

 . است  بیغا  ییندارد، گو  حضور ذھن  هک  یسکرا یباشد ز  ا حاضر دلی  حاضر ذھن

َ�َٰ�ٰتِ  َخلَۡقَنا َولََقدۡ ﴿ �َض وَ  ٱلسَّ
َ
يَّا�ٖ  ِستَّةِ  ِ�  َنُهَماَوَما بَيۡ  ٱۡ�

َ
َنا َوَما �  ﴾٣٨لُُّغوٖب  ِمن َمسَّ

 روز  در شش  دو است  آن  انیم  هکرا   و آنچه  نیو زم ھا نا، آسم قتیو در حق«
  طور وشش  روز، شش  مراد از شش«د: یگو یم» ریبکر یتفس«در   یراز  امام»  میدیآفر

،  متعارف  یلغو  یمعنا  را روز بهیاند ز معروف  یلغو  در وضع  هک  ییروزھا  ، نه است  مرحله
در   است  آن  غروب تا  طلوع  از ھنگام  نید بر فراز زمیخورش  درنگ  از زمان  عبارت

مراد از   پس  یماھ  نه و  وجود داشته  یدیخورش  نه ھا آنآسم  نشیاز آفر  قبل  هک یحال
و  ھا آن: ما آسمیعنی »دینرس یا یماندگ  چیما ھ  و به». « است  ا ھنگامی  (روز)، وقت

  یا یماندگ  چیما ھ  اما به  میدیفرروز آ  در شش  دو است  آن  انیدر م  هکرا   و آنچه  نیزم
  هک  یسکرا یز  معاد است  نندهک اثبات  مهیرک  هی. آ است  یو ماندگ  ید. لغوب: خستگینرس

  قیطر  نشود، به  و مانده  خسته ھا آن  نشیواز آفر  قادر بوده  نیو زم ھا آنآسم  نشیبر آفر
 . است ز تواناین  مردگان  ردنک  بر زنده  یاول

  است  ردهک  تیروا س  عباس از ابن  مهیرک  هیآ  نیا  نزول  سبب  انیدر ب  مکحا
 و ھا آنآسم  نشیآفر  به  راجع  شانیآمدند و از ا ص  رمکا  نزد رسول  انیھودیفرمود:   هک

و   شنبهکیرا در روز   نیزم أ فرمودند: خداوند ص  حضرت  ردند، آنک  سؤال  نیزم
  و آب  درخت د،یآفر  شنبه ، در روز سه ستھا آندر   هکرا   یمنافع ھا و وهکد، یآفر  دوشنبه
را در روز  ھا آنآسم د،یآفر  ھا را در روز چھارشنبه یھا و شھرھا و خراب یو آبادان

را   د و ماهیو خورش  ستارگان ، از روز جمعه  مانده  یباق  ساعت  د و تا سهیآفر  شنبه پنج
د تا ھر یاجلھا را آفر  ساعت  نیاول بود؛ در  مانده  یباق  جمعه از  هک  یساعت  د و در سهیآفر

  بھره ھا آناز   مردم  هکافگند   ییزھایچ را در  آفت  دوم  رد، در ساعتیبم  یا یمردن
  سجده  را به  سیداد و ابل  انکاس  بھشت  را به د و اویرا آفر  آدم  سوم  رند، در ساعتیگ یم

دند: یپرس  انیھودیرد. ک  رونیب  آخر او را از بھشت  ساعت  نیدر ادستور داد و   یو  یبرا
رد و بر کقصد   عرش  یسو  به  رد؟ فرمودند: سپسک  پروردگارچه  بعد از آن محمد!  یا
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  را به  اگر موضوع  یداد  ار خوبیما را بس  سؤال  ند: پاسخگفت  انیھودیمسلط شد.   آن
رد. ک  استراحت  ه: پروردگار در روز شنبهک  است  نیا  آخر موضوع ، یرساند یآخر م
  بیذکدر ت  هیآ  نیا  گاه آمدند. آن  خشم  به  انیھودی  سخن  نیاز ا ص خدا  رسول

 شد.  نازل  سخنشان

ٰ َما َ�ُقولُوَن وََسّبِحۡ  ٱۡصِ�ۡ فَ ﴿ ۡمِس  ُطلُوعِ  َ�ۡبَل  َرّ�َِك  ِ�َۡمدِ  َ�َ  ﴾٣٩ٱۡلُغُروِب  َل َوَ�بۡ  ٱلشَّ
  شیپ د ویخورش  از طلوع  شیو پ  نکصبر «ھود یو   انکمشر» ندیگو یم  بر آنچه  پس«

  هک  آنچه را از  یتعال  : حقیعنی»  یگو  حیتسب  شیبا ستا  را ھمراه  ، پروردگارت از غروب

  هیعصر، تنز بامداد و  در ھنگام»  و بحمده اهللا سبحان« ، با گفتن ستیاو ن  سزاوار جناب

د: یگو یم س عباس  ابن . بامداد و عصر است  ینمازھا  مراد از آن: گزاردن  یقول . به نک
د یو تحم  حیبامداد و مراد از تسب د، نمازیخورش  از طلوع  د قبلیو تحم  حیمراد از تسب«

 ». ظھر و عصر است  ی، نمازھا از غروب  قبل

ۡلِ َوِمَن ﴿ ۡدَ�ٰرَ  هُ فََسّبِحۡ  ٱ�َّ
َ
ُجودِ  َوأ  ﴾٤٠ٱلسُّ

  ابن » یگو  حیرا تسب للهز این»  شب  از اوقات  ی: در بعضیعنی»  شب  و از طرف«
».  است و عشاء  مغرب  یدر شب: نمازھا  گفتن  حیمراد از تسب«د: یگو یم س  عباس

  دنبال  : بهیعنی» زین  سجده  دنبال  و به. « (تھجد) است  نماز شب  : مراد از آنیقول به
السجود)  مراد از (ادبار« د:یگو یم س عباس  . ابن یگو حیرا تسب  یتعال  ز حقینمازھا ن

  حیتسب  دستور به».  نمازھاست بعد از  گفتن  حیا تسبی،  ضیبعد از فرا  نافله  ینمازھا
  لیذ  فیشر  ثیدر حد  جمله  از آن  است  ز آمدهین  یاریبس  ثیبعد از نماز، در احاد  گفتن

 ص خدا  نزد رسول  مھاجران  یفرمود: فقرا  هک س  رهیاز ابوھر  و مسلم  یبخار  تیروا  به
دار را بردند. یپاھای  نعمت بلند و  درجات  ثروتمندان !للها ا رسولیآمدند و گفتند: 

 ھا آنگفتند: ». ؟ ستیدار چیپاھای  نعمت و  درجات نیا«فرمودند:  ص  حضرت
  ، روزه میریگ یم  ما روزه  هک چنانخوانند و  یم، نماز میخوان یما نماز م  هک چنان

آزاد   ما برده  هک دھند و چنان یم  ، صدقه میدھ یم  ما صدقه  هک رند و چنانیگ یم
  میشما تعل  را به  یارکا یآ«فرمودند:  ص خدا  رسول نند.ک یآزاد م  ، برده مینک یم

از شما   سک چید و ھیریگ یم  سبقت  گرانید از دیدھ  را انجام  اگر مانند آن  هک  ندھم
  به  هک  است  نیار اک  دھد؟ آن  شما را انجام  ھمانند عمل  هک  یسکبھتر نخواھد بود، مگر 

ر یبکبار ت  و سه  ید و سیبار تحم  و سه  ی، س حیبار تسب و سه  یھر نماز، س  دنبال
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  مینکب  د چهیبا ما  هکدند یز شنیثروتمند ما ن  آخر برادران !للها ا رسولیگفتند: ». دییبگو
 ص خدا  . رسول]شود یز مین  آنان  بینص  فضل  نیا  وقت  آن[نند ک یم عمل ھمانند ما  پس

ِ ٱَ�ٰلَِك فَۡضُل ﴿ فرمودند: َّ�  ۚ را   آن  هک  است  یالھ  فضل  نیا« .]۵۴[المائدة:  ﴾يُۡؤ�ِيهِ َمن �ََشآُء

 ص  رمکا  رسول  هک  است  آمده  فیشر  ثیدر حد  نیھمچن .»دھد یم خواھد،  ھرکس  به
 احلمد  وهل  امللك  ، هل هل  رش�ك ال  وحده  ال اهللاإ  �ال«گفتند:  یم  ھر نماز فرض  دنبال  به

اجلد ا ذ  وال ينفع  ملا منعت  ، وال معطي عطيتأملا   مانع ال  ء قدير، ا� يش  لك  وهو يلع
و او   و حمد او راست  کندارد، مل  یکیو شر  است  گانهی،  ستین للهجز ا  ییخدا« .»اجلد  منك

  هک  آنچه  یو برا  ستین  یا ، بازدارنده یا تو داده  هک  آنچه  یبرا ا!ی. بار خدا ز تواناستیچ  بر ھمه

  هک. بل»رساند ینم  یاو سود  توانگر در برابر تو به  و ثروت  ستین  یا ، دھنده یا تو باز داشته
 . است و طاعت   مانیرساند، ا یاو سود م  به  هک  آنچه

َ�نٖ  ٱلُۡمَنادِ  ُ�َنادِ  مَ يَوۡ  ٱۡسَتِمعۡ وَ ﴿  ﴾٤١قَرِ�بٖ  ِمن مَّ
.  دھم یتو خبر م  به  امتیق  از احوال  کنیھم  هکرا   آنچه ! مخاطب  یا» بدار  و گوش«

ندا در   یمناد ه ک  یروز«؛  خبر است  اصل  بودن  کو ھولنا  یانگر بزرگیر، بیتعب  نیا
  است  دمد. نقل یرا در صور م  دوم  نفخه ÷  لیاسراف  هک  است  امتیروز ق  و آن» دھد

د: یگو یو م  ردهکندا  محشر را  اھل ÷  لیدمد و جبرئ یدر صور م ÷  لیاسراف«ه: ک
  هک  است  کینزد  یا گونه ندا به  نی: ایعنی»  کینزد  ییاز جا». «دیبشتاب  حساب  یسو به
  انکم  ، قرب مراد از آن  البته رسد. یم  سانکیطور   محشر به  از افراد اھل  یھر فرد  به
و برابر   سانکی  گونه به  انیمحشر  تمام  ندا به  هک  است  نیمراد ا  هکبل  ستین  نندهکندا

  یمناد  هک  است  شنوند. نقل یم  و روشن  حیرا صر  آن  ھمگان  هک  یطور رسد به یم
  یگوشتھا  ی! ا جدا شده  از ھم  یبندھا  یا ! دهیپوس  یھا آناستخو  یا«د: یگو یم

و   یداور  یبرا  هکدھد  یم  فرمان شما  به أ خداوند ! ختهیر  درھم  یھامو  یو ا  ندهکپرا
 ».دییآ گرد  نک صلهیو ف  یینھا  مکح

ۡيَحةَ  �َۡسَمُعونَ  مَ يَوۡ ﴿ ِ  ٱلصَّ � ب  ﴾٤٢ٱۡ�ُُروِج  مُ َ�ٰلَِك يَوۡ  ٱۡ�َّقِ
  ثابت و  ز حقیرستاخ  د بانگیترد ی: بیعنی» شنوند یم  حق  تند را به  نعره  هک  یروز«
 از قبرھا.»  است  آمدن  رونیروز، روز ب  آن« ستین  یکش  چیھ  و در آن  است

ۦ نُ إِنَّا َ�ۡ ﴿  ﴾٤٣ٱلَۡمِص�ُ  َناَونُِميُت �َ�ۡ  نُۡ�ِ
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 ا ویدر دن  مینک یم  : زندهیعنی»  میرانیم یو م  مینک یم  زنده  هک  مییما  گمان یب«
 ارھا با ماکاز   ر آنیار و در غک  نیدر ا  یکیشر  چیا و ھیدر دن  میرانیم یو م  آخرت
  عملش را در برابر  یا نندهک  ھر عمل  پس»  ما است  یسو  به  و برگشت«ندارد   تکمشار
 . میدھ یجزا م

قُ  مَ يَوۡ ﴿ �ُض  �ََشقَّ
َ
ۚ  ُهمۡ َ�نۡ  ٱۡ� اٗ�  ﴾٤٤�َِس�ٞ  َعلَۡيَنا َحۡ�ٌ  َ�ٰلَِك  ِ�َ

دارد  یبرم  افکش  از سر خلق  نی: زمیعنی» شود یم  افتهکش  از آنان  نیزم  هک  یروز«
: یعنی » شتابان«شوند  یم  محشر رانده  یسو  و به  آمده  رونیاز گورھا ب ھا آن  پس

  نی: ایعنی » است  یحشر  نیا«دوند  یند، مک یم  شانیندا  هک  یا یمناد  یسو به  شتابان
را   آن  یزحمت  چیھ  یو ما ب»  است  بر ما آسان  هک«؛  است  یآوردن  ز و گردھمیرستاخ

 . میدھ یم  سازمان

﴿ ۡ ۡعلَمُ  نُ �َّ
َ
ٓ  َ�ُقولُوَنۖ  بَِما أ نَت  َوَما

َ
 ﴾٤٥َمن َ�َاُف وَِ�يدِ  بِٱلُۡقۡرَءانِ  فََذّكِرۡ  ِ�َبَّارٖ�  َعلَۡيِهم أ

از »  میند، داناتریگو یم«ما   تو و درباره  فار دربارهک»  آنچه  ما به« !ص محمد  یا
  یبرا  یا ییدلجو ، عبارت  نید و معاد. ایار توحکنو از ا  یا آورده  هک  در آنچه  بتیذکت
جبار: »  یستین  آنان  زور وادارنده  و تو به« تاس  انکمشر  یبرا  یدیو تھد ص امبریپ
ھرکه   پس»  ینک  وادارشان  مانیا  به  راهکاجبار و ا  به  هک  یستیمسلط ن  تو بر آنان  یعنی

  ر آنانیغ  به  یول » پند ده  قرآن  ترسد به یم« نافرمانان  یبرا»  من  عذاب  را از وعده
  یتعال  حق  سپس د.در بر ندار  یسود  چیھ ھا آن  به  دادن را پند و اندرزینشو ز  مشغول

 رد.کجھاد مأمور   را به ص  حضرت  آن





 
 
 
 

 ذاریات  سوره

 . است  هی) آ۶۰(  یو دارا  است  کیم

گر،  ندهکپرا  یبادھا  به أ با سوگند خداوند  افتتاح  سبب  به  سوره  نیا ه:یتسم  وجه
  . البته است  ر آنیغ و  کگر خا ندهکپرا  یاز بادھا  ات: عبارتیذار شد.  دهینام»  اتیذار«

 . اوست  یرھاکاز لش  یرکلش را باد،یباشد ز یم  آن  تیاھم  لیباد، دل  به أ سوگند خداوند
  بیغ  به  آن  ختنی، آو آسمان  به  یبشر  قلب  ساختن  ، وابسته سوره  نیا  محور و ھدف

  بنده ھا از برابر لیھا و حا حجاب  زدن نارکو   ینیزم  یھا از علقه  آن  ، رھا ساختن یالھ
 . است  یتعال  حق  عبادت  یاو برا  شدن  خالص  در جھت

ٰرَِ�ٰتِ وَ ﴿  ﴾١ٗو�َذرۡ  ٱل�َّ
 سوگند  ییبادھا  به  سبحان  یخدا»  یندنکپرا  گر به ندهکپرا  یبادھا  سوگند به«

  ، قانون بیترت  نیا نند و بهکپرا یم ھوا بر  اء را بهیاز اش  و مانند آن  کخا  هکخورد  یم
 گذارند. یر پا میرا ز  نیزم  جاذبه

 ﴾٢ٗر�وِقۡ  ٱلَۡ�ِٰمَ�ِٰت فَ ﴿
 را  باران  آب  هکاند  ییمراد از آن: ابرھا» بار نیسنگ  یھا نندهک حمل  و سوگند به«
  یسک  . البته است  نیسنگ دارند. وقر: بار یبار را بر م  انیچھارپا  هک نند چنانک یم  حمل

امر با   نیداند وا یدارند، نم یابرھا بر م  هکرا   یآب  اتیمک  ینیسنگ  جز خداوند متعال
 . ستیتصور ن  قابل  یبشر  یھا اسیمق

 ﴾٣��ُۡ�ٗ  ٱلَۡ�ٰرَِ�ٰتِ فَ ﴿
 نیدر ع  هکاند   ییمراد از آن: ابرھا»  سھولت  به  شوندگان  روان  و سوگند به«

  هکشوند  یم  روان  ییآنجا  به  و سھولت  ینرم  ار بهی، بس و ضخامت  یبار  نیسنگ 
  هکند یھا یشتک  : مراد از آنیقول ببارند. به  خواھد تا بر آن یم  خداوند متعال

 ، از جمھور مفسران  شده  مشھور نقل  قول  هکشوند.  یم  روان  آب  بر سطح  سھولت به
 . است  نیز ھمین

مۡ  َ�ِٰت ٱلُۡمَقسِّ فَ ﴿
َ
 ﴾٤ًراأ
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  لهیوس به  یتعال  حق  هک  است  ییمراد از آن: ابرھا» ارک  نندگانک میتقس  و سوگند به«
، » اتیذارا« :یعنیر، یتعاب  نیا  : مراد از ھمهیقول ند. بهک یم  میرا تقس  بندگان  ارزاق ھا آن
  موصوف  اوصاف  نیا  تمام  را بادھا بهیند زیبادھا»  مقسمات«و »  اتیجار«، » حامالت«
  سھولت  در ھوا به  دارند، ھم یابرھا را برم  نند، ھمکپرا یھا را مکخا  : ھمیعنیشوند.  یم

»  مقسمات«گر: مراد از ید  یقول  نند. بهک یم  میرا تقس ھا آنبار  شوند و ھم یم  یجار
 نند.ک یم  میتقس  بندگانـ را بر   رهیو غ  ، رزق از باران  اء ـ اعمیاش  هکاند  یفرشتگان

َما تُوَعُدوَن لََصادِقٞ ﴿  ﴾٥إِ�َّ
ز و یرستاخ ، از مرگ» دیا شده  داده  وعده  آنچه  هک«است:   نیھا ا قسم  آن  ھمه  جواب

خبر و   نیا :یعنی»  است  و درست  راست«؛  خداوند متعال  یسو  به  محشور شدن
ھا،  دهیپد  نیا  خلق بر  شیخو  از قدرت  متعال، خداوند  گونه نی. بد نیراست  است  یا وعده

 ند.ک یم  ز استداللیرستاخ  بر آوردن  شیخو  قدرت  به
  نیا  اند ـ ھمچون آغاز شده  مقطعه  ر حروفیغ  به  هک  ییھا سوره  تمام  از مالحظه

 ھا آن  هیعل  باشند، مقسم  ھا با سوگند آغاز شده سوره  نیاگر ا  هک  میابی یـ در م  سوره
  یھا قسم  هک یطور  باشد، ھمان یو معاد م  د، رسالتیمانند توح  یاعتقاد  از اصول  یکی

حشر   از وقوع  یتعال  حق  دادن خبر  بر صحت  یدیکتأ  ، ھمه سوره  نیدر آغاز ا  وارده
و   هکم  انکمشر  هکدارد   ز اشارهین  تیواقع  نیا  ھا به قسم  نیا  هک  باشد چنان یم

 دند.یورز یفر خود اصرار مکو بر   ز بودهیر رستاخکمن  امثالشان

 ﴾٦لََ�ٰقِعٞ  ٱّ�ِينَ �نَّ ﴿
  تحقق  ناخواه خواه  و عقاب  : ثوابیعنی»  است  یشدن واقع  اعمال  یجزا  نهیو ھرآ«

 وندد.یپ یم  تیواقع  و الزاما به  است  یافتنی

َمآءِ وَ ﴿  ﴾٧ٱۡ�ُُبِك َذاِت  ٱلسَّ
  وهکو و شکیاستوار و ن  نشیآفر  یعنی: کحب»  کحب  یدارا  آسمان  بهسوگند «

و  دیبپرداز  یو استوار  یمکمح  را به  آن  هک  یزیھر چ  آور. پس و اعجاب  عیبد  وجمال
  است  یمحسوس  یھا : راهکا مراد از حبید. یا نموده  کرا حب  د، آنیدھ  انجامش  کین
 /  یدھلو للها  یول  شاه  از جمله  از مترجمان  یبعض  هک  وجود دارد چنان  در آسمان  هک

 اند. ردهک  ترجمه  گونه نیرا ا  آن
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َۡتلِٖف  قَۡولٖ  لَِ�  إِنَُّ�مۡ ﴿ ُّ�٨﴾ 
 ؛ رانکو من  انکشما مشر  : سخنانیعنی» دیھست  گوناگون  یشما در سخن  نهیھرآ«

جادوگر  امبرید: پییگو یم  یرا گاھیز  و درھم  است  ناسخته،  شانیو پر  است  مضطرب
سو  کی و باز از  است  اھنکد: ییگو یم  ی، گاھ د: شاعر استییگو یم  ی، گاھ است

  د پسیریگ یم  پرستش  را به  گر بتانید  یاز سو  یول  دگار استیخداوند آفر  هکد ییگو یم
 . ار استیر شما بس، در گفتار و پندا لیقب  نیاز ا  یتناقضات

ھا  سوره از  ر آنیو در غ  سوره  نیدر ا  یتعال  حق  سوگند خوردن  متکح  انیعلما در ب
رومند و ماھر ین  حجت  در اقامه ص محمد  چون  هکباور بودند   نیبر ا  اند: اعراب گفته
  سخنان  یدرست  امرنشانه  نیشود لذا ا یم  غالب  و برھان  ، در جدل لیدل  نیھم  به  است

  یامھایخبرھا و پ  هکرد ک ادیسوگند   یھر امر بزرگ  به  خداوند متعال  . پس ستین  یو
رند. یرا بپذ  و حجتش  برده  یپ او  یادعا  یو راست  صدق  به ھا آن؛ تا  است  حق  امبرشیپ

سوگند   هکباور بودند   نیبر ا  اعراب  هک  است  نیا  یتعال  حق  گر سوگند خوردنید  متکح
رساند لذا  یم  انیز  خود سخت  صاحب  به و  دهیھا گردیشھرھا و آباد  یخراب  باعث  دروغ

  نیفقط بعد از ا  نه ص  رمکا  رسول  هکنند یبب ھا آنرد تا کاد یسوگند   أل  یخدا
  ز افزودهین  شانیا  و ثبات  بر رفعت  هکنشدند،  روبرو  یا و حادثه  آفت  چیسوگندھا با ھ

دانستند  یم  گر، اعرابید  یباشد. از سو یم  شانیا  ییل راستگویخود دل  نیا  شد. پس
  شد تا به یم  سبب  ھمه  عوامل  نیا  خورند پس ینم  قسم  دروغ  به ص  حضرت  آن  هک

 نند.کدا یپ  نیقی  شانیا  یھا امیپ  یدرست

فَِك  َمنۡ  َ�ۡنهُ  فَُك يُؤۡ ﴿
ُ
 ﴾٩أ

  در علم  هک  ھرکس :یعنی» شود یم  دهیبرگردان  ، از آن شده  دهیبرگردان  هک  سکھر «
  ، از قرآن ردهک  بیذکرا ت  حق  و دعوت  شده  دهیبرگردان  تیاز ھدا  یالھ

 شود. یم  دهیبرگردان

ُٰصونَ قُتَِل ﴿  ﴾١٠ٱۡ�َ�َّ
خراصون:  . یتعال  د حقیو وع  در وعده  انکاکبر ش  : لعنتیعنی»  بر خراصون  مرگ«

 انند.یو دروغگو  انکاکش

ِينَ ﴿  ﴾١١َساُهونَ  َ�ۡمَر�ٖ  ِ�  ُهمۡ  ٱ�َّ
،  جھل و  کفر و شک  در ورطه  هک  : آنانیعنی» خبرند یب  ینادان  در ورطه  هک  ھمانان«



 تفسیر انوار القرآن    ٦٨٢

رھروند، در   و بر آن  ردهکرو  آن  یسو  به  هک  ز از آنچهیاند و ن مأمور شده  بدان  از آنچه
 برند. یسر م به  غفلت

يَّانَ  لُونَ  َٔ �َۡ� ﴿
َ
 ﴾١٢ٱّ�ِينِ  يَۡومُ  �

 ».؟ است  یکروز جزا «و استھزا   کو ش  بیذکت  یاز رو» پرسند یم«

 ﴾١٣َتُنونَ ُ�فۡ  ٱ�َّارِ  َ�َ  ُهمۡ  مَ يَوۡ ﴿
و  شوند  : سوزاندهیعنی» شوند  عقوبت  آتش بر  آنان  هکروز   ھمان«است:   نیا  پاسخ

  شیآزما  یطال را برا  هک  گاه آن»  الذھب  فتنت«شود:  یم  گفتهگردند.   معذب
 . یبسوزان  آن

ِي َ�َٰذا نََتُ�مۡ ُذوقُواْ فِتۡ ﴿  ﴾١٤َتۡعِجلُونَ �َسۡ  ۦُكنُتم بِهِ  ٱ�َّ
  یاز رو»  شتاب  به  آنچه  است  نید، ایخود را بچش  عذاب«شود:  یم  گفته  آنان  به

 ».دیبود  خواستار آن«شخند یاستھزا و ر

ٰٖت  ٱلُۡمتَّقِ�َ إِنَّ ﴿  ﴾١٥وَُ�ُيونٍ  ِ� َج�َّ
 در  شانی: ایعنی» سارانند  ھا و چشمه در باغ  انیمتق«گروه:   آن  حال  اما برخالف

 باصفا و  یا گونه  و به  است  یجار ھا آندر   ساران  چشمه  هک  ییھا نادر بوست  آخرت
 رد، مستقرند.کتواند  ینم  را وصف ھا آن  یگر فیتوص  چیھ  هک  است  شکدل

﴿ ٓ ْ  إِ�َُّهمۡ  َر�ُُّهمۚۡ  َءاتَٮُٰهمۡ  َءاِخِذيَن َما  ﴾١٦ُ�ِۡسنِ�َ  َ�ٰلَِك  َ�ۡبَل  َ�نُوا
و » رندیگ یم»  رامتکر و یاز خ»  است  ردهکعطا   آنان  به  را پروردگارشان  آنچه«

ر و یخ  نیا ھا آن: یعنی» ار بودندکوکین  نیاز ا  شیپ ھا آنرا یز«ھستند   یراض  آن  به
 ، ستهیشا  اعمال  دادن  ا با انجامیدر دن  هکنند ک یم  افتیرو در  را از آن  رامتکو   نعمت

او را   یرضا دانستند و یخود حاضر و ناظر م  اعمال  را در ھمه  أل  یار بودند، خداکوکین
 . است  نیھم  شانیا بر  نیبر  بھشت  استحقاق  لیدل  در نظر داشتند. پس

ۡلِ  ّمِنَ  َ�نُواْ قَلِيٗ� ﴿  ﴾١٧َجُعونَ َما َ�هۡ  ٱ�َّ
  شتر آنیو ب» غنودند یرا م  از شب  یکاند  هکبودند   وصف  نیا  به«ا یدر دن  انیمتق

)  جعونهيمادر (» ما« . حرف است  دند. ھجوع: خوابیگذران یم  شیایاز و نینماز و ن  رابه

  صبح را تا  یمتر شبک  شانیا«د: یگو یم  آن  یدر معنا س عباس  . ابن د استیزا
 ».دندیگذران یم نماز  را به ھا آن  اوقات  نیشتریھا و ب ثر شبکا  هکدند بلیخواب یم
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﴿ ِ ۡسَحارِ َو�
َ
 ﴾١٨�َۡستَۡغفُِرونَ  ُهمۡ  ٱۡ�

  سحرگاه در»  هکبودند   وصف  نیبر ا  وستهی، پ بھشت  به  افتهی  دست  انیمتق  آن» و«
  داده  ادامه  نماز را تا سحرگاه  شانیا«د: یگو یم  آن  یدر معنا  حسن» ردندک یاستغفار م

  کاند  هک : با آنیعنی». ردندک یم  یخواھ  استغفار و آمرزش  در سحرگاه  سپس
  وجود آمرزش نیخواندند؛ اما با ا یم  ردند و نماز شبک یم  ار عبادتیدند، بسیخواب یم
و   رتیس  است  نیو ا اند! گذرانده  تیرا در معص  شب  ھمه  شب  ییگوخواستند  یز مین

  یو باز عذرخواھ  شمرده  کار خود را اندیبس  رمکجود و   هک  انو بزرگوار  مانیرک  روش
ز، یچ  نیمترک  و بذل  با انفاق  هک  هیو فروما  پست  اشخاص  وهیش  سکنند. بر عک یم  ھم

  لك  ي�ل  تعايل  اهللا  نإ«است:   آمده فیشر  ثیفروشند. در حد یم  گذارند و افاده یم  منت
؟  عليه  فأتوب  تائب  من  فيقول: هل خ�،األ  الليل  ثلث  يبيق  السماء ادلنيا، حيت  يلإ ةيلل
خداوند « .»الفجر  يطلع  ؟ حيت هلاسؤ  فيعطي  سائل  من  ؟ هل مستغفر فأغفر هل  من  هل

  یباق  ر شبیاخ  سوم  کی  چون  هک د تا آنیآ یم ا فرودیدن  آسمان  یسو  به  ، در ھر شب متعال
  یتا بر و  ھست  یخواھ ا آمرزشی؟ آ رمیبپذ  توبه  یتا بر و  ھست  یارک  ا توبهید: آیگو یماند، م یم
بامداد   هک  گاه شود؟ تا آن  داده  یو  خواسته  هک  ھست  یا نندهک درخواست ای؟ آ امرزمیب

 . است  آخر شب  حصه  ششم  کی. سحر: »ندک یم  طلوع

ۡمَ�ٰلِِهمۡ  َوِ�ٓ ﴿
َ
آ�ِلِ  َحقّٞ  أ  ﴾١٩َوٱلَۡمۡحُرومِ  ّلِلسَّ

و   سائل  یبرا  در اموالشان»  هکبودند   وصف  نیبر ا  وستهیپ  بھشت  به  انیمتق  آن» و«
  گرانیبر د لذا خود راابد ی یرا نم  یزیچ  هک  است  یریسائل: فق» مقرر بود  یحق  محروم

  سبکاز   یناتوان باوجود  هک  است  یسکشود. محروم:  یم  آنان  یاری  و طالب  افگنده شیپ
او را توانگر   مردم  هکورزد تا بدانجا یم  یکو پا  ز نمودهیپرھ  ھم  ردنک  ار، از سؤالکو 

  یو بال  یقحط  هک  تاس  یسک  گر: محرومید  یقول نند. بهک ینم  و بر او صدقه  پنداشته
  هک  است  آمده  و مسلم  یبخار  تیروا  به  فیشر  ثیباشد. در حد  دهیاو رس  به  یسخت

  کیو   و دو لقمه  لقمه  کیتو   هک  ستین  یسک  نیکمس«فرمودند:  ص  رمکا  رسول
ابد تا او ی یرا نم  یتوانگر  هک  است  یسک  نیکمس  یول  یدھ یاو م  به  ییخرما و دو خرما

  یقرطب». دھد  صدقه  یو  برد تا به ینم  یپ  حالش  به  ھم  یسکاز گرداند و ین یرا ب
  اتکز  ضهیفر  مراد از آن  هک است  نیا  هیآ  نی) در ا ر (حقیتر در تفس یقو  قول«د: یگو یم

ِينَ ٱوَ ﴿ د:یفرما یم ) (معارج  در سوره أ را خداوندیباشد ز یم ۡمَ�ٰلِِهۡم َحقّٞ  �َّ
َ
 ِ�ٓ أ
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ۡعلُومٞ  آ�ِِل وَ  ٢٤مَّ   است  یحق  شان در اموال  هک  و آنان« .]۲۵-۲۴[المعارج:  ﴾٢٥لَۡمۡحُرومِ ٱلِّلسَّ

؛  اسالم  مقدس  عتیشر  هک  است  اتکھمانا ز  معلوم  . حق» و محروم  سائل  یبرا  معلوم
و   است  معلوم  ، نه نافله  صدقات از  ر آنیغاما   است  ردهک  انیرا ب  آن  و وقت  مقدار، جنس

  ديتأاذا «است:   قول  نید ایمؤ زین  لیذ  فیشر  ثیحد». دارد  ینیمع  و وقت  جنس  نه
را   آنچه  قتی، در حق یخود را داد  مال  اتکز  یوقت« .»فيه  ما عليك  ، فقد قضيت مالك  ةز�

  است  حیصح  یقرطب  سخن  هک نیا  رغم  به  ی. ول» یا پرداخته ، توست  بر ذمه  مال  در آن  هک
  اتکو ز  است  یکم  سوره  نیا  هک  د در نظر داشتیباشد اما با یم  نیھم زیجمھور ن  و قول
  صفت  نی، ا مینکر یتفس  اتکز  را به»  حق«گر، اگر ما ید  یشد. از سو  فرض  نهیدر مد

خود را   مال  اتکز  یرا ھر مسلمانیباشد ز ینم  ژهیو  یشیدر خور ثنا و ستا  چندان
را   یگرید  ، مال اتکبر ز  افزون  هک  است  یشیستا  نیچن  مستحق  یسک  پس پردازد یم
در مورد ثنا و   اقیس  هکنجا ـ یدر ا  هیا مراد آببخشد لذا ظاھر  ازمندانین  ز بهین

 . است  فرض  اتکر از زیغ  نافله  باشد ـ صدقات یم  انیمتق  شیستا

�ِض َوِ� ﴿
َ
 ﴾٢٠ّلِۡلُموقِنِ�َ  َءاَ�ٰتٞ  ٱۡ�

و   نیزم  رهک: در یعنی»  است  ییھا نشانه  نیقی  اھل  یبرا  نیو در زم«
 ، ، انس ، نباتات ھا، معادن وهی، م اھا، درختانیھا، در وهکاز   ؛ اعم آن موجود در  یھا دهیپد

  روشن  لیدال و باور دارند،  نیقی  أل  یخدا  به  هک  یموحدان  ی، برا رهیو غ  واناتی، ح جن
  و به  ردهک  و تأمل ھا تدبر نشانه  نیدر ا  هکھستند   شانیرا ایز  است  یارکآش  یھا و نشانه

 برند. یم  نفع ھا آنا از تینند و نھاک یم  اعتراف ھا آن

نُفِسُ�مۚۡ  َوِ�ٓ ﴿
َ
فََ�  أ

َ
ونَ  أ  ﴾٢١ُ�ۡبِ�ُ

ز ین  طور در وجود خودتان نیھم !ھا ناانس  ی: ایعنی»  و در وجود خودتان«
  ھمراه به  امبرانیپ  هک  آنچه  یو راست  و صدق أ خداوند  یگانگیبر   هک  است  ییھا نشانه
ا قیخود را دق  یانفس  اتید و آیند و اگر شما در وجود خود بنگرک یم  اند، داللت آورده
  و شأن  بیعج  وصف نیشما بر ا  نشیرا آفریز دیبر یم  راه  أل  یخدا  یسو  د، بهیبشناس
،  ، وجدان ، عقل ، قلب تنفس  یمجار ، ، اعضا، حواس ، استخوان ، گوشت ؛ از خون شگرف

  نیاز ماش  و اگر ھر پرزه  است  یالھ  اتیآ  جلوگاه ، خود رهیو غ  ک، ادرا انیو ب  ، نطق روح
  قناعت  یباشد، برھان  افتیو در  کدر  اھل  هک  یسک  یبرا شود،  گرفته  لیتحل  به  وجودتان

، بر وجود و  نگرش  نیا  لهیوس  تا به  رتیبص  چشم  به» دینیب ینم مگر  پس« است  بخش
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،  مهیرک  هیدر آ»  انفس«: مراد از یقول  د؟ بهیبر  راه  دھنده یروز  نندهیآفر  یخدا  یگانگی
  تیوحدان ، بر وجود و شماست  یو زندگ  اتیح  سبب  هک  : در ارواحتانیعنی.  است  ارواح

  علوم  شافکان امروز در عصر  هک  است  ی. گفتن است  ییھا و نشانه  اتیآ  خداوند متعال
 . است  دهیگرد  یمتجل  اتیآ  نیو اعجاز ا  قیاز حقا  یمیعظ  ی، فرازھا یتجرب

َمآءِ َوِ� ﴿  ﴾٢٢تُوَعُدونَ  َوَما قُُ�مۡ رِزۡ  ٱلسَّ
  شما و فراھم  رزق  نییر و تعی: تقدیعنی»  است  شما در آسمان  و رزق«

 ھا و ، طلوعگاه ، ستارگان د، ماهیرا خورشی؛ ز است  در آسمان  آن  اسباب  نمودن
رانند،  یم ابرھا را  هک  ییشود، بادھا یم  ھا مختلف فصل ھا آن  لهیوس  به  هک  ییھا غروبگاه

  یارند تا روزکاندر وجود، دست  گردونه  نیا  ھمه  و بااالخره  اناز آسم  فرود آمده  باران
  با آب  هک  یا مختلفه  نباتات  و رشد انواع  شیرو  یھا برا دهیپد  نیرا ایگردد ز  شما فراھم

خود   یرا با گرما ھا آند یآورند، خورش یم دیپد  یط مناسبیشوند، جو و شرا یم  یاریآب
  یا دهیطور ھر پد  نیبخشد و ھم یم  یونمو و پختگ  قوت ھا آن  ند، نور قمر بهک یم  هیتغذ
از » دیا شده  داده  وعده  آنچه« است  شده  نوشته  آسمان در» و«دارد   یراستا نقش  نیدرا

  است  د، در آسمانیا شده  داده  وعده  آن  به  هک  یا بھشتی.  عقاب و  ، ثواب ، دوزخ بھشت
 دارد. قرار  ر عرشیدر ز  ھفتم  آسمان  بر پشت  بھشت  هک  است  را نقلیز

َمآءِ فََورَّبِ ﴿ �ِض وَ  ٱلسَّ
َ
ٓ  ّمِۡثَل  َ�َقّٞ  ۥإِنَّهُ  ٱۡ� نَُّ�مۡ  َما

َ
 ﴾٢٣تَنِطُقونَ  �

  هک  : آنچهیعنی»  است  ا او حقواقع  هک  نیو زم  پروردگار آسمان  سوگند به  پس«
  خود شماسخن  هک  گونه ھمان»  است  و ثابت  ، حق میا داده  اتیآ  نیرا در ا  شما خبرش به
خود   گفتن  سخن  به  هک  شما چنان  هک  است  روشن  انچن  قتیحق  نی: ایعنی» دییگو یم
  نیا«م: ییگو یم هک نیا  د. مثلیباش  داشته  نیقیز ین  آن  بودن  حق  د بهید، بایدار  نیقی

  است  آمده  فیشر  ثیحد در».  است  حق  گفتنت  سخن  نونکا  هک چنان  است  خبر حق

خداوند « ».يصدقوا  لم  ، ثم ر�هم  هلم  اً أقسمقوامأ  اهللا  قاتل«فرمودند:  ص  رمکا  رسول  هک

 .»ردندکن  قیتصد  سوگند خورد اما باز ھم  آنان  به  پروردگارشان  هکرا   ینابود سازد اقوام
گذر   بر من  یا یاعراب  هک  بودم  روان  راه  و به  آمده  رونیب  از بصره«د: یگو یم  یاصمع

؟  یا آمده جاک. گفت: از  ھستم  اصمع  ی؟ گفتم: از بن یھست  یکد: تو یپرس  رد و از منک
  . شروع بخوان  برمن  شود. گفت: پس یم  خوانده  رحمان  المک  در آن  هک  ییگفتم: از جا

َمآءِ ٱَوِ� ﴿ ه:یآ  به  و چون  ردمک» والذاریات« خواندن  به  ]۲۲[الذاریات:  ﴾رِۡزقُُ�مۡ  لسَّ
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  را ذبح  و آن  رفت  شیشتر خو  یسو  و به  برخاست  گاه . آن است  یافک، گفت:  دمیرس
 برد و  دست  شیخو  مانکر و یشمش  به  گاه نمود آن  میتقس  را بر مردم  رد و گوشتشک

، در  رفتم  حج  د بهیالرش باھارون  . و چون و رفتد یگردان  پشت  ، سپس ستکرا شھردو 
  یفیضع  یمرا با صدا  هک  شدم روبرو  یبا شخص  بناگاه  هک  بودم  ردنک  طواف  حال

زرد   رنگش  یول  است  یاعراب  ھمان او  هک  شدم  ، متوجه ستمیاو نگر  به  خواند. چون یم
  خواست  گر از منیو بار د  گفت  سالم  منبر  . پس است  و الغر گشته  فیار نحیو بس  شده

َوِ� ﴿ه:یآ  به  و چون  ردمک  آن  خواندن  به  شروع . بخوانم  یرا بر و»  اتیوالذار«تا سوره: 
َمآءِ ٱ   هکد و گفت: حقا یشک  یادیفر ، دمیرس ]۲۲[الذاریات:  ﴾٢٢رِۡزقُُ�ۡم َوَما تُوَعُدونَ  لسَّ

  ھم  نیر از ایا غیگفت: آ  سپس ! میافتی ، راست است  داده  وعدهما   را پروردگار ما به  آنچه

َمآءِ ٱفََوَرّبِ ﴿ خواندم:  ؟ پس ھست �ِض ٱوَ  لسَّ
َ
د یشک  یادیاثنا فر  نی. در ا]۲۳[الذاریات:  ﴾ۡ�

او سوگند   هک  آورده خشم   به  را چنان  لیپروردگار جل  یسک  چه !للها  ا سبحانیو گفت: 
ردند؟! ک  ناچارش  سوگند خوردن  ردند تا بهکن  قیرا تصد  شگفتا! سخنش ؟! است  خورده

آمد و   رونیب  با آن  ز ھمراهین  بار، نفسش  نیآخر رد و باکرار کبار ت  را سه  سخن  نیا  پس
 ».ردک  میتسل  نیآفر جان  به  جان

ٰ  َهۡل ﴿ تَٮ
َ
 ﴾٢٤ٱلُۡمۡكَرمِ�َ  إِبَۡ�ٰهِيمَ  ِف َك َحِديُث َضيۡ �

 ص امبریپ  یا» ایآ«است:  ÷  میابراھ  داستان  نیدر زم  یالھ  یھا نشانه  جملهو از 
  یخدا نزد  هک  یھمانانی: میعنی» ؟ است  دهیتو رس  به  میابراھ  یگرام  خبر مھمانان«

 ÷  میابراھ نزد  آدم یبن  در صورت  هکبودند   یفرشتگان  شانیرا ایبودند ز  یگرام  سبحان
بودند   یگرام ÷  مینزد ابراھ ھا آن«د: یگو یم  آن  یمجاھد در معنا  یبودند. ول  آمده

  سرشان  یبر باال  شانیاز ا  ییرایپذ  یرد و خود براک  استقبال  ییوکین  به  شانیرا او از ایز
بر   شود و ھم یم  اطالق بر واحد  ھم  جھت  نی، از ا مصدر است  ف: در اصلیض». ستادیا

 ÷ لیجبرئ  شان نیدھم  هکبودند  تن  ا نهی،  تن  دوازده  فرشتگان  آن  هک  است  . نقل جمع
»  ھمانیم«رو   ل: بودند. و از آنیواسراف  لیائکی، م لیجبرئ  یعنی  تن  سه  شانیا ایبود، 

 بودند.  آمده ÷  میابراھ نزد  ھمانیم  صورت  به  هکشدند   دهینام
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ْ  إِذۡ ﴿ ْ  َعلَۡيهِ  َدَخلُوا ۖ  َ�َقالُوا نَكُرونَ  قَۡومٞ  َسَ�ٰمٞ  قَاَل  َسَ�ٰٗما  ﴾٢٥مُّ
ما بر تو  !÷  میابراھ  ی: ایعنی»  بر او وارد شدند، گفتند: سالم  چون«

 ÷  می: ابراھیعنی» بر شما  گفت: سالم« کین  یگفتن  سالم  به  مییگو یم سالم 
،  دعاء است  هک» سالما« غهیص  را به ÷  میابراھ  را داد. فرشتگان  شان سالم جواب 

و   بر ثبات  هکـ   میم  رفع  ـ به»  سالم« غهیص  به ÷  میابراھ  هک یگفتند درحال ت یتح
و گفت: «داد   وتر از آنکین  یعبارت  را به  شانیا  سالم  ند پاسخک یم  داللت  دوام
شما   نیاز ا  قبل  د و منیتھس  ناشناخته  یگروھ  من  ی: شما برایعنی» دیناشناس  یگروھ

 گر:ید  یقول د؟ بهیھست  یسانک  چه  هکد ینک  یمعرف  من  خود را به  پس  شناختم ینم را
 . شانیبا ا  در خطاب  نه  گفت  با خودش  را در دل  سخن  نیا ÷  میابراھ

ۡهلِهِۦ فََراَغ إَِ�ٰٓ ﴿
َ
ٓ  أ  ﴾٢٦َسِم�ٖ  بِعِۡجلٖ  ءَ فََجا

  ا پنھانی،  آھسته ÷  میابراھ  : سپسیعنی»  خود رفت  اھل  یسو  به  آھسته  سپس«
.  رفت  اش نزد خانواده  کچاب  شانیاز ا  ییرایپذ  کتدار  ی، برا شیخو  ھمانانید میاز د

و   داده  صورت  یرا مخف  ییرایار پذک  هک  است  نیا  زبانیم  د: از ادبیگو یم  یزمخشر
  ند و زحمتیب یم  کتدار  شیاو برا  هکنشود   متوجه  ھمانیم  هکد ینما  ییرایپذ  یطور

  هک  نیا از ایند و ک  یا از اوعذرخواھیباز دارد،   کتدار  نیرا مبادا او را از ایشد زک یم
» آورد  فربه  یا گوساله  گاه آن« رد.یشد، در فشار قرار گک یم  زحمت  شیبرا  زبانیم
در   هک  را آورد چنان  یانیبر  فربه  گوساله  ھمانانشیم  یبرا ÷  میابراھ  گاه : آنیعنی

 .»را  یانیبر  آوردگوساله« .]۶۹[ھود:  ﴾َحنِيذٖ  بِعِۡجلٍ  َجآءَ ﴿ م:یخواند» ھود« سوره
دھد  یم  را نشانیز  است  یھمانداریو م  افتیض  آداب  رندهیدر برگ  مهیرک  هیآ

 غذا  شانیبرا  یا گونه باشد، به  داشته  یا سابقه  ھمانانشیبا م  هک آن یب ÷  میابراھ  هک
ار یبس او  هکرد چرا ک  ییرایپذ  شانیاز ا  ھم  ردند و با سرعتکن  احساس  شانیا  هکآورد 

  یعنی  داشت  در خانه  هکرا   یزیچ  نیگر، او بھترید  یبود. از سو  جواد و بخشنده
  گاو و گوساله ÷  میابراھ  مال  عمده  چهآورد،   شانیا  یرا ـ برا  و فربه  جوان  یا گوساله
  یانو مھرب  لطف  لیرا بر سب  شانینھاد و ا  شانیرو  شیرا پ  انیبر  او گوساله ! یبود. آر
 م:یخوان یم بعد  هیدر آ  هک  رد چنانک  آن  خوردن  به  دعوت
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َ�هُ ﴿ َ�  قَاَل  ِهمۡ إَِ�ۡ  ۥٓ َ�َقرَّ
َ
ُ�لُونَ  �

ۡ
 ﴾٢٧تَأ

گفت: «  نھاد، سپس  شانیا  یرو  شیغذا را پ  : آنیعنی» برد  شان کینزد  را به  آن«
ردند و کن  اجابت  شانیفراخواند اما ا  از آن  خوردن  را به  شانی: ایعنی» د؟یخور یمگر نم
 نبردند.  شیغذا پ  به  دست

وۡ ﴿
َ
ۖ  ِمۡنُهمۡ  َجَس فَأ وهُ  الُواْ َ� َ�َۡفۖ قَ  ِخيَفٗة ُ  ﴾٢٨َعلِي�ٖ  بُِغَ�ٰ�ٍ  َو�َ�َّ

  اخالق را ازینخوردند ز  یو  یاز غذا  هکرو   از آن»  افتی  یترس  از آنان  و در دلش«
  منیا  یاز و  زبانیرا بخورد، م  زبانیم  یغذا  ھرکس  هک  است  نیا  مردم  انیدر م  متعارف

  هکرد ک  گمان ÷  میردند، ابراھک  غذا امتناع  از خوردن  شانیا  چون  گردد پس یم
»  گفتند: نترس« او  به  . اما فرشتگان یریامر خ  یبرا  اند نه آمده  یار شرک  یبرا ھا آن

او   یسو  به  سبحان  یخدا  یھستند و از سو  یفرشتگان  هکردند ک  او اعالم  به  سپس
  یفرزند  را به ÷ می: ابراھیعنی» دادند  دانا بشارت  یپسر  و او را به«اند  شده  فرستاده

ار دانا یبس  گاه رسد آن یم  یو بزرگ  یحد مرد د و بهیآ یا میدن  به  شیبرا  هکدادند   بشارت
 . است ÷  اسحاق فرزند،  نیشود. مراد از ا یم

﴿ ۡ�
َ
تُُهۥ َبلَِت فَأ

َ
�ٖ  ٱۡمَر� ۡت  ِ� َ�َّ  ﴾٢٩َعقِيمٞ  َعُجوزٌ  َوقَالَۡت  وَۡجَهَها فََصكَّ

رد، ک یم وگو گفت  با فرشتگان ÷  میابراھ  هک  گاه آن» دیسر رس  یادیبا فر  و زنش«
  یبرا  یفرزند تولد  را به  شانیا  بشارت  گر بود و چون نظاره  یا در گوشه  ساره  زنش
خود   و بر چھره« . است  اد و ضجهید. صره: فریشک  یادیفر  د، از تعجبیشن ÷  میابراھ

و »  است  تعجب  ھنگام در  زنان  عادت  هک  زد چنان  اش خود بر چھره  : با دستیعنی» زد
  به  ؟ ساره نازا ھستم  یرزنیپ  هک یدر حال  میفرزند بزا  : چگونهیعنی» ر نازا؟یپ  یگفت: زن

  بود و در آن  سال  النکو  ریپ  هک نیا  رد؛ اولک  یخبر را با استبعاد تلق  نیا  لیدو دل
  ھم  یدر جوان  هک  یطور  بود به و نازا  میعق  هک نیا  ، دوم داشت  سن  سال  نود و نه  ھنگام
ز در ین ÷  میگر، خود ابراھید  یسو بود. از  اوردهیا نیدن  به ÷  میابراھ  یبرا  یفرزند

 . داشت  سن  سال  ستیا صد و بیصد   ھنگام  آن

 ﴾٣٠ٱۡلَعلِيمُ  ٱۡ�َِكيمُ ُهَو  ۥهُ إِنَّ  قَالُواْ َكَ�ٰلِِك قَاَل َر�ُِّك� ﴿
،  میداد تو خبر  به  : آنچهیعنی»  است  فرموده  نیچن  پروردگارت« تگانفرش» گفتند«

  زده شگفت  آن از  و نه  نک  کامر ش  نیدر ا  نه ! ساره  یتو ا  پس  پروردگار توست  فرموده
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و   است  متکح  یدارا  شیخو  در صنع  یتعال  حق»  داناست  میکاو خود ح  نهیھرآ«شو 
 د.یھست  رامتک  نیا  ستهیشا شما  هکداند  یم  دارد پس  یعیوس  علم  شیخو  خلق  به

َها َخۡطُبُ�مۡ  َ�َما قَاَل ﴿ ُّ�
َ
 ﴾٣١ٱلُۡمرَۡسلُونَ  �

: جز یعنی» ؟ ستیشما چ  خطب ! فرستادگان  یا  پس« ÷  میابراھ»  گفت«
شما را   یتعال  حق  هک  یتیار و مأمورکد، یداد  من  در مورد فرزند به  هک  بشارت ن یا

  فرمان  به  فرشتگان  هک  دانست یم ÷  میرا ابراھی؟ ز ستی، چ فرستاده  خاطر آن  به
  آوردن  یبرا ا فقطیآ  هکبداند   خواست  ند پسیآ یفرود م  یمخصوص امر  یبرا  أل  یخدا

 دارند.  مھ  یگرید  تیا مأموریاند  شده  فرستاده  بشارت  نیا

ْ قَالُوٓ ﴿ ٓ  ا ا ٓ  إِ�َّ رِۡسۡلَنا
ُ
ۡرِِم�َ  قَۡو�ٖ  إَِ�ٰ  أ ُّ�٣٢﴾ 

 بود. ÷ لوط  قوم ھا آنمراد »  میا شده  فرستاده  یمجرم  قوم  یسو  گفتند: ما به«

 ﴾٣٣ِط�ٖ  ّمِن ِحَجاَرةٗ  َعلَۡيِهمۡ  ِسَل لُِ�ۡ ﴿
  گل از  ییھا را با سنگواره  : تا آنانیعنی»  میفروفرست  از گل  یا سنگواره  تا بر آنان«
 . مینک  ، سنگباران شده  سنگ  رس

َسوََّمًة ِعنَد َرّ�َِك لِلۡ ﴿  ﴾٣٤ُمۡ�ِ�ِ�َ مُّ
در  از حد  ارانکو تجاوز  یدر گمراھ  دراز دست»  مسرفان  یبرا  نزد پروردگارت  هک«

  شود. نقل یم  شناخته  آن  به  هک  یبا عالئم»  است  شده  یگذار  نشانه«و فساد؛   یارکبد
بر «د: یگو یر میثک ابن بود.  بسته  نقش  یاھی، خط قرمز و س ھر سنگ  یه: بر روک  است

 ».بود  شده  شد، نوشته یم  زده  ید بر ویبا  هک  یسک  ، نام ھر سنگ  یرو

خۡ ﴿
َ
 ﴾٣٥ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ  ِمنَ  �ِيَها َ�نَ  َمن رَۡجَنافَأ

 نابود  : چونیعنی»  میبرد  رونیبود، از آنجا ب  در آن  را از مؤمنانھرکه   گاه آن«
  یو به  لوط از مؤمنان  قوم  یھا یدر آباد  هکرا   ھرکس ، میردک  لوط را اراده  قوم  ساختن

 . میبرد  رونیھا ب یآباد  بود، از آن

 ﴾٣٦ٱلُۡمۡسلِِم�َ  ّمِنَ  َ�ۡيٖت  َ�ۡ�َ  �ِيَها نَاَ�َما وََجدۡ ﴿
  گفته»  میافتین  از مسلمانان»  خانواده  کی: جز یعنی»  خانه  کیدر آنجا جز   پس«
 س ریجب  بن دیسع ـ بود.  یو  جز زن ـ به ÷ خود لوط  ، خانواده ھم  خانواده  آن  هک  شده

 ».بودند  تن  زدهیا سجمع ÷ لوط  جز زن به  آنان«د: یگو یم



 تفسیر انوار القرآن    ٦٩٠

ٓ  َناَوتََر�ۡ ﴿ ِينَ  َءايَةٗ  �ِيَها ِ�مَ  ٱۡلَعَذاَب  َ�َافُونَ  ّلِ�َّ
َ
 ﴾٣٧ٱۡ�

 » میگذاشت  یباق  یھا آنترسند، نش یم  کدردنا  از عذاب  هک  یسانک  یو در آنجا برا«
  از عذاب  هکرا   ھرکس تا  میگذاشت  یباق  یو داللت  ھا، نشانهیآباد  : در آنیعنی

  زمان  آن  از اھل  ند، چهک  یی، راھنما است  دهیرس  آنان  به  هک  یترسد، بر عذاب یم  یالھ
  است ھا یآباد  نیدر ا  ؛ ھمانا آثار عذاب نشانه  نیند و ایآ یم  بعد از آنان  هک  یسانک  وچه

  عذاب لوط بر اثر  قوم  یھا یآباد  هک را بعد از آنیز  است  انیدا و نمایپ  ھنوز ھم  هک
،  است  معروف » هیطبر  رهیبح« به  هک  یمتعفن  رهیبح  را به  آن  روزبر شد، خداوند متعالیز

  آن  یشد، در پ  غالب  فر و فسقکشر و   چون  هک  است  بر آن  لیخود دل  نیرد. اک  لیتبد
 . است  یحتم  یرانیو و  ینابود

رَۡسۡلَ�ٰهُ  إِذۡ  َوِ� ُموَ�ٰٓ ﴿
َ
بِ�ٖ  �ُِسۡلَ�ٰنٖ  َعۡونَ رۡ فِ  إَِ�ٰ  أ  ﴾٣٨مُّ

  یسو  به  نیمب  یاو را با سلطان  چون« میداد قرار  یھا آننش»  یو در موس«
 گریاز عصا و د  عبارت  هک  است  ار و روشنکآش  ن: حجتیمب  سلطان»  میفرستاد  فرعون

 باشد. یم  یو  ھمراه  معجزات

ٰ بُِركۡ ﴿ وۡ  نِهِۦَ�َتَو�َّ
َ
 ﴾٣٩َ�ُۡنونٞ  َوقَاَل َ�ِٰحٌر أ

ما   یھا از نشانه  شیخو  یپھلوبا   : فرعونیعنی»  شیخو  نکر  شد به  گردانیرو  پس«
  فرعون  دولت  انکر و ارک، لش ن: جمعکمراد از ر«د: یگو یمجاھد م  ید. ولیگردان  یرو

ا یجادوگر   شخص  نیو گفت: ا». « گرفت یرو میو ن  قوت  آنان  لهیوس  او به  هک  است
جاد یا  ھامیو ا  مغالطه تا  گفت  نیچن ÷  یموس  درباره  : فرعونیعنی»  است  یھا آنوید
  هک  دانست یم  یخوب  به او خود  هک یدرافگند در حال  و شبھه  کش  را به  و مردم  ردهک

  وانهید  هک  دانست یز مین و  ستین  نکجادوگر مم  یاز سو ÷  یموس  معجزات  آوردن
 ند.ک ینم  ییارھاک  نیچن

َخذۡ ﴿
َ
 ﴾٤٠َوُهَو ُملِيمٞ  ٱۡ�َمِّ  ِ�  َ�ُٰهمۡ َ�َنَبذۡ  وَُجنُوَدهُۥ َ�ٰهُ فَأ

 »بود  میاو مل  هک یدر حال  میا افگندیرا در در  و آنان  میرا گرفت  رشکاو و لش  پس«
او   پس . است  وھشکو ن  مالمت  موجب  هکبود   شده  یاعمال  بکمرت  فرعون  یعنیم: یمل

  انیو در عص دیفر ورزک أ خداوند  به  ردهک  تیربوب  یادعا  هک  گاه بود آن  سزاوار مالمت
 . نمود و از حد درگذشت  انیطغ  شیخو

رَۡسۡلَنا َوِ� َ�ٍد إِذۡ ﴿
َ
 ﴾٤١ٱۡلَعقِيمَ  ٱلّرِ�حَ  َعلَۡيِهمُ  أ
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 بر  هک  گاه آن« میگذاشت  یباق  یھا ناز نشیعاد ن  : در داستانیعنی» و در عاد«
  یو منفعت  تکر، بریخ  چیھ  آندر   هک  است  یم: بادیباد عق»  میفرستاد  میعق  یباد  آنان

فقط   هکبل  است  یباران  حامل  ند و نهک یم  و آبستن  داده  را گشن  یدرخت  نه  پس  ستین
ا ی، » جنوب« ای، »دبور«باد،   نیا  هک.  است  شده  فرستاده  و عذاب  ینابودساز  یبرا
 شود. یم  دهینام» باءکن«

تَۡت  ءٍ َما تََذُر ِمن َ�ۡ ﴿
َ
ِميمِ  َجَعلَۡتهُ  إِ�َّ  َعلَۡيهِ  �  ﴾٤٢َكٱلرَّ

 باد،  : آنیعنی» دیگردان یم  دهیپوس  استخوان  را چون  د، آنیوز یم  ھر چه  به  هک«
  یباق را  و اموالشان  انی، چھارپا از خودشان  ـ اعم  گذشت یم  بر آن  هکرا   یزیچ  چیھ

  فرسوده ، نابود و مرده  استخوانستر کخا  را چون  آن  هک نیمگر ا  گذاشت ینم
 د.یگردان یم

ْ  لَُهمۡ  �ِيَل  َوِ� َ�ُموَد إِذۡ ﴿ ٰ  َ�َمتَُّعوا  ﴾٤٣ِح�ٖ  َح�َّ
  هک  گاه آن»  میگذاشت  یباق  یھا آنز نشیثمود ن  : و در داستانیعنی» و در ثمود«

م: تا یگفت  آنان  به  هک  گاه : آنیعنی» دیبرخوردار شو  یشد: تا چند  گفته  آنان  به
 د.ینک  یا زندگیاز دن  یو برخوردار  یمند ، با بھره تانینابود  دنیفرارس  وقت

ْ َ�َعَتوۡ ﴿ ۡمرِ  َ�نۡ  ا
َ
َخَذۡ�ُهمُ  َرّ�ِِهمۡ  أ

َ
ٰعَِقةُ  فَأ  ﴾٤٤يَنُظُرونَ  وَُهمۡ  ٱل�َّ

 برکت  امر پروردگارشان  : از امتثالیعنی» پروردگار خود سر برتافتند  تا از فرمان«
 در«  است  یکمھل  از: ھر عذاب  عبارت  و آن»  را فروگرفت  آنان  صاعقه  گاه آن«ردند ک

  چشم را به  عذاب  وار، آن درمانده ھا آن  هک  ی: درحالیعنی» ستندینگر یم ھا آن  هک یحال
  شده  داده  وعده  آن  به  هکبودند   یدر انتظار عذاب ھا آناست:   نیا  یا معنیدند. ید یسر م

 فرود آمد.  آنان روز بر  از سه  پس  را عذابیند زبود

ْ َ�َما ﴿  ﴾٤٥واْ ُمنَتِ�ِ�نَ َ�نُ  َوَما ِمن �َِيا�ٖ  ٱۡسَتَ�ُٰعوا
  نیزم بر  نیاز ا  هکرا نداشتند   آن  : توانیعنی» داشتند  ستادنیا  توان  ، نه جهیدر نت«

  درون در  هکباشند بل  داشته  ختنیگر  یروین  هک نیا  رسد به  زند، چهیبپاخ  شدن  افگنده
ن: یمنتصر »بودند  شندهک  انتقام  و نه«فروافتادند   تکھال  یار خود بر زانویو د  خانه

 بودند.  شده  باز داشته أ خداوند  ، از عذاب شیر خویغ  لهیوس  به  نه  یعنی
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ۖ  ّمِن نُوحٖ  مَ َوقَوۡ ﴿ ْ  إِ�َُّهمۡ  َ�ۡبُل  ﴾٤٦َ�ِٰسقِ�َ  قَۡوٗما َ�نُوا
  هک  میدیگردان  کھال» را  نوح  قوم« گروه  از آن  شی: پیعنی»  از آن  شیو پ«
  : قومیعنی »بودند  فاسق  یقوم ھا آنرا یز«و عاد و ثمود بود   فرعون  از زمان  شیپ  شان زمان
 بودند.  رفته  رونیما ب  و فرمان  اطاعت  رهیاز دا ÷  نوح

َمآءَ وَ ﴿ ۡ�يْدٖ  َ�َٰهابَنَيۡ  ٱلسَّ
َ
 ﴾٤٧لَُموِسُعونَ  �نَّا بِ�

 ما  گمان یو ب  میبرافراشت« و قدرت  : با قوتیعنی»  را توانمندانه  و آسمان«
و از   قادر بوده  دادنش  و وسعت  ر آنیغ  نشی: ما بر آفریعنی»  میا دھنده  توسعه

را   و آن  میا داده  را توسعه  است: ما آسمان  نیچن  یا معنی.  میستین  ار ناتوانک نیا
  ھم  هک دارد. چنان  ادامه  وستهی، پ دادن  توسعه  نیو ا  میدھ یم  ز توسعهین  آن از  شیب
از   نیداند. و ا یم  یو قطع  یعلم  قتیحق  کیرا   یھست  د توسعهیجد  علم  نونکا

 . است  میرک  قرآن  یعلم  بزرگ  معجزات

�َض وَ ﴿
َ
 ﴾٤٨ٱۡلَ�ٰهُِدونَ  فَنِۡعمَ  َ�َٰهافَرَشۡ  ٱۡ�

»  میو گسترندگانکین  و ما چه« فرش  ھمچون»  میا دهیرا گستران  نیو زم«
 . ینکو ھموار   یرا بگستران  فرش  هک  گاه ) آن الفراش  شود: (مھدت یم  گفته

﴿ ۡ�َ ِ
ُرونَ  لََعلَُّ�مۡ  َجۡ�ِ وۡ زَ  َخلَۡقَنا ءٍ َوِمن ُ�ّ  ﴾٤٩تََذكَّ

،  نیزم و  ، آسمان نیریو ش  ، تلخ نهیو ماد  نهیاز نر»  میدیآفر  دو زوج  یزیو از ھر چ«
و   ائناتک: یعنی »دیریتا شما پند پذ«ھا  این ر و شر و مانندی، خ و روز، نور و ظلمت  شب
  یتعال  حق  هکد ید وبدانیریتا شما پند بگ  میدیآفر  تیزوج  نظام  به  گونه  نیرا ا  یھست

د و یتوح  ، به و متقن  مکمح  نظام  نیدر ا  ، از نگرش جهینت، در  ز استیچ  ھمه  نندهیآفر
  نظام  نیا  قی، دقا در عصر علم امروز  هک  ر استکذ  انید. شایبر  راه  یتعال  حق  یگانگی

 . است  شده  بھتر شناخته
  نظام ، را بشر عصر رسالتیرود ز یشمار م  به  میرک قرآن  یعلم  ز از معجزاتین  هیآ  نیا

  شناخت یم  از خلقت  یمحدود  یرا فقط در بخشھا )یو مادگ  ینر  مفھوم  به(  تیجزو
 . است  مودهیرا پ  یمیعظ  یھا رانهک  نظام  نیا  گستره  ، شناخت اما امروزه

وٓ ﴿ ْ فَفِرُّ ِۖ  إَِ�  ا بِ�ٞ  نَِذيرٞ  هُ إِّ�ِ لَُ�م ّمِنۡ  ٱ�َّ  ﴾٥٠مُّ
  یبندیپا د،یتوح  ؛ لذا با اقرار به شیخو  از گناھان  با توبه» دیزیبگر للها  یسو  به  پس«

  یسو به  یو  ، از خشم ثوابش  یسو  به  یو  ؛ از عقاب تیز از معصیو پرھ  طاعت  به



 ٦٩٣  سوره ذاریات

 

او   از جانب شما  یبرا  من  نهیآ ھر«د یزیبگر  رحمان  طاعت  یسو  به  طانیو از ش  شیرضا
و   میب  هک  ھستم  یا دھنده میو ب  ھشداردھنده  : منیعنی»  ارمکآش  یا ھشداردھنده

 . ار استکآش  ھشدارم

ْ َوَ� َ�ۡ ﴿ ِ  َمعَ  َعلُوا ۖ  ٱ�َّ بِ�ٞ  نَِذيرٞ  ّمِۡنهُ  لَُ�م إِّ�ِ  إَِ�ًٰها َءاَخَر  ﴾٥١مُّ
 او ھشدار  شما از جانب  یبرا  من  نهید، ھرآیقرار ندھ  یگریمعبود د للهو با ا«

 . د استیکتأ  یبرا  جمله  نیا رارکت»  ارمکآش  یا دھنده

﴿ ٓ َ�  َكَ�ٰلَِك َما
َ
ِينَ  � ْ  إِ�َّ  رَُّسولٍ  ّمِن لِِهمِمن َ�بۡ  ٱ�َّ وۡ  َساِحرٌ  قَالُوا

َ
 ﴾٥٢َ�ُۡنونٌ  أ

گفتند:   هک نیامد جز این  یامبریپ  چیبودند ھ  از آنان  شیپ  هک  یسانک، بر  سان نیبد«
  گونه  نیز ھمین  نیشیپ  یھا امت  و حال  : شأنیعنی»  است  یھا آنویا دیجادوگر  او

ا ی  یجادوگر  یبا افترا  هک  یستین  یآور  امیتو تنھا پ !ص امبریپ  یا  پس  است بوده
  زده بر تو  ر رسالتتکمن  اعراب  یاز سو  هکھا  اتھام  نیا  هکبل  یشو یروبرو م  یگ هوانید
 . است  داده  ز رخین  شان امبرانیبا پ  نیشیپ  یھا شود، در برخورد امت یم

تََواَصوۡ ﴿
َ
� ْ  ﴾٥٣َطاُغونَ  قَۡومٞ  ُهمۡ  بَۡل  بِهۦِۚ  ا
  احساس جادیا  یبرا  هیسؤال  جمله  نیا» بودند؟  ردهک  سفارش  نیا  گر را بهیا ھمدیآ«
  به را  یالھ  امبرانیپ  بیذکت  انینیشیپ  یی: گویعنی.  است  آنان  از حال  یشگفت

 و  ھمدست  ھا بر آن قرن  یاز فراسو  ھمه  بودند پس ردهک  سفارش  انشانینیپس
 ھا آن، ستین  نی! چن : نهیعنی» انگر بودندیطغ  یمردم  آنان  هکبل ! نه«اند  شده  ھمداستان

  فاصله  یاریبس  یھا ناھا و زم قرن  انشانیرا در میاند ز ردهکن  سفارش  آن  گر را بهیھمد
، ھمانا † امبرانیپ  بیذکبر ت  آنان  و گردآورنده  نندهک  جمع  عامل  هکوجود دارد بل

 . ار استکفر و انک  دانیاز حد در م  و در گذشتن  انیطغ

ٓ  ُهمۡ َ�َتَولَّ َ�نۡ ﴿ نَت  َ�َما
َ
 ﴾٥٤بَِملُو�ٖ  أ

تو  رایز  ستیباز ا  گان شهیپ  بیذکبا ت  : از جدالیعنی»  بگردان  یرو  ، از آنان پس«
  و بدان  یا ردهک  ابالغ  ییوکین  را به  پروردگارت  و رسالت  داده  خود را انجام  تیمأمور

را   آنچه رایز  رسالت  ابالغ  نیبعد از ا أ نزد خداوند»  یستین  وھشکتو در خور ن  هک«
 . یا سر رسانده  ، به بوده  ات بر عھده  هک

 ﴾٥٥ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ تَنَفُع  ٱّ�ِۡكَرىٰ  فَإِنَّ  َوَذّكِرۡ ﴿



 تفسیر انوار القرآن    ٦٩٤

 را از  یسانک  قرآن  لهیوس  : بهیعنی» بخشد یرا پند سود م  مؤمنان  هک  و پند ده«
و بر  رساند یسود م  شانیا  به  را اندرز دادنیز  اند، پند و اندرز ده آورده  مانیا  هک  قومت

 د.یافزا یم  شان رتیبص
 هکاند  ردهک  تیروا س  یعل از» ۵۵ـ  ۵۴« هیدو آ  نزول  سبب  انیدر ب  مفسران

نَت بَِملُو�ٖ ﴿  هیآ  فرمود: چون
َ
از ما   یسکشد،   نازل ]۵۴[الذاریات:  ﴾٥٤َ�َتَولَّ َ�ۡنُهۡم َ�َمآ أ

از   دنیگردان  یرو  به ص  رمکا  را رسولیرد زک  نیقی  ینابود  به  هک نیا نماند، جز  یباق

ۡ ٱتَنَفُع  َرىٰ ّ�ِكۡ ٱ فَإِنَّ  َوَذّكِرۡ ﴿ه: یآ  گاه بودند آن  شده  داده فار دستورک  ﴾٥٥ِمنِ�َ ُمؤۡ ل
 . میشد  و خوشحال  گرفت  ما آرامھای  دل  ھنگام نیدر ا  شد پس  نازل ]۵۵[الذاریات: 

نَّ  ُت َوَما َخلَقۡ ﴿ �َس وَ  ٱۡ�ِ  ﴾٥٦ُبُدونِ إِ�َّ ِ�َعۡ  ٱۡ�ِ
د: یگو یمجاھد م» مرا بپرستند  هک آن  یجز برا  دمیافریرا ن  و انس  و جن«

  نیا  یگر معنید  یقول به».  نمک  شانیامر و نھ  هک آن  یجز برا  ام دهیافریرا ن  آنان  یعنی«
.  ام دهیافرینند، نک  یو بندگ  خضوع  من  شگاهیدر پ  هک آن  یرا جز برا  آنان است:
  عبارت عبادت:  هکبرآنند   سنت  . اھل اد استیو انق  ، خضوع در لغت: ذلت  عبادت  یمعنا

،  از عبادت لذا مراد  است  معرفت  نیاو در ا  یبرا  یورز  پروردگار و اخالص  از معرفت
 . یعلم  روح  یو ب  کخش  معرفت  اما نه  معرفت  به  مقرون  است  یعبادت

﴿ ٓ رِ�دُ  َما
ُ
ٓ  ّرِۡزقٖ  ّمِن ِمۡنُهم أ رِ�دُ  َوَما

ُ
ن أ

َ
 ﴾٥٧ُ�ۡطعُِمونِ  أ

و   خودشان  یبرا»  خواھم ینم  یرزق  چیھ»  و انس  جن: از یعنی»  از آنان«
  نشی: از آفریعنی» دھند  کمرا خورا  هک  خواھم یو نم«خود   از بندگان  یاحد  یبرا

  چنان  باشم  خود خواسته  یرا برا  یمنفعت  از آنان  هک  نمک ینم  را دنبال  ھدف  نیا  آنان
  و دھنده  بخش ی، روز از مطلقین یب  من  هکبلخواھند  یم  از بردگانشان  انیآقا  هک
 د:یفرما یم  هک  چنان  ھستم  رانک یب

َ إِنَّ ﴿ زَّاُق ُهَو  ٱ�َّ  ﴾٥٨ٱلَۡمتِ�ُ  ٱلُۡقوَّةِ ُذو  ٱلرَّ
را   مخلوقاتش  هک  اوست  پس»  است  بخش  یروز  هک  خداوند است  گمان یب«

 ندک یم  میجاد و تنظیرا ا  پردازد و آن یم  است  شان صالح  هیما  هک  آنچه  و به  داده  یروز
  آنان او برسانند لذا  به  ینفع  هک  است  دهیافریمنظور ن  نیرا بد  آنان أ ، خداوند نیا بنابر

و   از: عبادت  است  عبارت  رسانند و آن  انجام  اند، به شده  دهیآفر  آن  یبرا  هکرا   ید ھدفیبا
»  است  نیمت  قوت  یدارا»  هکو ھمو   است  دھنده یروز  هک، ھمو  یتعال  حق  معرفت
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  ، ھم ستمگر است  گمان یپرستد، ب یاو را نم  هک  یسک  پس  رومند و استوار استی: نیعنی
د. در یآ یبعد م  هیآ در  هک  باشد چنان یم  سزاوار عذاب  ا و آخرتیدر دن  یرو  نیاز ا

 يا«فرمود:   خداوند متعال  هک  است  شده  تیروا ص  رمکا  از رسول  یقدس  فیشر  ثیحد
  شغال ولم  صدرك  تمأل  ال تفعل�و  سد فقركأو  غ�  صدرك مألأ  لعباديت  ، تفرغ آدم  ابن

را از   ات نهیس  صورت  درآن  هکشو،   فارغ  من  عبادت  یبرا ! فرزند آدم  یا« .»سد فقركأ
را   ات نهی، س ینکن  نیاگر چن  یول  بندم یم  تیرو  و در فقر را به  سازم یپر م  یازین یو ب  یتوانگر

 .» بندم ینم زیرا ن  و در فقرت  سازم یپر م  یاز گرفتار

ِيَن َظلَُمواْ َذنُو�ٗ ﴿ ۡصَ�ٰبِِهمۡ  َذنُوِب  ّمِۡثَل  افَإِنَّ لِ�َّ
َ
 ﴾٥٩�َۡسَتۡعِجلُونِ  فََ�  أ

  ر آنانیو غ  هکم  فر خود؛ از اھلکبا » اند ردهک  ستم  هک  یسانک  یبرا  پس«
 فارک  ھمانند بھره  از عذاب  است  یا : بھرهیعنی»  شان ارانی  بیمانند نص  است  یبینص«

از   شتاب  به  هکد ینبا  پس. « از دلو بزرگ  است  در لغت: عبارت  . ذنوب نیشیپ  یھا امت
  چیھ  آن و در  است  یو آمدن مقدر  از عذاب  آنان  را بھرهیرا ز  عذاب» نندک  طلب  من

إِن ُكنُتۡم  لۡوَۡعدُ ٱَمَ�ٰ َ�َٰذا ﴿ شان: سخن  نیا  به  است  یپاسخ  نیوجود ندارد. ا  یکش
 .»؟ است  یک  عذاب  وعده  نید، ایاگر شما راستگو ھست« .]۲۵[الملك:  ﴾َ�ِٰد�ِ�َ 

ِينَ  لٞ فََو�ۡ ﴿ ْ  ّلِ�َّ ِي يَۡوِمِهمُ  ِمن َ�َفُروا  ﴾٦٠يُوَعُدونَ  ٱ�َّ
  امتیق مراد از آن: روز» شوند یم  داده  وعده  هک  روزشان  از آن  افرانکبر   یوا  پس«
 . : روز بدر استیقول  و به





 
 
 
 

 طور  ورهس

 . است  هی) آ۴۹(  یو دارا  است  کیم
  یدار  هک  یوھک  به  یتعال  با سوگند حق  افتتاح  سبب  به  سوره  نیا ه:یتسم  وجه
  هک  یوھکو   مشجر است  وهک  یمعن  را طور بهیشد ز  دهینام» طور«،  است  درخت
  هک  یوھکند. و یگو یم»  جبل»  آن  به  هکند بلیگو ینم» طور« آن  ندارد، به  درخت

  به  را از آن ÷  یسیع  هک  یوھکو   گفت  سخن ÷  یبا موس  بر آن  یتعال  حق
 یبزرگ  ، از شرف میرخداد عظ  نیطور با ا  وهک  پس  داشت  فرستاد، درخت  رسالت

 برخوردار شد. 
 نزد«فرمود:   هک  است  شده  تیروا   مطعم  بن ریاز جب  سوره  نیا  لتیفض  انیدر ب
را   شانیو ا  نمکوگو  گفت  کمشر  رانیاس  در باب  شانیتا با ا  آمدم ص خدا  رسول
  خواندند پس یرا م» والطور« و سوره  نماز بامداد بوده  یادا  مشغول  هک  افتمی  یدرحال

ا َ�ُ  ٧إِنَّ َعَذاَب َرّ�َِك لََ�ٰقِعٞ ﴿ ه:یآ  به  چون دند، از یرس« ]۸-۷[الطور:  ﴾٨ِمن َدافِعٖ  ۥمَّ

مۡ ﴿ ه:یآ  به  و چون»  آوردم  شود، اسالم  نازل  عذاب  هک آن  میب
َ
ْ  أ مۡ  ءٍ َ�ۡ  َ�ۡ�ِ  ِمنۡ  ُخلُِقوا

َ
 أ

ْ  ٣٥َ�ٰلُِقونَ لۡ ٱ ُهمُ  ۡم َخلَُقوا
َ
َ�َٰ�ٰتِ ٱأ �َضۚ ٱوَ  لسَّ

َ
 ]۳۶-۳۵[الطور:  ﴾٣٦بَل �َّ يُوقُِنونَ  ۡ�

ر یتفس  ، صاحب جھت  نیاز ا». شود  ندهکاز جا بر  قلبم  هکبود   کیدند، نزدیرس«
  هک  است  یبشر  بر قلب  یھجوم  نندهک لیتمث  سوره  نیا«د: یگو یم»  القرآن  ظالل  یف«

  یداریپا  تواند در برابر آن ینم  یقلب  چیھ  هک  یھجوم گذارد، یم  یژرف  ر بسیتأث  در آن
 ».شود یوادار م  میتسل  ا بهتینھا  ند پسک

ورِ وَ ﴿  ﴾١ٱلطُّ
  هک  است »نایطور س« و مراد از آن  است  وهک  یانیسر  زبان  طور: به» طور  سوگند به«

،  آن  داشت یگرام و  فیمنظور تشر  و به  گفت  سخن  بر آن ÷ یبا موس  خداوند متعال
 سوگند خورد.  آن  به

ۡسُطورٖ  َو�َِ�ٰبٖ ﴿  ﴾٢مَّ
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  لوح ای،  تاب: قرآنک. مراد از  شده  نوشته  یعنیمسطور: » مسطور  تابک  و سوگند به«
  چون  یآسمان  تبکاز  ھا آنر یو غھا  این  ا مراد ھمهی.  است ÷  یموس  ا الواحیمحفوظ، 

 . و زبور است  لیانج

نُشورٖ  ِ� َرّقٖ ﴿  ﴾٣مَّ
رق:  . است  شده  نوشته  گشاده  یدر رق  هک  یتابک  : سوگند بهیعنی»  گشاده  یدر رق«

در   هک  واناتیح  کناز  از پوست  است  عبارت  رق«د: یگو ی. مبرد م است  کو ناز  قیرق  پوست
 خاطر».  و گشاده  گسترده  یعنینوشتند. منشور:  یم  بر آن  را طومارگونه  مطالب  گذشته

 افزار بشر بود. نوشت  نیشتریب  واناتیح  اغذ، پوستک  از شناخت  قبل  هکشود  یم  نشان

 ﴾٤ٱلَۡمۡعُمورِ  ٱۡ�َۡيِت وَ ﴿
مورد   در آن  أل  یو خدا  است  ھفتم  در آسمان  هک» المعمور تیب  و سوگند به«

  انیدارند. شا یم خود آباد  شیایو ن  را با عبادت  آن  رد و فرشتگانیگ یقرار م  پرستش
  فیشر  ثیدر حد  هک داد چنان قرار  عبهک  خانه  یازا  به» المعمور تیب»  هک  ر استکذ

  هک  است  یھا آنخ  آن و  شدم  المعمور باال برده تیب  یسو  به  سپس«است:   آمده  معراج
بر   آن  به  عمرشان گر تا آخریشوند و د یوارد م  آن  به  ھر روز ھفتادھزار فرشته

خود   زوار و مجاوران ، با حجاج  هک  است  عبهک» المعمور  تیب«ا مراد از ی». گردند ینم
 . آبادان  خانه  یعنیالمعمور:  تیباشد. ب یم  آبادان

ۡقِف وَ ﴿  ﴾٥ٱلَۡمۡرفُوعِ  ٱلسَّ
  آسمان رو  از آن  یتعال  . حق آسمان  : سوگند بهیعنی»  برافراشته  سقف  و سوگند به«

 . است  نیزم  یبرا  یمانند سقف  هکد ینام»  سقف«را 

 ﴾٦ٱلَۡمۡسُجورِ  ٱۡ�َۡحرِ وَ ﴿
تنور  در  برافروخته  آتش  هک  مسجور: از سجر است»  برافروخته  یایدر  و سوگند به«

  یآتش  و به  شده  آتشفشان  پارچهکی  امتیاھا در روز قیدر  هک  است  شده  تیباشد. روا یم
  یبشر  یھا شناخت  اسیدر مق  یحت  یمعن  نیتصور ا  گردند. البته یم  لیتبد  بر افروخته

فقط   هک  است  شده  شناخته  نونکا  را ھمیز  ستین  دور از ذھن  یز امریدر عصر حاضر ن
  از مواد مذاب  لکمتش  ھمه  آن  اعماق وجود دارد و  نیزم  یبر رو  کو خا  از آب  یطبقات

  نیبر ا  یھا آناھا ـ نشیر بستر دریدر ز  یـ حت ھا ناوجود آتشفش  هک،  است  منفجره
  یراز  . امام است  شده  پرساخته  یمعن به» مسجور«گر ید  یقول باشد. به یم  قتیحق
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المعمور  تیطور، ب  یعنی؛  گانه سه  نکاما  نیا  خداوند متعال  هک نیا در  متکح«د: یگو یم
  یھا آنک، م انکم  سه  نیا  هک  است  نیرد؛ اک  انتخاب  سوگند خوردن  و بحر مسجور را به

و با او   ردهک  خلوت ھا آنبا پروردگار خود در   اخالص  به  شانیا  هکاند  یائیاز انب  تن  سه
و   عبهکدر  ص در طور، محمد ÷  یموس  یعنیاند،  ازنشستهیراز و ن  به ھا آندر 

از یراز و ن  به  عبهکدر  ص خدا  رسول  هک  است  نقل». ایدر  در اعماق ÷  ونسی

  نتأ  ثناء عليك  حيصأ. ال  الصاحل�  عبادا�  علينا ويلع  السالم«نشستند و گفتند: 
  توانم ینم  من خداوند. پروردگارا!  صالح  ما و بر بندگان بر  سالم« .»نفسك  يلع  ثنيتأكما 

  در اعماق ÷  ونسی. و » تو را برشمارم  ی، ثنا یا ثنا گفته  شتنیتو خود بر خو  هک  آنچنان

ٓ ﴿ رد:کا ندا یدر ٓ  إَِ�ٰهَ  �َّ نَت  إِ�َّ
َ
ٰلِِم�َ ٱ ِمنَ  ُكنُت  إِّ�ِ  َ�َٰنَك ُسبۡ  أ   نیا  پس ]۸۷[انبیاء: ﴾ل�َّ

 دند.یبرخوردار گرد  رامتکو   از شرف  سبب  نیا  به  نکاما

 ﴾٧إِنَّ َعَذاَب َرّ�َِك لََ�ٰقِعٞ ﴿
ر کذ  آنچه  : بهیعنی.  است  قسم  جواب  نیا»  است  یشدن  واقع  پروردگارت  عذاب  هک«

  یآمدن  نخواه  ھستند، خواه  آن  مستحق  هک  یسانکبر   پروردگارت  عذاب  هکشد سوگند 
 . است

ا َ�ُ ﴿  ﴾٨ِمن َدافِعٖ  ۥمَّ
سوگند  ند. البتهک  برگرداند و دفع  انیاز دوزخ  هک»  ستین  یا نندهک  دفع  چیرا ھ  آن«

و   قدرت  مالکھا بر  دهیپد  نیا  هک  است  قتیحق  نیا  دھنده  امور، نشان  نیا  به  یالھ
و بر   امتیدر روز ق  عذابش  بر وقوع  اخبارش  یو درست  ی، بر راست یو  متکح

 نند.ک یم  ، داللتھا آن  منظور مجازات  به  بندگان  اعمال  یدار و نگه  در ثبت  اش ییتوانا

َمآءُ  َ�ُمورُ  مَ يَوۡ ﴿  ﴾٩ٗر�َموۡ  ٱلسَّ
 یدر بعض  از آن  ی: بعضیعنی»  سخت  یجنبش  ند بهک  جنبش  آسمان  هک  یروز«

مدار  از  هک  یابیآس  گردد و مانند سنگ  وبرھم  درھم  شدت  و به  دهیگرد  گر متموجید 
 شود. یم  واقع  امتی، در روز ق دهیپد  نیا  هکبچرخد.   ھم باشد، در  شده  خود منحرف

َباُل َو�َِسُ� ﴿  ﴾١٠�َسۡ�ٗ  ٱۡ�ِ
 خود  یو از جاھا  ھا جابجا شده وهک: یعنی»  یشدن  روان  شوند به  ھا روان وهکو «

 شوند.  ندهکز و پرایگردند و خردور  ابر، روان  شدن  روان  ھمچون
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�ِ�َ  يَۡوَم�ِذٖ  لٞ فََو�ۡ ﴿  ﴾١١ّلِۡلُمَكّذِ
در   هک  یشخص  به  هک  است  یا لمهکل: یو» روز  در آن  نندگانک  بیذکبر ت  یوا  پس«

از   نندگانک بیذکبر ت  ی: وایعنیشود.  یم  قرار دارد، گفته  یو نابود  تکھال  پرتگاه
و  ھا آنآسم  اضطراب و  جنبش  کھولنا  دهیپد  هک  گاه ؛ آن امتیروز ق  نیسھمگ  عذاب
 دھد.  یوھا روک  شدن  پاشان

ِينَ ﴿  ﴾١٢يَۡلَعُبونَ  َخوٖۡض  ِ�  ُهمۡ  ٱ�َّ
 زار در لجن  چنان  هک  یسانکبر   ی: وایعنی» اند سرگرم  ییگو  ھودهیب  به  هک  یسانک«
  چنان ص  محمد  دعوت  و استھزا به  بیذکاند و در ت سرگرم  آن  و به  فرورفته  باطل
 ھراسند. ینم  یو از عقاب  اوردهیاد نی  را به  یھرگز حساب  هکنند ک یم  ییژاژخا

ونَ  مَ يَوۡ ﴿  ﴾١٣َد�ًّ  َجَهنَّمَ  نَارِ  إَِ�ٰ  يَُدعُّ
 با  هک  ی: روزیعنی» شوند یم  دهیشک  دوزخ  آتش  یسو  به  شدت  به  هک  یروز«
 شوند. یم  رانده  جھنم  آتش  یسو  ، به یار سختیبس  و خشونت  یسخت

بُونَ  ٱلَِّ�  ٱ�َّارُ َ�ِٰذهِ ﴿  ﴾١٤ُكنُتم بَِها تَُ�ّذِ
در   دوزخ  : نگھبانانیعنی» دیپنداشت یم  را دروغ  شما آن  هک  است  یآتش  ھمان  نیا«

  است  یآتش  د، ھمانینک یم  را مشاھده  شما آن  هک  یآتش  نیند: ایگو یم  آنان  روز به  آن
 د.یپنداشت یم  ا دروغشیدر دن  هک

فَِسحۡ ﴿
َ
ٓ  رٌ أ مۡ  َ�َٰذا

َ
نُتمۡ  أ

َ
ونَ  َ�  أ  ﴾١٥ُ�ۡبِ�ُ

  هک چنان » سحر است«د ینک یم  د و مشاھدهینیب یم  نونکا  ھم  هک  یزیچ»  نیا ایآ«
سحر  ، یتعال  حق  ردهک  نازلھای  کتاب  ساحر و جادوگر و به † امبرانیپ  ا بهیدر دن

از   هک  چنان دیورک  دوزخ  دنیشما از د  هک نیا ای: یعنی» د؟ینیب یا شما نمی«د؟ یگفت یم
 د؟.یور بودکا یدر دن  حق  دنید

ْ فَ  ٱۡصلَوَۡها﴿ ٓوا وۡ  ٱۡصِ�ُ
َ
ْ  َ�  أ وا َما َعلَۡيُ�ۡمۖ  َسَوآءٌ  تَۡصِ�ُ  ﴾١٦َ�ۡعَملُونَ  ُكنُتمۡ  َما ُ�َۡزۡونَ  إِ�َّ

  یبرا  یخوب  و به  ستین  نکشما مم  یبرا  ار دوزخکان  : ھرگاهیعنی» دییدرآ  آن  به«
  چیھ زیشما ن  دگانیو در د  ستین  د، سحر و جادو ھمینیب یم  آنچه  هکشد   شما ثابت

  تحمل  جان را به  آن  یھا ید و سختییدرآ  آن  به  کنیھم  وجود ندارد پس  یالکو اش  خلل
د ینکد بیخواھ یم  ، ھر چه آن  بر عذاب» دینکا صبر نید ینکصبر   خواه« سپسد، ینک
،  دهیسود و فا  دنیبخش  در عدم»  است  سانکیشما   حال  به«ھردو   آن  را صبر و عدمیز
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  تنھا به«ندارد   حالتان  به  یسود  چیصبر شما ھ  نید، اینکصبر   هک  نیا  بر فرض  چه
  ا واقعجزا حتم  و ھرگاه  است  را جزا در برابر عملیز» دیابی یم  اتد، مجازیردک یم  آنچه
 باشد. یم سان کی  تانیبراھردو   آن  صبر و عدم  پس  است  یشدن

ٰٖت  ٱلُۡمتَّقِ�َ إِنَّ ﴿ ٓ َءاتَٮُٰهۡم َر�ُُّهۡم َوَوقَٮُٰهۡم َر�ُُّهۡم َعَذاَب  ١٧َونَعِي�ٖ  ِ� َج�َّ َ�ِٰكهَِ� بَِما
 ﴾١٨ٱۡ�َِحيمِ 

  هک  یدوزخ  گروه  آن  سکع بر» ھستند  ییھا ھا و در نعمت در باغ  زگارانیھمانا پرھ«
  ھا داده وهیاز م  آنان  به  پروردگارشان  آنچه  به«برند  یسر م به  یروز رهیو ت  در عذاب

  یا معنیبرخوردارند.   آن  یھا وهیاز م  در بھشت  زگارانی: پرھیعنی» برخوردارند
  هک ییھا ا و دھشیـ عطا  أل  یخدا  یایدر عطا  گرفتن قرار  سبب  به  شانیااست:   نیا

  و بر قلب  دهیرا نشن ھا آنر ینظ  یگوش  چی، ھ دهیرا ند ھا آنر ینظ  یچشم  چیھ
  سبب و به«گوارا برخوردارند   یھا و لذت  ، نعمت ـ از رفاه  است  ردهکخطور ن  یبشر  چیھ

  نیا  هکز برخوردارند؛ ین»  است  داشته  نگه  دوزخ  را از عذاب اھ آن  پروردگارشان  هک آن
 . مستقل  است  یخود نعمت

ْ ُ�ُواْ وَ ﴿ ُ�وا ۢ َهنِٓ�  ٱۡ�َ  ﴾١٩َ�ۡعَملُونَ  ُكنُتمۡ  بَِما � َٔ
د؛ یبنوش د ویبخور«شود:  یم  ـ گفته  کیو تبر  شادباش  عنوان  ـ به  زگارانیپرھ  به
،  ی، سخت ، انقطاع یدگیبر  چیھ  در آن  هک  است  یو لذت  نعمت: یھن» باد!  تانیگوارا

د یاشامید و بیبخور  ییگوارا  ! به یباشد. آر  وجود نداشته  یا یو ناخالص  یگ رهی، ت دورتک
 . کین  از اعمال» دیردک یم  خاطر آنچه  به«

ٰ  �َ  ُِٔمتَِّ� ﴿ رٖ  َ�َ ۡصُفوفَةٖ�  ُ�ُ  ﴾٢٠ِ��ٖ  ِ�ُورٍ  َوَزوَّۡجَ�ُٰهم مَّ
 گریدکیبرابر ھای  تخت بر»  شان نوش و خورد  در حال  انیبھشت» اند زده  هیکت«

ھا  تخت  ھمه  هک  یا گونه  ، به زده  و رج  وستهیگر پید  یبعض  به  یمصفوفه: بعض»  گسترده
  به  در بھشت  یبھشت  شخص«است:   آمده  فیشر  ثیند. در حدیآ یم  حساب  به  صف  کی

گردد  یبر م  از آن  نه زند، یم  هیک، ت است  راه  سال  مقدار چھل  به  آن  یگ گسترده  هک  ییاکمت
  آن  دنیاز د  ند و چشمانشک  لیم  بدان  دلش  هک  گرداند. آنچه یم  و دلتنگ  او را ملول  و نه
: یعنی»  میا گردانده  آنان  را جفت  چشم  درشت  انیو حور». «دیآ یم  ینزد و  برد، آماده  لذت

.  میگردان یم  وستهیو پ  اند، ھمدم نیحور ع  هک  یا یبھشت  زنان  را به  انیاز بھشت  کیھر
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ن: ھر یخود باشد. ع  حسن  تیدر نھاھردو   چشمش  یاھیو س  یدیسپ  هک  است  یحوراء: زن
 . است  یچشم  درشت  زن

ِينَ وَ ﴿ َبَعۡتُهمۡ َءاَمُنواْ وَ  ٱ�َّ �َۡ  ٱ�َّ
َ
ٓ  ذُّرِ�ََّتُهمۡ  بِِهمۡ  ۡقَناُذّرِ�َُّتُهم �ِإِيَ�ٍٰن � َ�َۡ�ُٰهم َوَما

َ
 َ�َملِهِم ّمِنۡ  �

�  ّمِن ءٖ  ﴾٢١بَِما َكَسَب رَهِ�ٞ  ٱۡمرِ� ُ�ُّ  َ�ۡ
 اند، ردهک  یرویپ  مانیرا در ا ھا آنشان  فرزندان اند و آورده  مانیا  هک  یسانکو «

و اوالد   نسل  سبحان  ی: خدایعنی» ردک  میخواھ  ملحق  آنان  را بهشان  فرزندان
او   درجه  تر از او باشند ـ به نییپا  در عمل  هکھرچند  ـ  را در بھشت  مؤمن  شخص
  به  و دلش  روشن ھا آن  دنید  به  یو  ونداند تا چشمانیپ یاو م  دھد و به یم  رفعت

  است  ز آمدهین س عباس ابن  تیروا  به  فیشر  ثیدر حد  هک  شاد گردد چنان  وجودشان
  ثیحد  باشند. متن  مؤمن  فرزندانش  هک  یرد مگر در صورتیپذ ینم  امر تحقق  نیاما ا
د، یدرآ  بھشت  به  شخص  چون«است:   نیا  باره  نیدر ا س  عباس از ابن  شده  نقل  فیشر
  او گفته  ند؟ بهیجاکدر   انآن  هکند ک یم  خود سؤال  پدر و مادر و ھمسر و فرزندان از
  یبرا  خود و ھم  یبرا  ھم  من د: پروردگارا!یگو یاند. م دهیتو نرس  درجه  به  شود: آنان یم

  سپس». شود یم  داده  فرمان  یو  به  شانیا  ساختن  ملحق  به  گاه ! آن ام ردهک  عمل  آنان
 رد.ک  را تالوت  هیآ  نیا س  عباس ابن

 و  فرزندان  ساختن  : با ملحقیعنی»  میاھک یرا نم شان عمل  یجزااز   یزیو چ«
 در  یسکھر »  میاھک یز نمیرا ن  خودشان  اعمال  از ثواب  یزی، چ شانیا  به ھا آن  یاقربا
خداوند   هکرد ک  عمل  یاگر بر وجھ  پس  امتیدر روز ق»  است  شیردار خوکار و کگرو 

او را   خداوند متعال ، پرداخت  کیخود ن  بیوجا  بود و به  داده  فرمان  او را بدان  متعال
را   مرگ  یحت  هک  یزیانگ  ھراس  ینابود  ند و چهک یم  نابودش  ر آنیند و در غک یآزاد م

 .بگذارد!  یانیپا  نقطه  تواند بر آن یو نم  ستین  یراھ  چیھ  آن  ز بهین

مۡ ﴿
َ
ا َوَ�ۡ�ٖ  بَِ�ِٰكَهةٖ  َدۡدَ�ُٰهمَوأ  ﴾٢٢�َۡشَتُهونَ  ّمِمَّ

  هک  بر آنچه  : افزونیعنی»  مینک یرا مدد م  دارند، آنان  خوش  هک  یو گوشت  وهیبا م«
را   یگریذ دیلذ  یگوشتھا  و انواع  گوناگون  یھا وهیھا دارند؛ م از نعمت  انیبھشت

 . میفرست یم  شانیبر ا  یدرپ یدارد، پ  شیگرا  بدان  شانیھا دارند و دل  خوش  هک

﴿ 
ۡ
 َوَ�  �ِيَها لَۡغوٞ  �َّ  ٗساَ�َتَ�ٰزَُعوَن �ِيَها َكأ

ۡ
 ﴾٢٣�ِيمٞ  تَأ
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از   ییجامھا  انی: در آنجا بھشتیعنی» ندیربا یم  ھم  از دست  یدر آنجا جام«
شاد   هک  از بس ھا آناست:   نیا  یا معنینند. ک یم  دست  به  دست  را باھم  یبھشت  شراب

 گرید کی  از دست  یو سرمست  یسرگرم  یرا از رو  شراب  یھا اند جام خوش سر و
  انیم  : در بھشتیعنی»  یارک بزه  و نه  است  یگ ھودهیب  نه  در آن«ند یربا یم
  گساران یم  انیدر م  هک  شود چنان ینم  آلود رد و بدل و گناه  ھودهیب  سخنان  گساران یم

  بھشت  شراب«د: یگو یم  بهیقت  ابندھد.  یم  یرو  یاتکارھا و حرک  نیچن ایدن
 و در  بجا گذاشته  شانیا در ایدن  شراب  چون  ید تا آثار سوئیربا یرا نم  شانیھا عقل

 ».گرداند  ارشانکگنھ  هکزند  سر  شانیاز ا  یتک، حر جهینت

َُّهمۡ  ِغۡلَمانٞ  َعلَۡيِهمۡ  َوَ�ُطوُف ﴿ �َُّهمۡ  ل
َ
ۡكُنونٞ  لُۡؤلُؤٞ  َك�  ﴾٢٤مَّ

  : نوجوانانیعنی» گردند یھم  بر گردشان  هک  است  ینوجوانان  آنان  یو برا«
  گردند، به یم  انیھا برگرداگرد بھشت گر نعمتیو غذا و د  وهیم  با جام  ھمراه  یخوبرو

 ، ییبای؛ در ز نوجوانان  : آنیعنی» ھا آن  یانگار«نند ک یوآمد م اند و رفت سرگرم  خدمت
  پرده : دریعنی »است  نھفته  هکاند   یدیمروار»  خود؛ بسان  یو صفا  ی، رخشندگ یخرم

د و ی؛ سپ است  دهینرس  آن  به  یدست  چیو ھ  است  مصون  صدف  و در داخل  پنھان  صدف
دند: یپرس ص   رمکا  رسول از«است:   آمده  قتاده  تیروا  به  فیشر  ثی. در حد ربا و خرم چشم

  آن  هک  یسک  است  چگونه  پس  د استیخود] مانند مروار  ار [بھشتکخدمت !للها  ا رسولی
  ، فضل ار اوستیدر اخت  جانم  هک  یذات  سوگند به ند؟ فرمودند:ک یم  خدمت  یو  ار بهکخدمت
 ». است  ر ستارگانیبر سا  چھارده  شب  ماه  لتیفض ، ھمانند آنان  انیدر م  یو برتر

﴿ ۡ�
َ
ٰ  َ�ۡعُضُهمۡ  َبَل َوأ  ﴾٢٥يَتََسآَءلُونَ  َ�ۡعٖض  َ�َ

از   ی: بعضیعنی» آورند  یرو  یھمپرس  گر بهید  یبعض  به  از آنان  یو بعض«
  داشته  یروز و  حال  ا چهیدر دن  هکنند ک یم  سؤال  گر در بھشتید  یاز بعض  انیبھشت

 ھا آنرا یزاند؟   داشته  ییھا میب  ار چهک  و سرانجام  اند و از عاقبت  دهید  ییھا رنج  اند، چه
پروردگار   نعمت  به  آن  و در ضمن  گرفته  گر انسید کی  ، به برده  وگوھا لذت گفت  نیازا

 نند.ک یم  اعتراف  شیخو

ْ قَالُوٓ ﴿ ۡهلَِنا ِ�ٓ  َ�ۡبُل  ُكنَّا إِنَّا ا
َ
 ﴾٢٦ُمۡشفِقِ�َ  أ

در  أ خداوند  و از عذاب»  میبود  کمنایخود ب  خانواده  انیدر م  نیاز ا  شیند: ما پیگو«
 . میبود  کمنایب  یتعال  حق  یو نافرمان  انیا ما از عصی.  میبرد یسر م به  یو نگران  ترس
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ُ َ�َمنَّ ﴿ ُمومِ  َعَذاَب  َوَوقَٮَٰنا َناَعلَيۡ  ٱ�َّ  ﴾٢٧ٱلسَّ
» نھاد  خدا بر ما منت  پس«ند: یگو یم  بھشت  به  شیخو  وصول  علت  انیدر ب  سپس
حفظ   سموم  و ما را از عذاب«ش یخو  طاعت  قیا با توفی،  شیخو  و رحمت  با آمرزش

  به  آن  یگرما از  هک  است  یا دمه  جھنم  . سموم است  آتش  سموم: عذاب  عذاب» ردک
و منافذ   وارد مسامات باد  را آنیشد ز  دهینام  سموم  : آتشباد جھنمیقول  د. بهیآ یوجود م

 شود. یم  بدن

ۖ  ُل ن َ�بۡ إِنَّا ُكنَّا مِ ﴿  ﴾٢٨ٱلرَِّحيمُ  ٱلَۡ�ُّ ُهَو  إِنَُّهۥ نَۡدُعوهُ
او را «ا یدن در»  نیاز ا  شیما پ«ند: یافزا یم  بھشت  به  شیخو  وصول  علت  انیدر ب  انیبھشت

ا از ی،  میردک یم  پرستش و او را  میخواند یم  یگانگی  را به  : خداوند متعالیعنی»  میخواند یم
  نندهک او احسان  نهیھرآ«نھد   منت  شیخو  و رحمت  بر ما با مغفرت  هک  میخواست یاو م

 . بندگانش  به  است  مھربان اریم: بسیو رح  نندهک  ار احسانیبر: بس»  است  مھربان

ٓ  فََذّكِرۡ ﴿ نَت  َ�َما
َ
 ﴾٢٩َ�ُۡنونٍ  َوَ�  بَِ�اهِنٖ  َرّ�َِك  بِنِۡعَمِت  أ

  به تو  هک«ورز   یداریپا  و موعظه  بر پنددادن !ص امبریپ  ی: ایعنی»  اندرز ده  پس«
  هک  است  یسکاھن: ک»  وانهید  و نه  یاھنک  نه« است  ھمانا نبوت  هک»  پروردگارت  نعمت

  است  یسکعراف:  داند. یم  یوح  را بدون  بیغ  هکند ک یالقا م  گرانیپندار را در د  نیا
  هک  آنچه !ص امبریپ  ی: ایعنیند. ک یم  ییشگویپ  ندهیآ  به  ، راجع انیبر جن  هیکبا ت  هک

  تو را به  خداوند متعال  هک  یھست  ناطق  ییوح  را تو بهیز  ستین  ھانتک،  ییگو یتو م
 . است  دستور داده  آن  ابالغ

مۡ ﴿
َ
�َُّص  َشاِعرٞ  َ�ُقولُونَ  أ  ﴾٣٠ٱلَۡمُنونِ  َب َر�ۡ  بِهِۦ �ََّ�َ
را  روزگار  حوادث  یو  ما در حق  هک  است  یشاعر«محمد » ند:یگو یم»  انکمشر» ای«

  رسد چنان  تکھال  ا بهیاند،  مرده  گرانید  هک  رد چنانیتا بم»  میبر یانتظار م
 رسد و یم  انیپا  به  و دعوتش  نیار دک  گاه آن  اند پس دهیرس  تکھال  به  یو  انینیشیپ  هک

ز ین  و بر حوادث  است  کش  یمعن  به  در اصلب: ی. ر میشو یم  راحت  یو  ما از دست
 . است  ا مرگیو روزگار،   شود. منون: زمانه یم  اطالق
 اند ردهک  تیروا س  عباس  از ابن  هیآ  نیا  نزول  سبب  انیدر ب  اسحاق  ر و ابنیجر  ابن

  یرأ ص خدا  ار رسولکشدند تا در   جمع  در دارالندوه  چون  شیفرمود: قر  هک
 را»  منون«او   به  د، سپسینکو دربند   یگفت: او را زندان  از آنان  یا ندهینند، گوک یزن
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  یاعش و  ر، نابغهیاز شعراء ـ مانند زھ  یو  انینیشیپ  هک  د تا نابود شود چنانیشکانتظار ب
 مود.فر  نازل را  هیآ  نیا  خداوند متعال  . پس است  از آنان  یکیز یرا او نیشدند ز  کـ ھال

ْ  قُۡل ﴿ ّ�ِِص�َ َمَعُ�م ّمَِن  فَإِّ�ِ  تََر�َُّصوا  ﴾٣١ٱلُۡمَ�َ
 ای  د مرگیشک: انتظار بیعنی»  ز با شما از منتظرانمین  من  هکد یشکبگو: انتظار ب«

  من  هکد یو بدان  ار شما ھستمک  فرجام  شندگانکبا شما از انتظار  ھم  را منیمرا ز  تکھال
 . و باورمندم  مطمئن أ خداوند  نصرت  به

مۡ ﴿
َ
ُمرُُهمۡ  أ

ۡ
ۡحَ�ُٰمُهم تَأ

َ
ٓۚ  أ مۡ  بَِ�َٰذ�

َ
 ﴾٣٢َطاُغونَ  قَۡومٞ  ُهمۡ  أ

ا مگر ی: یعنی» دھد یم  امر فرمان  نیا  را به  آنان  شانیا مگر خردھای«
،  ا شعر استی  ھانتکا یسحر،   قرآن  هک  متناقض  یادعاھا  نیا  را به  آنان  شانیھا عقل

  فیتوص  و تعقل  یخردمند  به  شیقر  بزرگان  هک  ر استکذ  انیدھد؟ شا یم دستور
؛  ر گرفتیباد تحق  را به  شانیھا و خردھا عقل  سان نیبد  خداوند متعال  پس شدند یم

 ھا آنا مگر ی«باروبر ننشاند   به  شانیرا برا  از باطل  حق  شناخت  شانیھا عقل  هک  گاه آن
را   اند آنچه گفته  آن  سبب  به  اند پس در عناد از حد گذشته  هک» گرند انیطغ  یقوم

از اثر   هکبل  ستین  و تعقل  یاز اثر خردورز  شان ، سخنان نیاند؟ بنابرا گفته هک
 . است  نفس  انیطغ

مۡ ﴿
َ
ۥۚ  َ�ُقولُونَ  أ ُ�َ  ﴾٣٣مُِنونَ بَل �َّ يُؤۡ  َ�َقوَّ
 و  را از نزد خود بر بافته  محمد قرآن: یعنی»  را بر بافته  ند: آنیگو یا مگر می«

  ھمه سرزدن   سبب  هک  است  نیا  قتی: حقیعنی» ندارند  مانیا  هکبل ! نه« است  برساخته
  مانیا  خداوند متعال به   ! آنان ی. آر است  افر بودنشانک،  از آنان  متناقض  سخنان  نیا
 نند.ک ینم  قیتصد ، است  آورده ص  یو  لرسو  هکرا   و آنچه  اوردهین

ْ فَلۡ ﴿ تُوا
ۡ
 ﴾٣٤إِن َ�نُواْ َ�ِٰد�ِ�َ  ّمِۡثلِهِۦٓ  ِ�َِديٖث  َي�

 و از  را بر بافته  قرآن ص محمد  هک  پندارشان  نیدر ا» اگر راستگو ھستند  پس«
 انیو ب  در نظم  : مانند قرآنیعنی»  مانند آن  ید سخنیبا«؛  است  نزد خود آورده

 یالمک  قرآن  هکامر   نیا  را با در نظر داشتیز» اورندیب« آن  عیبد  وا و اسلوبیش 
  اعم  یعرب  و فرھنگ  فصاحت  گستره  داندارانیو م  عرب  سران  ھم  و آنان  است  یعرب 

  شیپ  ؛ قدم دانیم  نیگود و ا  نیا  کنیـ ھستند، ا  آن  عیو بد  انی، نثر، ب از نظم
 اورند.یرا ب  ر قرآنیگذارند و نظ



 تفسیر انوار القرآن    ٧٠٦

مۡ ﴿
َ
ْ  أ ءٍ  َ�ۡ�ِ  ِمنۡ  ُخلُِقوا مۡ  َ�ۡ

َ
 ﴾٣٥ٱلَۡ�ٰلُِقونَ  ُهمُ  أ

  صنع و  عیبد  تیفیک  نیبا ا  ا مگر آنانی: یعنی» اند؟ شده  دهیآفر  چیاز ھ ھا آنا مگر ی«
نند ک ینم  عبادت را  یتعال  ، حق جھت  نیاند و از ا شده  دهیآفر  یا نندهیآفر  ، بدون بیعج

اند؟  شیدگار خویآفر خود  ا مگر آنانی: یعنی» ھستند؟  شیدگار خویخود آفر  هک ا آنی«
اند و اگر اقرار  نشده  دهیآفر  یا نندهیآفر  بدون  ائناتک  نیدر ا  هکردند کاگر اقرار   پس

  یالزام  امر بر آنان  نیا  رفتنیپذ گریستند، دین  شیخو  نندهیآفر  خود ھم  هکردند ک
 . است  خداوند متعال  دگار ھمیآفر  نیا و  است  ردهک  را خلق  آنان  یدگاریآفر  هکشود  یم

مۡ ﴿
َ
ْ  أ َ�َٰ�ٰتِ  َخلَُقوا �َضۚ وَ  ٱلسَّ

َ
 ﴾٣٦بَل �َّ يُوقُِنونَ  ٱۡ�

 را جزیستند زین  ارهک  نیا اقطع ھا آن  هک» اند؟ دهیرا آفر  نیو زم ھا ناا مگر آسمی«
گر ید چرا  پس  ستیقادر ن  نیو زم ھا آنآسم  نشیبر آفر  یسکگر یتوانا، د  نندهیآفر  یخدا
  علت  هک است  نیا  تی: واقعیعنی» ندارند  نیقی  هک! بل نه« پرستند؟! یرا نم  یتعال  حق

قرار   ینیقی ار خود بر باور وکدر   هک  است  نیا  شان و عنودانه  لجبازانه  یھا یریگ  موضع
  و شبھه  کش  یھا یکیتار ، در یالھ  یھشدارھا و  عذاب  یھا در مورد وعده  هکندارند بل

 آوردند. یم  مانید ایبا  ر آنیزنند، در غ یوپا م دست

مۡ ﴿
َ
مۡ  َخَزآ�ِنُ  ِعنَدُهمۡ  أ

َ
 ﴾٣٧ٱلُۡمصَۜۡيِطُرونَ  ُهمُ  َرّ�َِك أ

در   پروردگارت  یدھایلکا ی: آیعنی» ؟ ستھا آن  شیپ  پروردگارت  یھا نهیا مگر گنجی«
  نیا  یا معنیبگذارند؟  بخواھند  هک  ییرا در ھر جا  تا آن  ستھا آن  دست  به  امر رسالت

  بر مخلوقات»  مگر آنان ای«؟  ستھا آن  دست به  و رزق  باران  یھا نهیا گنجیاست: آ
  هک  نهرا ھر گو ھا آنار ک،  نیبنابرا و مسلط؟ و» اند رهیچ« و آسمان  نیدر زم أ خداوند

فقط   هکبل  ستین  گونه  نیھرگز ا ! نه نند؟ک یم  یو ساماندھ  پردازند و اداره یبخواھند م
 باشد. یشاء میما  و فعال  ، متصرف کمال  هک  است  أل  یخدا

مۡ ﴿
َ
تِ  �ِيهِ�  �َۡستَِمُعونَ  ُسلَّمٞ  لَُهمۡ  أ

ۡ
بِ�ٍ  �ُِسۡلَ�ٰنٖ  ُمۡسَتِمُعُهم فَۡلَيأ  ﴾٣٨مُّ

  هکند یگو یا مگر می: یعنی» برشوند و بشنوند؟  هکدارند   یا مگر نردبانی«
را   و آنچه  فرشتگان  و سخن  باال رفته  آن بر  هکدارند   آسمان  یسو  به  ردهک نصب  ینردبان

  رسند چنان یم  بیغ  علم  به  آن  لهیوس  شنوند و به یشود، م یم  یوح  شان یسو  به  هک
 دیبا«دارند   ییادعا  نیاگر چن»  پس«رسد؟  یم  آن  به  یوح  قیاز طر ص محمد هک

بر   یارکوآش  روشن  ، حجت آنان  د شنوندهی: بایعنی» اوردیب  نیمب  یسلطان  آنان  شنونده
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جز   یگر راھید ، ستیموجود ن  نزدشان  یزیچ  نیاگر چن  یاورد ولیخود ب  دنیشن  نیا
 نند.ک  یرویپ  قرآن  نیامبر و از ایپ  نیاز ا  هکندارند   نیا

مۡ ﴿
َ
 ﴾٣٩ٱۡ�َُنونَ َولَُ�ُم  ٱۡ�ََ�ُٰت  َ�ُ  أ
 أ خداوند  را به  ا مگر دخترانی: یعنی» ؟ و شما را پسران  است  ا خدا را دخترانیآ«

  باشد، با فھم  یا شهیاند ن یچن  یدارا  ھرکس ادھند؟ قطع یم  خود نسبت  را به  و پسران
  هک  ستید نی، از او بع نیقرار دارد بنابرا  یرکانحطاط ف  ضیو در حض  بوده  گانهیو خرد ب

 ند.کار کان  ز را ھمید و رستاخیتوح

مۡ ﴿
َ
ۡجٗر� لُُهمۡ  َٔ �َۡ�  أ

َ
ۡغَر�ٖ  ّمِن َ�ُهم أ ۡثَقلُونَ  مَّ  ﴾٤٠مُّ

  رسالت  غیدر برابر تبل  هک»  ینک یم  مطالبه  یمزد ھا آناز « !ص امبریپ  یا» ای«
 و  غرامت  نیا  گرفتن  : از بر عھدهیعنی» گرانبارند؟  از غرامت  و آنان«تو بدھند؛   به

  به  بار گران  نیا  نند لذا از حملک یم  یگرانبار  ، احساس یطلب یم  تو از آنان  هک  یتاوان
 اورند؟.یب  توانند اسالم یاند و نم درافتاده  و زحمت  عسرت

مۡ ﴿
َ
 ﴾٤١يَۡ�ُتُبونَ  َ�ُهمۡ  ٱۡلَغۡيُب  ِعنَدُهمُ  أ
  علم  هکنند ک یا مگر ادعا می: یعنی» سند؟ینو یم ھا آنو   ستھا آن  شیپ  بیا مگر غی«

را بخواھند   ، ھر چه نیو بنابرا  است  محفوظ نزدشان  بر لوح  شده  ثبت  اطالعات  یعنی  بیغ
  ختهیما برانگ  هکند یگو یم  یمبن  نیبر ا  سند؟ پسینو یم  مردم  یبرا  بیغ  علم  یاز رو

را جز یز  ستین  نیچن  ا موضوع؟ قطع میشو ینم  عذاب  میشو  ختهیبرانگ  و اگر ھم  میشو ینم
گفتند   انکمشر  چون«د: یگو یم داند. قتاده  یرا نم  بیغ  یگرید  کس ھیچ  سبحان  یخدا

مۡ ﴿فرمود:   متعال، خداوند » میشک یبد روزگار را انتظارم  محمد حوادث  ما در حق  هک
َ
 أ

ند، ک یم  رحلت  وقت  چه صبدانند محمد  هک  است  بیغ  علم  ا نزدشانیآ ﴾ُب َغيۡ لۡ ٱُهُم ِعندَ 
 . ستین  نیا چنقطع  هکد؟ یجا خواھد انجامک  به  یار وکا ی

مۡ ﴿
َ
ِينَ  َكۡيٗد�ۖ  يُرِ�ُدونَ  أ  ﴾٤٢ٱلَۡمِكيُدونَ َ�َفُرواْ ُهُم  فَٱ�َّ
 ص  رمکا رسول  در حق  یرنگی: مگر نیعنی» بزنند؟  یرنگیخواھند ن یا مگر می«

خود در   افرانک  یول«ببرند   نیاز ب  رنگیو ن  توطئه  نیاند تا او را با ا دهیشیاند
خود   افرانک  هکمؤثر باشد بل  رنگشانین  هک  ستین  : چنانیعنی» اند گرفتار شده  رنگین

جزا   شان رنگین  نیاند و بر ا شده گرفتار  شیخو  رنگیو ن  یشیبداند  انیز در
شوند.  یم  رنگید و نیکا خود گرفتار ی  دهیو نابود گرد  مغلوب  یعنیشوند.  یم  داده
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و   یتقو  از راه  شان گر سود و ثمر برگشتی، د است  نیا  ارشانک  فرجام  ھرگاه  پس
 ؟. ستیچ  مانیا

مۡ ﴿
َ
ِۚ  َ�ۡ�ُ  إَِ�ٰهٌ  لَُهمۡ  أ ِ  َ�ٰنَ ُسبۡ  ٱ�َّ ا �ُۡ�ِ  ٱ�َّ  ﴾٤٣ُ�ونَ َ�مَّ
  یو  و از عذاب  داده  شانیاری  هک»  است  یرا جز خداوند معبود  ا مگر آنانی«
 از  یتعال  : حقیعنی» گردانند یم  کیبا او شر  خدا از آنچه  است  منزه«دارد؟  یم  نگاه
  خود آن ز ازیو ن گردانند یم  کیشر  شیبرا  هک  با آنچه  تکا از مشاری،  دنشانیورز  کشر
 . زار استیو ب  ، منزه یپندار  انکیشر

ْ �ن يََروۡ ﴿ َمآءِ  ّمِنَ  كِۡسٗفا ا ْ  اَساقِطٗ  ٱلسَّ ۡرُكومٞ  َسَحابٞ  َ�ُقولُوا  ﴾٤٤مَّ
 » است  مکمترا  یند: ابریگو ینند میبب  سقوط از آسمان  را در حال  یسنگ  و اگر پاره«

فرو   آنان  عذاب  یبرا  هکنند یب  را بر خود افتاده  آسماناز   آتش  یا قطعه  : اگر آنانیعنی
  است  یابر  نیند: ایگو یم  هکستند بلیا یباز نم  شیفر خوکاز   باشد، باز ھم  شده  آورده

و   نای! از فرط طغباراند! یم  و بر ما باران  است  نشسته  ھم  یبر رو  مکمترا  گونه  به  هک
 دارند.  هک  یعناد

ٰ  ُهمۡ فََذرۡ ﴿ ْ  َح�َّ ِي يَۡوَمُهمُ  يَُ�ُٰقوا  ﴾٤٥َعُقونَ �ِيهِ يُۡص  ٱ�َّ
 داریشوند د  ھوش یب  در آن  هکرا   شان روز مخصوص  تا آن  نکرا رھا   آنان  پس«

صعقه:  . است  امتیجمھور مفسران: روز ق  قول  ا بهی  روز، روز مرگشان  آن  هک» نندک
 . است  عیسر  تکو ھال  ینابود

ونَ  ُهمۡ  َوَ�  ا ٔٗ َشۡ�  َكۡيُدُهمۡ  َ�ۡنُهمۡ  ُ�ۡغِ�  َ�  مَ يَوۡ ﴿  ﴾٤٦يُنَ�ُ
 و  رنگیروز، ن  : در آنیعنی» دیاین  ارشانک  به  وجه  چیھ  به  رنگشانین  هک  یروز«

  عذاب  در برگرداندن  یسود  چیدند، ھیشیاند ص خدا  رسول  هیا علیدر دن  هک  یا توطئه
  یفرودآمدن  آنان بر  هکرا   یعذاب  : نهیعنی» شوند  داده  نصرت ھا آن  و نه«ندارد   از آنان

  بر آنان  ناخواه خواه  عذاب  آن  هکدارد بل یباز م  از آنان  یا بازدارنده  چی، ھ است
 . است  یفرودآمدن

ِيَن َظلَُمواْ َعَذابٗ ﴿ ۡ�َ�َُهمۡ  َوَ�ِٰ�نَّ  َ�ٰلَِك  ُدونَ  ا�نَّ لِ�َّ
َ
 ﴾٤٧َ�ۡعلَُمونَ  َ�  أ

  ستمگران  یعنی: کذل  دون»  است  نیاز ا  قبل  یعذاب  ستمگران  ی، برا قتیو در حق«
  . ابن در روز بدراست  شان شتنک  دارند و آن  یگرید  ز عذابیا نی، در دن عذاب  نیاز ا  قبل

و   ، امراض اتی، بل آفات دردھا،  ؛ چون استیدن  بیاز مصا  عبارت  عذاب  نیا«د: یگو ید میز



 ٧٠٩  سوره طور

 

  فیشر  ثی. در حد قبر است  گر: مراد عذابید  یقول به».  و فرزندان  اموال  رفتن  نیاز ب

  نإ«است:   ، آمده از آنان  عذاب  شدن  فر خود بعد از برطرفکفار بر ک  بازگشت  به  راجع
 .»رسلوهأوال فيما   فيما عقلوه  اليدري ابلع�،  كمثل  ذلك  يف  مثله  وعو�  ذا مرضإ  املنافق

،  شتر است  مثل  ابد، چونی  تیعاف  شیخو  شود و از مرض  ضیمر  یوقت  منافق  مثل  گمان یب«

  شترشانیب  یول« .»اند! ردهک  شیرھا  بعد از آن اند و چرا او را بسته  چه  یبرا  هکداند  ینم
 رند.یگ ینم  عبرت  عذاب  نیو از ا» دانند ینم

ۖ  فَإِنََّك  َرّ�َِك  مِ ِ�ُ�ۡ  ٱۡصِ�ۡ وَ ﴿ ۡ�ُينَِنا
َ
 ﴾٤٨َ�ُقومُ  ِح�َ  َرّ�َِك  ِ�َۡمدِ  وََسّبِحۡ  بِأ

موعود  عذاب   هک  گاه تا آن !ص امبریپ  ی: ایعنی» پروردگار خود  مکح  دنیو تا رس«
: تو در یعنی»  ییر نظر مایتو ز  نهی، ھرآ نکصبر «رد یرا فراگ  د و آنانیفرود آ  ما بر آنان

  ییپروا  از آنان  پس  یما قرار دار  تیو در حفظ و حما  ما بوده  تید و نظر و عناید  معرض
  از مجلس»  یزیخ یم بر  هک  یو ھنگام«  بده  ادامه  شیخو  راه  به  کبا یو ب  باش  نداشته

در   هک  یمجلس از ھر  برخاستن  لذا در ھنگام»  یگو  حیتسب  پروردگارت  شیبا ستا«خود 
نماز، بگو:   یسو  به  برخاستن  ھنگام و در  از خواب  برخاستن  ، در ھنگام ینینش یم  آن

  هک  است  آمده  فیشر  ثیدر حد».  وبحمدك  اللهم  سبحانك« ، یا» وبحمده اهللا  سبحان«

  وتبارك  وحبمدك  ا�  سبحانك«گفتند:  یم  نینماز چن  یدر ابتدا ص  رمکا  رسول

  رسول  هک  است  آمده  فیشر  ثیدر حد  نیھمچن .» غ�ك  � وال  جدك  ، وتعايل اسمك

گفتند:  یزند، میبرخ  یخواستند از مجلس یم  در آخر عمر خود ھر وقت ص  رمکا

  یدعا  نیا  هک » يلكإ  توبأو  ستغفركأ،  نتأال إ � ال  نأشهد أ،  وحبمدك  ا�  سبحانك«
  از خواب  در شب  سکھر «است:   آمده  فیشر  ثیحد در  نی. ھمچن است  مجلس  فارهک

ء  يش  لك  احلمد وهو يلع  وهل  امللك  ، هل هل  ال رش�ك  وحده  ال اهللاإ  �ال «د: یزد و بگویبرخ
 .»هللاال بااإ  ةوال قو  �رب وال حولأ  واهللا  اهللا الإ  �وال   واحلمد هللا  اهللا  قدير، سبحان

اگر   شود پس یم  اجابت  یو  یند؛ دعاکدعا   گاه فرمودند: آن ایـ   یاغفر ل  د: ربیبگو  سپس«

 .»شود یم  رفتهیپذ  نماز بخواند، نمازش  رد و سپسیگ وضو  هکرد ک  عزم

ۡلِ َوِمَن ﴿  ﴾٤٩ٱ�ُُّجومِ  �ۡدَ�ٰرَ  هُ فََسّبِحۡ  ٱ�َّ
از   ییدر پاسھا !ص امبریپ  ی: ایعنی»  یگو  حیرا تسب للها  از شب  یا ز پارهیو ن«
و   مغرب  ینمازھا  یعنی«د: یگو یم  آن  یدر معنا  . مقاتل یگو  حیرا تسب  یتعال ، حق شب
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 فرو  ھنگام  به و». « نکبامداد را ادا   عتکدو ر«است:   نیمراد ا  یقول  به ». نکعشا را ادا 
ز ین  آخر شب در  ستارگان  شدن  بیغا و  افول  ھنگام  : بهیعنی» زین  ستارگان  شدن

  نیدر ا  عبادت رایز  نماز بامداد است  ی: مراد ادایقول  . به یگو  حیرا تسب  پروردگارت
در   هیعل  متفق  فیشر  ثیحد باشد. در یا دورتر میر  دشوارتر و از معرض  بر نفس  ھنگام

  در دل ص  رمکا  رسول  چون است:  آمده س  عباس  ابن  تیروا  به  و مسلم  یبخار  انیم

  ومن  رضواأل  نور السموات  نتأ احلمد  لك  ا�«گفتند:  یخاستند، م ینماز بر م  به  شب
السموات   رب  نتأاحلمد   ، ولك فيهن  ومن  رضواأل  السموات  قيوم  نتأاحلمد   ، ولك فيهن
،  حق ة، واجلن احلق  ، ولقاؤك احلق  وقولك ، احلق  ووعدك  احلق  نتأ،  فيهن  ومن  رضواأل

  وعليك  سلمتأ  لك  ، ا� حق ص ، و�مد حق  وانلبيون ، حق  ة، والساع وانلار حق
وما   ما قدمت  ، فاغفر يل حاكمت  يلك�و  خاصمت  و�ك  نبتأ  يلك�، و آمنت  و�ك  تو�ت

بار « .»غ�ك  �، وال  نتأال إ  � املوخر، ال  نتأو  املقدم  نتأ،  وأعلنت  ، وأرسرت خرتأ
سر   به ھا آندر   هک  یھست  یسانک  و ھمه  نیو زم ھا نا، تو نور آسم توست  از آن  شیستا ا!یخدا

 ھا آندر   هک  یھست  یسانک  و ھمه  نیو زم ھا ناآسم  دارنده ، تو برپا توست  و حمد از آن برند یم
در   هک  یھست  یسانک  و ھمه  نیو زم ھا ناتو پروردگار آسم،  توست  برند و حمد از آن یسر م به
،  است حق  دارتی، د است  حق  ، سخنت است  حق  ات و وعده  یھست  برند، تو حق یم سر به ھا آن

. بار  است  اند ومحمد حق امبران حقی، پ است  حق  امتی، ق است  حق  ، دوزخ است  حق  بھشت
  اخالص  تو به  یسو  ، به ام آورده  مانیتو ا  ، به ام ردهک  لکو بر تو تو  ام شده  میتو تسل  یبرا ا!یخدا

  شیپ  هکرا   آنچه  پس  ام رفته  یداور  تو به  یسو به و  ام ردهک  یخواھ تو داد  یسو  ، به ام بازگشته
  هکرا   و آنچه  ام ردهک  نپنھا  هکرا   و آنچه )ھا از لغزش(  ام افگنده  واپس  هکرا   و آنچه  ام فرستاده

جز تو   ی، معبود ر افگنندهیتأخ  به  ییو تو  اندازنده  شیپ  ییامرز، تویب  میبرا  ام ار نمودهکآش

 .»باشد یر از تو نمیغ  ییخدا و  ستین
 



 
 
 
 

 نجم  سوره

 . است  هی) آ۶۲(  یو دارا  است  کیم
  نجم  به را با سوگندخوردن  آن  خداوند متعال  هک آن  سبب  به  سوره  نیا ه:یتسم  وجه

 شد.  دهینام»  نجم«،  است  آغاز نموده
  هکبود   یا سوره  نیاول  نجم  سوره«د: یگو یم  آن  لتیفض  انیدر ب س مسعود  ابن
ردند ک  تالوت  را در حرم  آن  خواندند، سپس  هکدر م  یطور علن  را به  آن ص خدا  رسول

  ابن  تیروا  به  فیشر  ثیدر حد  نیھمچن». دندیشن یرا م  آن  انکمشر  هک یدر حال
  سوره شد،  نازل  سجده  در آن  هک  یا سوره  نیاول«فرمود:   هک  است  آمده س مسعود

  کو مشر  از مؤمن  ـ اعم  ز ھمهین  ردند و مردمک  سجده ص  رمکا  رسول  ) بود پس (نجم
  و بر آن  برگرفته  کاز خا  یمشت  دمید  هک  یردند، مگر مردک  سجده  شانیا  ـ ھمراه

 بود.  خلف  بن  هیام و او». شد  شتهکفر کاو بر   هک  دمید  بعد از آن  ند، سپسک یم  سجده

 ﴾١إِذَا َهَوىٰ  مِ �َّجۡ ٱوَ ﴿
  هک  گاه آن  ستارگان  جنس  به  هیآ  نیدر ا أ خداوند» دیفروگرا  چون  نجم  سوگند به«

  است  جنس  یبرا»  النجم«در »  ال«را یند؛ زک یاد میابند ـ سوگند ی یم  شیگرا  غروب  به
  به  آن  نمودن  وصف با  ھمراه  ستاره  به  شود. سوگند خوردن یم  ستارگان  ھمه  شامل  هک

  پرستش  بر بطالن  آن  افول د ازیشمند بایاند  انسان  هکدارد   ھمراه  را به  یمعن  نی، ا افول
  به  چون  ستاره  هک  است  آن  یبرا ، افول  در حال  ستاره  به  ا سوگند خوردنیبرد.   راه  آن
شود.  یم  داده  صیتشخ  آن  لهیوس به  چھارگانه  د، جھاتیگرا  افول  به  افق  یسو
ز از یھر چ  ، به نندهیآفر«گفتند:   هک  ستا  ردهک  تیروا  یر ویو غ  یاز شعب  حاتم یاب ابن
 ».خورد  قسم  نندهیآفر  د جز بهینبا  دهیآفر خورد اما یم  بخواھد قسم  هک  دگانشیآفر

  یعنی ، قبل  سوره  در آغاز سه  خداوند متعال«د: یگو یر میبکر یدر تفس  یراز  امام
  نه  است  خورده  اسماء قسم  ، به سوره  نی) و (طور) و در ا اتی)، (ذار : (صافاتیھا سوره

إِنَّ إَِ�َٰهُ�ۡم ﴿ است:  خورده  قسم  شیخو  تیوحدان  بر اثبات  اول  ؛ در سوره حروف  به
 است: خورده  قسم  حشر و جزا قسم  بر اثبات  دوم  ، در سوره]۴[الصافات:  ﴾٤لََ�ِٰحدٞ 

َما تُوَعُدوَن لََصادِقٞ ﴿ از   پس  عذاب  دوام  بر اثبات  سوم  و در سوره ]۵[الذاریات:  ﴾٥إِ�َّ



 تفسیر انوار القرآن    ٧١٢

و در  ]۷[الطور:  ﴾٧إِنَّ َعَذاَب َرّ�َِك لََ�ٰقِعٞ ﴿است:  خورده  قسم  امتیدر روز ق آن  وقوع

َما َضلَّ ﴿ است:  خورده  قسم ص محمد  حضرت  نبوت  بر اثبات  سوره  نیا
  چھار سوره  نیدر ا  معاد و نبوت د،یتوح  اصلھرسه  ، نیبنابرا .]۲[النجم:  ﴾َصاِحُبُ�مۡ 

 ».دیگرد  لیمکت
  خوردن سوگند  هک  مینک یم  ، مالحظه در قرآن  یالھ  یدر سوگندھا  با تأمل  نیھمچن

  تر است مکمعاد   بر اثبات  سوگند خوردنش  به  اسیدر ق  و نبوت  تیوحدان  بر اثبات  یالھ

ر ی) و غ الربوج  ذاتوالسامء  ، والشمس ، ليوالل طور، ، اتيذار(  یھا در سوره  هک  چنان

  ويف باشد: یار میبس أ خداوند  تیوحدان  لیدال  هک  است  نیا  آن  ، سبب مینیب یم ھا آن

بر   هکد یابی یم  یھا نانش د؛یبنگر  هکز یدر ھر چ .واحد  نهأ  عيل  تدل آية   له ء يش  كل

از   عبارت  هک،  ار استیز بسین  و رسالت  نبوت  لیدال ندک یم  داللت  یتعال  حق  یگانگی
  یسمع  و ادله  عقل  معاد، به  انکباشد اما ام یم † امبرانیپ مشھور و متواتر  معجزات

را   یشتریب  تیخود عنا  نیشود و ا یم  ، ثابت است  ثیو حد  قرآن از  عبارت  هک  یا نقلی
  ار سوگند خوردهیبس  آن  بر اثبات  میرک  در قرآن أ ، خداوند جھت  نیھم  طلبد به یم

 ز ھموار گرداند.یرا ن  آن  به  مردم  مانیا  تا راه  است
،  سرعت در  ستارگان  هک  است  نیا  ستارگان  به  یتعال  حق  خوردن در قسم  متکح
نور   مثال سرعت اند. میعظ  و بس  بزرگ  یوجود خود، عالم  یو چگونگ  و در نوع  حجم
،  هیثان» ۱۷»  فقط درظرف  نور آن  یعنی،  است  هیلومتر در ثانیک) ھزار ۳۰۰، ( ستاره

  نیصدھزار بار از زمیو س ونیلیم  کید یا مثال خورشید. یمایپ یرا م  نیبار دورادور زمکی
  د پروردگار متعالیخورش  ونیلیھزار م یاز س  یکید ما یخورش  نیو ا  بزرگتر است

  ارگانیو س  یشمس  نظام . است  قادر شده ھا آن  شفک  به  نونکبشر تا  هکباشد  یم
  هک  ییھا یو سحاب ھا ناشکھک ھا ھستند، یو سحاب ھا ناشکھک  از عالم  ی، بخش گانه ازدهی
تواند و باز  ینم  آورده  در حساب را ھا آن  تیفیکو   ؛ شمار، حجمأ جز خداوند  یسک

از  ھا آناز   یبعض  هکدارد   ستاره  ونیلیھزار م  یخود در حدود ساز   شانکھکھر 
  به  قطر آن  هکدارند   شباھت  یا شده  پھن  قرص  به ھا ناشکھکبزرگترند.   د ما ھمیخورش
برابر با   ینور  سال  هک نیا  با در نظر داشت دارد و  مسافت  ینور  ) ھزار سال۱۰۰(  اندازه

  نیدورتر  هکرساند  یم  نجوم  دانشمندان  گزارش  کی،  است  لیما  ونیلی) م۶(
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  محدود بشر، در فاصله  یھا حد شناخت در ھا آن  نیتر یمیو قد  نیاز زم ھا ناشکھک
ار یبس  از عوالم  یکی  ستارگان  ، عالم نیدارد. بنابرا قرار  نیاز زم  ینور  ارد سالیلی) م۱۷(

 .باشد یم  پروردگار متعال  بزرگ
بزرگتر از اعجاز  ، کفل  در عرصه  اعجاز قرآن  هکدارد   بر آن  داللت  قرآن  اتی، آ نیھمچن

  است  از ما خواسته  خداوند متعال ، جھت  نی، از ا است  وجود انسان  و عالم  طب  در عرصه  آن
و   فضانوردان  هک  است  لیدل  نیھم  و به  مینک  و تأمل  میبنگر  یخوب  به  یو  یونک  اتیتا در آ

  یفضانورد روس  نیدوم»  توفیت« یوقت  ترند. چنانچهکینزد  قتیحق  کدر  به  ھانشناسانیک
ا خدا یدند: آیپرس  یاز و  روس  خود فرود آمد، خبرنگاران  ییسفر فضا ، از» نیگاگار«بعد از 

ار کدر   افتمی، او را  افتمیرا   خالق  عظمت ! یآر«داد:   پاسخ  او پس ؟ یافتیرا 
 ».دیو خورش  و ماه  نیزم  انیم  جاذبه  نیبر قوان  یو  طرهیبا س  شھا آنقاھر م یعظ

 ﴾٢َغَوىٰ  َوَما َما َضلَّ َصاِحُبُ�مۡ ﴿
از  نه  ص محمد: یعنی»  ستین  شما سرگشته  ھمسخن  هک«نجوم:   سوگند به ! یآر

  عدول  ـ از آن  شما آورده  یرا برا  قرآن  نیا  یـ وقت  و نه  است  رگمسرد  تیو ھدا  حق
  گفته سخن  باطل  به  و نه  شده  گمراه  : نهیعنی»  است  شده  یغاو  و نه« است  ردهک

  بکمر  جھل دو،  نیا  بیکتر  هک  فاسد است  دهیبا عق  ھمراه  از جھل  ت: عبارتی. غوا است
 . است  هیعل  مقسم  هیآ  نید: ایگو یر میثک شود. ابن یم

ۡ ٱَوَما يَنِطُق َعِن ﴿  ﴾٣َهَوىٰٓ ل
  نفس  از سر ھوا و خواھش ص : محمدیعنی» دیگو ینم  سخن  نفس  یو از سر ھوا«
 ند.ک ینم  نطق  قرآن  و ناروا به  باطل  و به

 ﴾٤يُوَ�ٰ  وَۡ�ٞ  إِ�َّ  ُهوَ  إِنۡ ﴿
 ص محمد هک  : آنچهیعنی»  ستیشود ن یم  او فرستاده  به  هک  ییجز و ح  سخن  نیا«
شود و او  یم  او فرستاده  یسو  به  هک  است أ للها  از جانب  ییند و حک یم  نطق  بدان

  تیروا س وعمر  بن للهعبدا از  فیشر  ثید. در حدیافزا یم  ند و نهک یم  مک  در آن  نه
با   نوشتم ی، م دمیشن یم ص  رمکا  رسول از  هکرا   یزیھر چ  فرمود: من  هک  است  شده

و   نموده  یار نھک  نیمرا از ا  شیقر  پس  نمک  یدار را حفظ و نگه ھا آن  هک  ھدف  نیا
  شانیا  هک یدر حال  یسینو یم  یشنو یم ص خدا  از رسول  هکرا   یزیگفتند: تو ھر چ

  دست  از نوشتن  هکبود   ند. ھمانیگو یم  سخن  خشم  در حال  یز بشرند و گاھین
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،  اكتب«فرمودند:   شانی، ا گذاشتم  انیدر م ص خدا  را با رسول  موضوع  نیو ا  دهیشک
ار یدر اخت  جانم  هک  یذات  را سوگند بهیز  سیبنو«. »ال احلقإ  م�  ما خرج  بيده  نفيس  فواذلي

  ثیدر حد ص  رمکا  . رسول» است  امدهین  رونیب  یگرید زیچ  جز حق  من  ، از زبان اوست
  شان از اصحاب  یاثنا برخ  نی. در ا میگو ینم  جز حق  من« فرمودند:  یگرید  فیشر

  اگر مزاح  ید؟ فرمودند: حتینک یم  و مزاح  یبا ما شوخ  یشما گاھ !للها  ا رسولیگفتند: 
 ». میگو یرا نم  یجز حق  ، من نمک

 ﴾٥ُقَوىٰ لۡ ٱَشِديُد  ۥَعلََّمهُ ﴿
  فرشته  آن  هک»  او فرا آموخت  رومند بهیار نیبس  فرشته«را   ی: وحیعنی» را  آن«

 . آموخت ص محمد  را به  یوح  هک  اوست  پس  است ÷  لیجمھور: جبرئ  قول  به

﴿ ٖ�  ﴾٦َتَوىٰ سۡ فَٱ ُذو ِمرَّ
 دارد. مره:  یو و استوارکیار نیبس  نشیآفر ÷  لی: جبرئیعنی»  مره  صاحب«

 ÷ لیاست: جبرئ  نیا  یمعن  یقول . به است  نشیدر آفر  یو استوار  یرومندین
 :یعنی» ستادیا  راست  پس. « است  نیمت  ییاستوار و رأ  ی، خرد کین  شهیاند  یدارا

  وصورت  لکش  آورد، در ھمان ص  رمکا  رسول  را به  یوح  هک  یبار  نیاول ÷  لیجبرئ
  ستاد و از بسیا  شانی، در برابر ا است  دهیآفر  او را بر آن  خداوند متعال  هکخود   یقیحق

 ص  رمکا  رسول  هک  میشو یم ادآورید. یرا پوشان  مشرق  جانب  افق  ھمه  بود، وجودش  بزرگ
بار در کیو   بار در آسمانکیدند: ید  اش یقیحق  لیو شما  لکش  را به ÷  لیدوبار جبرئ

 بود.  شانیا  آغاز نبوت دار درید  نیا  هکغار حراء،   کینزد  نیزم

ِ َوُهَو ﴿  ٱب
ُ
 ٱ فُقِ ۡ�

َ
�ۡ ٰ َ�ۡ٧﴾ 

  ، در جھت نندهیب  به  نسبت ÷  لی: جبرئیعنی» بود  یاعل  او در افق  هک  یدر حال«
 شد.  انینما ص  رمکا   خود بر رسول  یقیحق  صورت  و به  قرار داشت  آسمان  یباال  افق

﴿ ٰ  ﴾٨ُ�مَّ َدنَا َ�َتَد�َّ
  رسول  هک  یبار  نیدر اول ÷  لیجبرئ: یعنی» شدتر  نزدیک آمد و  کینزد  سپس«

  نیزم به  ستاد، سپسیا  در افق  دند، نخستید  اش یقیحق  صورت  او را به ص  رمکا
 فرود آورد.  شانیرا بر ا  یشد تا وحتر  نزدیک و  کینزد

وۡ  َسۡ�ِ فََ�َن قَاَب قَوۡ ﴿
َ
ۡدَ�ٰ  أ

َ
 ﴾٩أ
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  فاصله  هکفرود و فرودتر آمد تا  ÷  لی: جبرئیعنی» دیرس  مانکقدر دو   به  هکتا «
»  آن متر ازکا ی»  نبود. قاب: مقدار است  شیب  مانکدو   اندازه  به ص او و محمد  انیم
  مانک دو  بود. مراد از فاصله  مانکمتر از مقدار دو ک ص  رمکا  با رسول  یو  ا فاصلهی

دو   یدارا  مانکرا ھر یز  است  آن  دهیخم  و دو طرف  مانک  دسته  انیم  نجا: فاصلهیدر ا
  امر استماع  و تحقق  اتصال  هکمل  لی، تمث هیآ  نیدر ا  یتعال  مراد حق  . البته است  طرف

  بعد مسافت ، لیتمث  نیرا در ایز  است  آن  وجه  نیتر املک  به ص امبریپ  یاز سو  یوح
 . است  شده  یآورد، نف یم  شیرا پ  و غموض  ابھام  خود شبھه  هک

وۡ ﴿
َ
ٓ  َ�ۡبِدهِۦ إَِ�ٰ  َ�ٰٓ فَأ وَۡ�ٰ  َما

َ
 ﴾١٠أ

 از ÷  لیجبرئ  گاه : آنیعنی» فرمود  یند، وحک  ید وحیرا با  آنچه  اش بنده  به  گاه آن«
  بنده  بود، به  با خود آورده  آمدن فرود  نیدر ا  هک  را از قرآن  ، آنچه کینزد  مسافت  آن

  است:خداوند متعال  نیا  یا معنیرد. ک  یوح ص محمد  حضرت  یو  و فرستاده أ خدا
  هک  نیا  لینمود. دل یوح ص محمد  او به  هکرا   رد آنچهک  یوح ÷  لیخود جبرئ  بنده  به

 . است  آن  شأن  میو تفخ  نمودن  رد، بزرگکن  یادی  یوح  امیپ  از متن  یتعال  حق

ىٰٓ  ٱلُۡفَؤادُ َما َكَذَب ﴿
َ
َ�ُتَ�ُٰرونَهُ  ١١َما َرأ

َ
ٰ َما يََرىٰ  ۥأ َ�َ١٢﴾  

  چشمش  هکرا   آنچه ص امبریپ  : دلیعنی» ردکن  داخل  د، دروغید  در آنچه  دلش«
را  ÷  لیجبرئ ص  حضرت  رد لذا آنکار نکو ان  یبود، ناراست  دهید ÷  لیجبرئ  از صورت

ا شما با یآ«رد کن  کش د، ھرگزید  هک  و در آنچه  خود شناخت  د و با قلبیخود د  چشم  به
  است  صادق ص امبریپ  دل  گمان ی: بیعنی» د؟ینک یم  ند، مجادلهیب یم  آنچه  او درباره

  و مشاھده  نهی، معا چشم دید  را عرصهیباشد ز یتر م ز صادقین  از آن  چشمش  پس
باشد و با در  یدر نزد بشر م اءیاش  د و شناختید  یعاد  انیجر  نیا  هک  است  محسوس
  رانکشما من  د پسیخود د  چشمھردو  را با ÷  لیجبرئ ص محمد  هک  نیا  نظرداشت

ناروا   به  آنان  مراد: جدال د؟!ینک یم  ند، مجادلهیب یسر م  چشم  به  با او در آنچه  چگونه
 . است

ۡخَرىٰ  لَةً نَزۡ  رََءاهُ  َولََقدۡ ﴿
ُ
 ﴾١٣أ

ز یگر نیبار دکی ص محمد: قطعا یعنی»  است  دهیاو را د  ھم  یگریا بار دو قطع«
دار ید نیا  هک  است  دهی، د دهیاو را آفر أ خداوند  هک  یا یقیحق  را بر صورت ÷  لیجبرئ
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را در  ÷ لیجبرئص  رمکا  دوبار؛ رسول  نیر ایاما در غ  گرفت  اسراء انجام  در شب  دوم
 آسانتر باشد.  شانیبر ا  یو  دنیدند تا دید یم  یانسان  صورت

»  رآه« و»  یاوح«، » انک«، » یتدل«، »دنا«ر در یه: ضماکبرآنند   از مفسران  یاما بعض
  مقدار فاصله  آمد، به شد، فرود  کینزد  أل  ی: خدایعنیگردد.  یبر م  أل یخدا  به  ھمه
را   پروردگار متعال  شانینمود وا  یوح  شانی، بر ا قرار گرفت ص  امبرشیاز پ  مانکدو 

 ص خدا  رسول  هکدھد  یم  یگواھ قول  نیز بر این س  از انس  یبخار  فیشر  ثیدند. حدید
جز   کس ھیچ  هک  یمسافت  برد، به  نیخود راباالتر از ا  رسول  أل  یخدا  سپس«فرمودند: 

شد و   کینزد  العزه  د و جبار ربیرس  یالمنتھ سدره  به  هک نیداند تا ا یرا نم  آن  خودش
  متر از آنکا ی  مانک  دو طرف  فاصله  اندازه  به  با رسولش او  فاصله  هکفرود آمد تا بدانجا 

،  راجح  یرأ  یول». نماز بود  رد، پنجاهک  یبر او وح  أل  یخدا  هک  آنچه  در جمله  بود پس
  به  ھمه»  رآه«و »  یاوح«، » انک«، » یتدل«، »دنا«ر در یضما  هک،  است  اول  یرأ  ھمان
 س از ابوذر  مسلم  تیروا  به  لیذ  فیشر  ثیحد  هک  گردد چنان یبر م ÷  لیجبرئ

ا شما یآ !للها  ا رسولید: یپرس ص خدا  از رسول س ؛ ابوذر مدعاست  نیا  زگواهین
 ». دمیراد  ینور  نورا: من  تیرأ«فرمودند:  ص  حضرتد؟ یا دهیرا د  پروردگارتان

ۡ ٱ َرةِ ِعنَد ِسدۡ ﴿  ﴾١٤ُمنَتَ�ٰ ل
  لیجبرئ  یالمنتھ  سدره  کیدر نزد  بار دوم ص : محمدیعنی»  یالمنتھ  سدره  یکینزد«
ز ین  حیصح  ثیحد در  هک جمھور و چنان  قول  ) به ا عنابینار ک(  سدره  د و درختیرا د ÷
  انیپا  به  یالمنتھ  در سدره قیخال  ه: علمک  شده  . گفته است  ھفتم  ، در آسمان است  آمده

  ما به  . البته ستیچ  یالمنتھ  سدره  یدر ماورا  هکداند  ینم  شانیاز ا  کس ھیچ رسد و یم
در   هک آن یب  میدار  مانی، ا است  آمده  میرک  در ظاھر قرآن  هک چنان»  یالمنتھ سدره«وجود 

  ـ سخن  است  آمده  حیصح  ثیدر حد  آن  به  راجع  هک  آنچه از  شیـ ب  آن  ا اوصافی  انکم  باره
  هک  است  آمده س مسعود  از ابن  مسلم  تیروا  به  لیذ  فیشر  ثیدرحد  . از جمله مییبگو

  یالمنتھ  سدره  بهمرا را   اسراء بردند، در معراج  مرا به  چون«فرمودند:  ص  رمکا  رسول
 در  است: و آن  مسعود آمده از ابن  مسلم  تیدر روا(  است  ھفتم  در آسمان  آن دند ویرسان

  یمنتھ  آن  یسو شود، به یم  داده  عروج  آسمان  به  نیاز زم  هک  ، آنچه)است  ششم  آسمان
ز یشود، ن یم  آورده فرود  یالمنتھ  از فراز سدره  هک  شود و آنچه یم  و از آنجا برگرفته  گشته

،  فیشر  ثیحد  نیا  هک  مینک یم  مالحظه». شود... یم  و از آنجا برگرفته  شده  یآنجا منتھ  به
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  قتیند، حقک یم  یمعرف  قتیدو حق  انیم  یو مرز اصل  انهیپا  مثابه  را به»  یالمنتھ  سدره«
  نیا  قتیو حق  ستین  یعلم  را بدان  فرشتگان  یحت  کس ھیچ  هک  یالمنتھ  سدره  یفراسو

  نیزم  و به  ـ شروع  اتیروا  ـ بنابر اختالف  ا ششمی  ھفتم  از آسمان  هک  یالمنتھ سدره  یسو
ز ین  یالمنتھ  در سدره ÷ لیبا جبرئ ص  رمکا  دار رسولید  در وصف .١شود یم  یمنتھ

  يتأر«فرمودند:  ص  حضرت  آن  هک  است  آمده س مسعود  ابن  تیروا  به  فیشر  ثیدر حد
  را در افق  لیجبرئ« ».ادلر وايلاقوت  �شةر  ، يتناثر من جناح  ستمائة  ، هل يلعاأل  فقباأل  جرب�ل

 .»شد یم  افشانده  اقوتیدر و   یو  یو از پرھا  داشت  ششصد بال  هک یدر حال  دمید  یاعل

ۡ ٱِعنَدَها َجنَُّة ﴿ َوىٰٓ ل
ۡ
 ﴾١٥َمأ

.  است  یالمنتھ سدره  کینزد  یالمأو  : جنهیعنی»  است  آن  کینزد  یالمأو  جنه  هک«
  یجا آن در  مؤمنان  ارواح  هک  است  نیا»  یالمأو جنه« به  آن  هیتسم  : علتیقول  به
  یجا در آن  انی، شھدا و متق فرشتگان  ارواح«د: یگو یم س  عباس  رد. ابنیگ یم
  آن  یماورا أ خداوند جز  کس ھیچ شود و یم  یمنتھ  بدان † ایانب  رد و علمیگ یم

 ».داند یرا نم

دۡ ٱ َ�ۡغَ�  إِذۡ ﴿  ﴾١٦َ�ٰ َما َ�غۡ  َرةَ لّسِ
» ما«در   ابھام» بود  فرو پوشانده  را آنچه  بود سدره  فرو پوشانده  هک  گاه آن«

  بود، به  پوشاندهرا فرو   سدره  درخت  هک  است  یزیر چیثکو ت  میتعظ  افاده  یبرا
 را  سدره  : درختیاقوال  ند. بنا بهک ینم  احاطه  آن  به  یو عدد  وصف  چیھ  هک یا گونه
بود.   فروپوشانده أ خدا  ا فرمانی،  از فرشتگان  ییھا ا گروهیاز طال،   ییھا ملخ
 ».فرو پوشاندرا   سدره  هکبود   یانوار الھ  معراج  در شب«د: یگو یم  یدھلو للها یول شاه

بود و  و زبرجد  اقوتید و یاز مروار  یالمنتھ سدره  درخت  یھا شاخه«د: یگو یمجاھد م
 ».دندید خود  قلب  ز بهیرا ن  پروردگارتان  شانیدند و ایرا د  آن ص  رمکا  رسول

 ﴾١٧َوَما َطَ�ٰ  َ�ُ ۡ�َ ٱَما َزاَغ ﴿
رد و کن  یژتابکبود،   دهید  از آنچه ص امبریپ  دهی: دیعنی»  نگشت  منحرف  اش دهید«

و   شیمقصد خو از  یو  دهی: دیعنی»  و از حد در نگذشت«نشد   لیمتما  و راست  چپ  به
  رد و نخواستکن  بود، نگاه  مأمور شده  هک  آنچه  جز به  رد پسکبود تجاوز ن  دهید  از آنچه

                                                           
 . است  از مترجم  حیتوض  نیا -١
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گر مظاھر یو د ÷  لیجبرئ  تیرؤ ، نیابرابود، بنگرد. بن  نشده  ناندهیاو ب  به  هکرا   تا آنچه
و   چشم  بیو فر  خدعه  بود، نه  ینیع  یتیرؤ ،ص  حضرت  آن  یاز سو  أل  یخدا  وتکمل
  انجامھردو   و جسم  با روح ص خدا  رسول  معراج  هک  قتیحق  نیبر ا  است  یدیکتأ  نیا

 . گرفت

ىٰ  لََقدۡ ﴿
َ
ىٰٓ لۡ ٱ َرّ�ِهِ  َءاَ�ٰتِ  ِمنۡ  َرأ  ﴾١٨ُكۡ�َ

  یراست  : بهیعنی» دیرا د  پروردگارش  بزرگ  یھا از نشانه  یبرخ  هک  یراست  به«
  بیعجا و از  پروردگارش  بزرگ  یھا و نشانه  اتیاز آ  معراج  در شب ص  رمکا  رسول  هک
 گنجد. ینم  در وصف  هکد یرا د  ییزھایچ  یو  وتکو مل  کمل

فََرَء�ۡ ﴿
َ
َٰت ٱ ُتمُ أ ىٰ لۡ ٱوَ  ل�َّ  ﴾١٩ُعزَّ
بود   یمؤنث  بت  و نام  شده  گرفته للها  الت: از اسم» د؟یدیرا د  یو عز  ا شما التیآ«

آرد   یمعن به»  لت»  از ماده  ا التیردند. ک یم  را پرستش  آن  فیدر طا  فیثق  لهیقب  هک
  به  آن  یامگذارن  ند. علتیگو یم»  یلت«را   ز آنین  یدر  یفارس  به  هک  است  شده  کال
را با   شده  کآرد ال  هکداد  یم  را نشان  ینماد مرد  اش دهیر تراشکیپ  هکبود   آن»  الت«

  انیدر م  یمجاھد، درخت  قول به»  یعز«ند. اما ک یم  را اطعام  زد و حجاجیآم یم  روغن
در  ص  رمکا  رسول  ردند پسک یم  را پرستش  آن»  غطفان« لهیقب  هکبود   فیو طا  هکم

 رد و درک  نید و او چنینما  را قطع را فرستادند تا آن س دیول  بن ، خالد هکم  فتح  سال
 خواند: یم شعر را  نی؛ ا وفتک یم  با تبر خود بر آن  هک یحال

ـــــز ـــــا ع ـــــك یي ـــــبحانك ال  كفران ـــــت  ينإ  س ـــــك اهللا  رأي ـــــد أهان   ق
 

 .ردکخدا تو را خوار   هک  دمید  را منیز ؛ و تقدس  یکپا  باد تو را، نه  یناسپاس ! یعز  یا

 ٱ �َّاِ�َةَ ٱَوَمَنٰوةَ ﴿
ُ
 ﴾٢٠ۡخَرىٰٓ ۡ�

  واناتیح  خون  انکمشر  هکبود   نهیو مد  هکم  انیدر م  و خزرج  اوس  از آن  یبت»  و مناه«
ر و یتحق  یبرا  أل  یخدا دند وینام»  مناه«را   ، آن جھت  نیختند، از ایر یم  آن  یرا برا  یقربان

  : از تأخر در رتبهیاخر»  قدر است یب  نیسوم  هک  آن«رد: کاد ی  نیچن  ، از آن آن  وھشکن
  بتان  العرب  رهیدر جز«د: یگو یر میثک . ابن است قدر یو ب  ، متأخر، پست مناه  یعنی،  است

داشتند اما  یم  را بزرگ ھا آن  اعراب  هک  داشت وجود  بت  سه  نیر از ایز غین  یگرید
 ».ردکاد ی ھا آنفقط از   ، قرآن جھت  نیاز ا بود،  بت  سه  نیھم ھا آن  نیمشھورتر
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لَُ�ُم ﴿
َ
َكرُ ٱ�  ٱَوَ�ُ  �َّ

ُ
 ﴾٢١نَ�ٰ ۡ�

  گانه سه  انیخدا  نیاز ا  من  : بهیعنی» او دختر؟  یو برا  شما پسر است  یا برایآ«
  هکرا   آنچه  د؛ آخر چگونهید، خبر دھیپندار یم  سبحان  یخدا  را دختران  آنان  هک  یمؤنث

 د؟.یدھ یم  نسبت  یتعال  حق  د، بهیدار ینم  خود دوست

 ﴾٢٢ِضَ�ىٰٓ  قِۡسَمةٞ  إِٗذا َك تِلۡ ﴿
  اختصاص شما در مورد  می: تقسیزیض»  است  یھا نناعادال  میتقس  نی، ا صورت  نیدر ا«
 . است  انصاف و  از عدل  و خارج  حقنار از ک، بر  سبحان  یخدا  به  دختران  دادن

ٓ  ِ�َ  إِنۡ ﴿ ۡسَمآءٞ  إِ�َّ
َ
ٓ  أ ۡيُتُموَها نُتمۡ  َسمَّ

َ
ٓ  َوَءابَآؤُُ�م أ ا نَزَل  مَّ

َ
ُ ٱ أ  إِن َ�ٍٰن� بَِها ِمن ُسلۡ  �َّ

نَّ ٱ إِ�َّ  يَتَّبُِعونَ   ٱ َوىَوَما َ�هۡ  لظَّ
َ
ّ�ِهِمُ  ّمِن َجآَءُهم َولََقدۡ  نُفُسۖ ۡ� ۡ ٱ رَّ  ﴾٢٣ُهَدىٰٓ ل

را یز» دیا ردهک  ینامگذار  شما و پدرانتان  هکستند ین  ییھا جز نام  یزیھا چ نیا«
رسانند و  یم  یانیز  نند، نهک یم  کدر  شنوند و نه یم  نند، نهیب یرا م  یزیچ  نه  بتان  نیا

 را ھا آن  شما و پدرانتان  هکستند ین  یچند  یمسما یب  یھا جز نامھا  این  پس  ینفع  نه
  ردهکد نشخواریتقل  به  انینیشیرا از پ  و راه  رسم  نیز این  انینید و پسیا دهینام»  انیخدا«

فرود   یسلطان  چیھ ھا آن  بر ثبوت للها«اند  ردهک  یرو  دنباله  از پدران ھا آندر   و پسران
  بتان  نیا  بر خدا بودن  بدان  هکرا   یو برھان  حجت  چیھ  یتعال  : حقیعنی»  است  اوردهین
  و مسلم» نندک ینم  یرویجز از پندار پ  آنان«  است  ردهکن  د، نازلیآور  حجت  جان یب

  یزیاز چ«جز   آنان» و« برد ینم  راه  حق  یسو  و به  اوردهیرا ببار ن  پندار، حق  هک  است
  هک  آنچه  به  یو التفات  توجه  چیھ  هک آن ینند بک ینم  یرویپ» ندک یم  نفسھا خواھش  هک

  از جانب  یراست  به  هک با آن« باشند  باشد، داشته یم  واجب  از آن  یرویو پ  است  حق
خدا   بتان  هکمورد   نیدر ا  شانی: برایعنی»  است  آمده  شانیبرا  تیھدا  پروردگارشان

  فروفرستاده  و برھان  حجت  هک  و قرآن  است  آمده  یقاطع  و حجت  واضح  انیستند، بین
  یامبریپ  ، ھمان است  روشن  انیب  نیا  گاه باشد، جلوه یم  امبرشیبر پ أ از نزد خداوند

 قرار داد.  آنان  او را از جنس و  ختیبرانگ  مردم  انیاو را در م  أل  یخدا  هک

مۡ ﴿
َ
�َ�ٰنِ  أ ٰ  َما لِۡ�ِ  ﴾٢٤َ�َم�َّ
 آرزو  ھر چه  انسان  هک  ستین  چنان: یعنی» ند دارد؟کآرزو   آنچه  ا مگر انسانی«

  داشته را  یتوانند بتان یم  آنان  هکپندار را   نیا  خداوند متعال  آورد پس  دست  ند، بهک
  یادیبن یب  ینند؛ پندار و آرزوک شفاعت  شان یو برا  دهیرسان  نفع  آنان  به  هکباشند 
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  به  فیشر  ثیحد در  جھت  نید. از اشناس یم  و ناموجه  را زشت  یپندار  نیداند و چن یم

  حد�مأ  تم� ذاإ«فرمودند:  ص  رمکا  رسول  هک  است  آمده س  رهیابوھر  تیروا
ند، ک یآرزو م از شما  یکی  ھرگاه« .»منيتهأ  من  هل  ما ي�تب  اليدري  نهإ، ف فلينظر ما يتم�

  شیبرا  یزیچ چه  شیآرزو  نیاز ا  هکداند  یرا او نمیند زک یرا آرزو م  یزیچ  چه  هکد بنگرد یبا

 .»شود یم  نوشته )اش ارنامهکدر (

 ٱوَ  ِخَرةُ �ٱفَلِلَّهِ ﴿
ُ
 ﴾٢٥وَ�ٰ ۡ�

ا یدن ، در نیبنابرا»  خداست  از آن« جھان  نیو ا  جھان  : آنیعنی» و آغاز  انجام  پس«
 . ستین  یتکمشار  چیرا با او ھ  بتان  و آخرت

لَٖك  ّمِن َوَ�م﴿ َ�َٰ�ٰتِ ٱ ِ�  مَّ ن َ�ۡعدِ  ِمنۢ  إِ�َّ  ا ًٔ َشۡ�  َشَ�َٰعُتُهمۡ  ِ� َ� ُ�غۡ  لسَّ
َ
  أ

ۡ
ُ ٱَذَن يَأ لَِمن  �َّ

 ٓ  ﴾٢٦َوَ�ۡرَ�ٰٓ  ءُ �ََشا
: یعنی» دیاین  یارک به  شان شفاعت  هک ھا نااند در آسم ار فرشتهیبس  و چه«
، جز  سبحان  ینزد خدا  شان بودن  یو گرام  عبادت  ثرتکبا وجود   فرشتگان  ھرگاه

نند ک ینم  دھد، شفاعت  اذن  شیبرا  ردنک  شفاعت  به أ خداوند  هک  یسک  یبرا
  شما جاھالن  و چگونه و شعور!  فاقد عقل  جمادات  نیا  خواھد بود شفاعت  چگونه  پس
  پرستش  نه  یتعال  حق  هک ید در حالیبر ید میام أ داوندرا نزد خ ھا آن  ، شفاعت کمشر

از   امبرانشیپ  تمام  زبان بر  هکبل  است  داده  ار اذنک  نیا  به  و نه  دهیگردان  را مشروع ھا آن
اند؟  ناطق  ینھ  نیز بر این  یالھ  تبک  و تمام  است  جسته  برائت  و از آن  ردهک  ینھ  کشر
  یسود  چیھ  شان نند و شفاعتک ینم  شفاعت  یتعال  نزد حق  یگرام  فرشتگان ! یآر

  یتا برا» خواھد  هکھر  به«نند ک  شفاعت  هک» دھد  خدا اجازه  هک از آن  مگر پس«ندارد؛ 
او از   هک آن  سبب  ، به سک  آن  یبرا  شانیا  شفاعت از» و خشنود باشد«نند ک  او شفاعت

 ندارند.  یا بھره  چیھ  شفاعت از  انکلذا مشر  د استیتوح  اھل

ِينَ ٱإِنَّ ﴿ وَن  ِخَرةِ �بِٱ ِمُنونَ َ� يُؤۡ  �َّ ۡ ٱلَيَُسمُّ  ٱ ِميَةَ �َسۡ  َمَ�ٰٓ�َِكةَ ل
ُ
 ﴾٢٧نَ�ٰ ۡ�

  نام  به  یرا در نامگذار  را باور ندارند، فرشتگان  آخرت  هک  یسانک  قتیدر حق«
را دختر   آنان  ند پسیخدا  دختران  فرشتگان  هکپندارند  یو م» گذارند یم  نام  مؤنث

 نامند. یم  دختران  نام و به  ردهک  یتلق
 
 



 ٧٢١  سوره نجم

 

ۖ ٱ إِ�َّ  يَتَّبُِعونَ  إِن ِعۡلٍ��  ِمنۡ  ۦَوَما لَُهم بِهِ ﴿ نَّ نَّ ٱ�نَّ  لظَّ  ﴾٢٨ا ٔٗ َشۡ�  قِّ �َۡ ٱ ِمنَ  ِ� َ� ُ�غۡ  لظَّ
  نه اند، را شناخته  فرشتگان  رانکمن  آن  را نهیز»  ستین  یعلم  چیھ  نیا  را به  و آنان«

دھند،  یم خبر  از آن  مخبران  هک  یاز طرق  یقیطر امر به  نیا  اند و نه ردهک  شان مشاھده
  یخدا  در حق  وجسارت  و جرأت  ی، گمراھ جھل  یا از روصرف  هکبل  است  دهیرس  آنان  به

» نندک ینم  یرویپ«و پندار   گمان : ازیعنی»  جز از ظن«ند یگو یرا م  سخن  نیا ، سبحان
، پندار در  و در واقع«باشد   داشته  نیقیو   از قطع  یھا آند پشتوید بایعقا  هک یدرحال

را یآورد ز یبار نم  را به  قتیحق از  یزیو چ» رساند ینم  یسود  چیھ  قتیحق  شناخت
  و پندار در قلمرو معارف  گمان  پس شود ینم  کـ در  نیقیبا   یعنیـ   جز با علم  قتیحق
رو در  نی، از ا ستیبرخوردار ن  یاعتبار  چیو از ھ  نداشته  یراھ  چیھ  اتینیقیا ی،  یقیحق

  از گمان ! ھان« .»احلديث  �ذبأ  الظن  ، فان والظن  يا�مإ«است:   آمده  فیشر  ثیحد

 .» ھاست سخن  نیدروغتر  را گمانید زیزیبپرھ

عۡ ﴿
َ
ن َعن رِۡض فَأ ٰ  مَّ �ۡ ٱ َيٰوةَ �َۡ ٱ إِ�َّ  يُرِدۡ  َولَمۡ  ذِۡكرِنَا َعن تََو�َّ  ﴾٢٩يَا�ُّ

،  است را خواستار نبوده  جھان  نیا  یو جز زندگ  برتافته  یر ما روکاز ذ  هک  ھرکس از  پس«
  ی، رو دهیگردان  یر ما روکا از ذی  از قرآن  هک  یسکاز  !ص امبریپ  ی: ایعنی»  برتاب  یرو

  آنان  ، به یا بوده مأمور بدان   هکرا   را تو آنچهیفروگذار ز را  رانکبا من  لذا مجادله  بگردان
ثر کا«است:   گفته  یراز  . امام ستین  یگرید  فیلک، ت حق  امیپ  و بر تو جز ابالغ  یا رسانده

  قتال  هیآ  ، به ) در قرآن بگردان  یرو  (فاعرض: پس  یھا عبارت  تمام  هکبرآنند   مفسران
  یگردانیو رو  اعراض  را امر بهیندارد؛ ز  یاساس  مفسران  سخن  نیا  هک یحال . در است  منسوخ

  نیا  قتیشود؟ حق یم  منسوخ  آن  به  چگونه  پس  است  موافق  قتال  هیآ فار، باکامبر از یپ
  و بهکین  و موعظه  مانهیکح  یروش  فار را بهکمأمور بودند تا  ص  رمکا  رسول  هک  است

 با  شان لیاباط  لهیوس  رفتند و بهیرا نپذ  دعوت  نیا ھا آن  نند اما چونک  وتدع  حق  یسو
  یا وهیش  به  شد تا با آنان  دستور داده ص  حضرت  آن  بار به نیردند، اک  معارضه ص امبریپ
  سودمند واقع  آنان  تیز در ھداین  وهیش  نیا  چون  ند، سپسک  مجادله  وتر استکین  هک

  و برھان  لیدل  به  آنان و با  بگردان  یرو  از آنان  کنیفرمود: ا  یو  به  پروردگارش،  نگشت
  امر به  چگونه  پس نند...ک ینم  یرویپ  شیجز پندار خو  یگریز دیاز چ  را آنانیز  نکن  مقابله

 ».باشد؟  تواند منسوخ یفار مکاز   یگردان یرو
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عۡ  عِۡلِم� لۡ ٱ ّمِنَ  لَُغُهمَ�ٰلَِك َمبۡ ﴿
َ
عۡ  َسبِيلِهِۦ َعن َضلَّ  بَِمن لَمُ إِنَّ َر�ََّك ُهَو أ

َ
 بَِمنِ  لَمُ َوُهَو أ

 ﴾٣٠َتَدىٰ هۡ ٱ
،  آن  یھا ا و خواھشیدن  ی: زندگانیعنی»  است  آنان  علم  یھا منت  نیا«
ـ   تیو معنو  نیار دکـ مانند   آن  یما سوا  به ھا آنو   فار استک  دانش  دانیم  یھا منت

  ثیدر حد  هک اند. چنان داده  حیترج  ا را بر آخرتیدن ھا آنرا ینند زک ینم  یالتفات  چیھ

ا يادلن« فرمودند: ص  رمکا  رسول  هک  است  آمده ل  قهیصد  شهیعا  تیروا  به  فیشر
  است  یسک  یا سرایدن« .»هل  ال عقل  من  مع�، وهلا  هل  ال مال  من  ، ومال دار هل ال  دار من

آورد  یگرد م  آن  یبرا  یسکندارد و   یگرید  مال  هک  است  یسک  ندارد و مال  یگرید  یسرا  هک

ال   ا�«است:   آمدهص  حضرت  از آن  منقول  یدر دعا  نی. ھمچن»ندارد  یعقل  هک
ما   مرامو   شهیاند  نیا را بزرگتریدن ا!یبار خدا« .»علمنا  رب همنا وال مبلغكا ايادلن  جتعل

 .» ما قرار ده  علم  یھا را منت  آن  و نه  نگردان
  ، داناتر و ھمو به شده  او گمراه  از راه  هک  یسک  حال  پروردگار تو خود به  گمان یب«

گاھتر استی، ن است  افتهی  راه  هک یسک  ص امبریپ  دستور دادن  علت  انی، ب جمله  نیا»  ز آ
  حق  دعوت  یسک  چه  هکداند  یم  أل  ی: خدایعنی.  فار استکاز   یگردانیو رو  اعراض  به

تو خود را در  !ص امبریپ  یا  ند پسک ینم  را اجابت  آن  یسک  و چه  ردهک  را اجابت
  نیو تو ا  ستین تو  بر عھده  یگریز دیچ  حق  امیپ  را جز ابالغیز  نکرنجور ن  آنان  دعوت
داناتر   گروهھردو   حال به  أل  یخدا  هک  و بدان  یا داده  انجام  یدرست  را به  تیمأمور
 دھد. یجزا م  و عملش  دهیعق  را مطابق  کیو ھر   است

ِ َما ِ� ﴿ َ�َٰ�ٰتِ ٱَوِ�َّ  ٱَوَما ِ�  لسَّ
َ
ِينَ ٱ زِيَ ِ�َجۡ  �ِض ۡ� َّ�  ٰٓ�َ

َ
ْ أ ْ  بَِما ـُٔوا ِينَ ٱ َوَ�ۡجزِيَ  َعِملُوا َّ� 

حۡ 
َ
ْ أ  ﴾٣١ۡسَ� �ُۡ بِٱ َسُنوا

 ، نندهی: آفریعنی»  خداوند است  از آن  است  نیدر زم  و ھر چه ھا نادر آسم  و ھر چه«
جزا  اند داده  انجام  آنچه  یسزا  را به  ردارانکبد  تا سرانجام« فقط اوست  و متصرف  کمال

 ارک  ام: سرانجیعنی» دھد  و پاداشکین  یپاداش  اند به ردهک  یکین  هکرا   یسانکدھد و 
ھر   خداوند متعال  هک  است  نیوجود دارد، ا  آن  انیدر مھردو  ارکار و بدکوکین  هک  خلق

باشد:   نیچن  یمعن  هک دارد  ز احتمالیدھد. ن یجزا م  ردشکارکو   عمل  را مطابق  کی
و   ارانکبد  سبحان  یخدا رایز  بگردان  یاند، رو دهیگردان  یرو  هک یسانک، از  پس
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و   داده  را انجام  فتیلکاما تو ت جزا خواھد داد  شان حال  ـ را مناسبھردو  ـ  ارانکوکین
 . یا ردهک  ابالغ  آنان  را به  حق  امیپ

ِينَ ٱ﴿ �ِرَ  َتنُِبونَ َ�ۡ  �َّ ۡ ٱإِنَّ َر�ََّك َ�ِٰسُع  للََّممَۚ ٱإِ�َّ  َفَ�ِٰحَش لۡ ٱوَ  ثۡمِ ۡ�ِ ٱ َكَ�ٰٓ ِ� ل عۡ  َمۡغفَِرة
َ
 لَمُ ُهَو أ

ُ�م إِذۡ  بُِ�مۡ 
َ
�َشأ

َ
 ٱ ّمِنَ  أ

َ
نُتمۡ  �ذۡ  �ِض ۡ�

َ
ِجنَّةٞ  أ

َ
َ�ٰتُِ�ۡمۖ  ُ�ُطونِ  ِ�  أ مَّ

ُ
ْ وٓ تَُز�ُّ  فََ�  أ نُفَسُ�ۡمۖ  ا

َ
 أ

عۡ  ُهوَ 
َ
 ﴾٣٢�ََّ�ٰٓ ٱ بَِمنِ  لَمُ أ
 ارند، ھمانانندکوکین  هک  یسانک: یعنی» نندک یز میپرھ  رهیبک  از گناھان  هک  یسانک«

 در  خداوند متعال  هک  است  یره: ھر گناھیبک  نند. گناهک یز میپرھ  رهیبک  از گناھان  هک
و   یبخار  تیروا  به  فیشر  ثی. در حد است  ھشدار داده  دوزخ  آتش  ، به آن  ابکبرابر ارت

  گناه  ھفت از«فرمودند:  ص خدا  رسول  هک  است  آمده س  طالب  یاب  بن  یاز عل  مسلم
 د:یزیبپرھ  نندهک  کھال

 . خداوند متعال  به  آوردن  کشر -۱
 سحر. -۲
 . است  ردهک  ـ حرام  حق  را ـ جز به  آن  شتنک  خداوند متعال  هک  نفسی  قتل -۳
 . یتیم  مال  خوردن -۴
 ربا.  خوردن -۵
 . در روز جنگ  گردانیدن  روی -۶
 ».فحشاء  به  خبر مؤمن بی  دامنکپا  زنان  ردنک  متھم -۷

ھفتاد بر   را تا به  رهیبک  خود گناھان» ریباک« تابکدر   یاما حافظ ذھب
  رهیبک  گناھان«گفت:  س  عباس  ابن  به  یمرد  هکند ک یم  تیروا  ی. طبران است  شمرده

ترند تا کینزد  ھفتصد گناه  به  گناھان  نیفرمود: ا س  عباس  . ابن ستین  شیب  گناه  ھفت
  رهیبک ی، گناھ یخواھ استغفار و آمرزشبا   ھمراه  هکادآور شد ید ی، مگر با گناه  ھفت به
». ماند ینم  یباق  رهیصغ  ی، گناھ بر گناه  یبا اصرار و پافشار  ماند و ھمراه ینم  یباق

 شود. یم  لیتبد  رهیبک  به  رهیصغ  گناه  : آنیعنی
 ھا؛ ییایح یھا و ب یستی: از ناشایعنی»  از فواحش« هکھمانانند   ارانکوکین» و«

شده:   . گفته است  رهیصغ  گناھان  هک»  مگر از لمم«نند ک یز میپرھ  کو شر زنا  ھمچون
ھر   فواحش بشود،  دوزخ  آتش  به  در قرآن  آن  ختم  هک  است  یھر گناھ  رهیبک  گناه
تر از زنا،  نییپا  است  ی؛ گناھ رهیصغ  مقرر باشد و گناه  یحد شرع  در آن  هک  است  یگناھ
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اند  ردهک  تیروا س  عباس ابن از  شانیر ایو غ  ، مسلم ی. بخار و نگاه  زهو غم  مانند بوسه
  هک  ام افتهین ص خدا  رسول  فیشر  ثیحد  نیاز ا»  لمم«  تر به هیرا شب  یزیفرمود: چ  هک

  الع�  ، فز� ة�ال ال  ذلك  دركأ،  الز�  من  حظه  آدم  ابن  يلع  كتب  اهللا  نإ«فرمودند: 
 .»و ي�ذبهأ  ذلك  يصدق  والفرج  و�شت�  تتم�  ، وانلفس انلطق  اللسان  وز�انلظر، 

  بھره  نیا  ناخواه و او خواه  است  از زنا را نوشته  یو  بھره  بر فرزند آدم  خداوند متعال  گمان یب«
آرزو و ز ین  و نفس  گفتن  سخن  زبان  یزنا و  است  ردنک نظر  چشم  یزنا  ابد پسی یرا در م

ا ی  یتناسل  : آلتیعنی. » بیذکا تیند ک یم  قیتصد اشتھا را  نیا ای  فرج  گاه ند آنک یاشتھا م
خود   یھا اشت  رد زده  دست  آن  ا بهیگردد،  یزنا م  بکمرت و  ردهکد ییھا را تأ اشت  نیا

 شود. یزنا نم  بکند و مرتک یرا مھار م
: ھرچند یعنی»  است  آمرزش  گسترده ھا آن  به  نسبت  پروردگارت  گمان یب«
  هک  ستین  از آن  خارج  نکی، ل است  خارج  یتعال  حق  مؤاخذه  مکاز ح  رهیصغ  گناه
 ر خودیفراگ  و مغفرت  گسترده  رحمت  را به  آن  شود اما خداوند متعال  شمرده  گناه

  مژده و  ارانکبد  ھشدار به  یتعال  د حقیشا«د: یگو یم  یضاویند. بک یآمرزد و محو م یم
  یو  رحمت از  رهیبک  گناه  بکمرت  هکرد ک  دنبال  جمله  نیرو با ا  را از آن  ارانکوکین  به

برود و با   هکبل ر نداندیناپذ و اجتناب  یرا بر خود حتم  عذاب  آمدن و فرود  د نشدهیناام
  هک  دم  از آن  داناتر است شما  احوال  او به». «وبدکرا ب  رحمت  یھا ، دروازه و انابت  توبه

د یآفر  نیاز زم  آدم  پدرتان  نشیآفر  : شما را در ضمنیعنی» د آوردیپد  نیشما را از زم
گاه  یھا وسرشت  عیطبا  او به  د پسیآفر  را از گل ÷  آدم  یتعال  را حقیز و   شما آ

  حال  نی: در ایعنی» دیبود  تانمادران  یمھاکدر ش  ییھا نیشما جن  هکگاه  و آن« داناست
  خودتان  پس«د یشو یم  آلوده  رهیصغ  گناھان  شما البد به  هک  دانست یم  یتعال  ز حقین

  ردهکن  شیرا ستا  ، خودتان ییبزرگنما و خود  ییخودستا  ی: از رویعنی» دینکن  هیکرا تز
  و وارسته  کپا  رهیصغ  گناھان از  هکد یینگو د وینکن  یمعرف  شیآال یو ب  کپا  و از گناه

شما   اگر ثنا و وصف  ید. ولیقرار دار  و نجات  یدامنکپا و  از عفاف  لفافه  و در ھفت  بوده
  یسک  حال  خدا به»  و استکین  یارک  نیباشد، ا  نعمت  به  اعتراف  لیبر سب  از خودتان

لَۡم تََر ﴿  هیآ  است  هیآ  نیر اینظ».  استداناتر   نموده  یزگاریپرھ« ا ازگناھانیدر دن»  هک
َ
�

ِينَ ٱإَِ�  نُفَسُهم� بَِل  �َّ
َ
وَن أ ُ ٱيَُز�ُّ  .]۴۹[النساء:  ﴾٤٩يَُزّ�ِ َمن �ََشآُء َوَ� ُ�ۡظلَُموَن فَتِيً�  �َّ
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  هیکخواھد تز  هکرا ھرکه  خداوند  هکنند؟ بلک یم  هیکخود را تز  هک  یسانک  یسو به  یدیا ندیآ«

 .»نندیب ینم  ستم  ھم  ییخرما  ھسته  یرو  نخ  اندازه  به ند وک یم
  تیروا س عطاء  بن و عمر  بن را از محمد  لیذ  فیشر  ثیخود حد  حیدر صح  مسلم

 اما  گذاشتم  ار) نامکوکیرا (بره: ن  دخترم  من«فرمود:   هک  است  ردهک
فرمودند:  نمودند و  ینھ  اسم  نیاز ا ص  رمکا  گفت: رسول  من  به  سلمه  یاب  بنت  نبیز

  . اصحاب است از شما داناتر  ییوکیبر و ن  اھل  به  أل  یرا خداید زینکن  هیکخود را تز
  ثیدر حد  نیھمچن ». نبی؟ فرمودند: ز میدختر بگذار  بر آن  یاسم  چه  گفتند: پس

  نزد رسول  یمرد فرمود:  هک  است  آمده س  رهکب  یاب  بن  عبدالرحمن  تیروا  به  فیشر

  عنق  قطعت  و�لك« فرمودند: ص خدا  رد. رسولک  شیستا  یگریاز مرد د ص  رمکا
  فالنا واهللا  ، فليقل: أحسب ال �الة  مادحا صاحبه  أحد�م  ا ـ إذا اكنـ مرار  صاحبك

  بر تو، گردن  یوا« ».ذلك  يعلم  اكن  نإذا و�ذا، ك  اهللا أحدا، أحسبه  يلع  وال أزيك  حسيبه
  ناخواه  از شما خواه  یکی  چنانچه  پس نمودند رارکرا چند بار ت  جمله  نیـ ا  ینمود  را قطع  قتیرف
و   حسابگر اوست أ و خداوند  پندارم یم  نیرا چن  د: فالنیبگو دیند، باک  را مدح  قشیخواھد رف یم

  هک  ی. در صورت پندارم یم  و چنان  نیچناو را   ، من نمک ینم  هیکتز أ خداوند را بر  یاحد  من

  هک  است  آمده  فیشر  ثیدر حد  نی. ھمچن» شمرد، داناست یبر م  یو  یبرا  هک  یاوصاف  به
 شود.  دهیپاش  کخا  مداحان  یدستور دادند تا بر رو ص  رمکا  رسول

  هک اند ردهک  تیروا س یانصار  حارث بن از ثابت  هیآ  نیا  نزول  سبب  انیدر ب  مفسران
  نیا  پس . است  قیصد  طفل  گفتند: آن یمرد، م یھود میاز   یریصغ  طفل  فرمود: چون

  اهللا  �لقه  ة�سم  ايلهود، ما من  كذبت«فرمودند:   شانید، ایرس ص  رمکا  رسول  خبر به
  هک  یا جنبنده  چیرا ھیھود زیگفتند   دروغ« .»و سعيدأ  شيق  نهإ  ال و�علمإ  امه  بطن  يف

ا ی  است  یاو شق  هکداند  یم  هک نیمگر ا  ستیند، نیآفر یم  مادرش  مکاو را در ش أ خداوند

ۡعلَُم بُِ�ۡم إِۡذ ﴿ فرمود:  رانازل  هیآ  نیا  ھنگام  نیدر ا  خداوند متعال  . پس»دیسع
َ
ُهَو أ

ُ�م ّمَِن 
َ
�َشأ

َ
�ِض ٱأ

َ
 .]۳۲[النجم:  ﴾ۡ�

فََرَءيۡ ﴿
َ
ِيٱ َت أ َّ�  ٰ  ﴾٣٣تََو�َّ
  مفسران ».؟ یا دهید«حق   یرویر و از پیاز خ»  برتافت  یرو  هکرا   یسک  ا آنیآ  پس«
  اتیآ  نیا  هک اند ردهک  ر نقلیجر و ابن  ی) از واحد۴۱ـ  ۳۳(  اتیآ  نزول  سبب  انیدر ب
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 با  یول دیگرد ص خدا  رسول  نیرو دیرا او در آغاز پیشد ز  نازل  رهیمغ دبنیول  درباره
را   بزرگان  نیاو گفتند: چرا د  به  یروبرو شد و وقت  انکاز مشر  یبعض  و سرزنش  طعن

د یاند؟ ول در دوزخ  آنان  هک  یا پنداشته و  یا ردهک  را گم  آنان  و رسم  و راه  ردهک  کتر
امر   نیدار ا و عھده  د ضامنیول  یبرا  شخص  آن  . سپس دمیخدا ترس  از عذاب  گفت: من

  او عذاب  یاز جا  یبرگردد، و  کشر  بدھد و به  یو  را به  شیخو  از مال  یزیاگر چ  هکشد 
  هکرا   یاز مال  ید بخشیدر آغاز ول  پس دارد! یند و برمک یم  را تحمل  سبحان  یخدا
  بخل  از آن  بود داد اما پس  گرفته  گردن  تعھد به  آن  یدر برابر اعطا  شخص  آن  یبرا

  نمود. البته  را نازل  اتیآ  نیا  خداوند متعال  گاه . آن نپرداخت  یو  رابه  آن  د و تمامیورز
 . است  شده  ز نقلین  یگرید  اتی، روا اتیآ  نیا نزول  در سبب

﴿ ۡ�
َ
ۡ�َدىٰٓ  قَلِيٗ�  َطيٰ َوأ

َ
 ﴾٣٤َوأ

  را به  آن  داختپر  پس  هیبق  دنیاز بخش» ستادیو باز ا« از مال» دیبخش  یکو اند«
مانند   وصخره  سخت  ینیزم  رد اما بهک: حفر یدکشود: حفر فا یم  د؟ گفتهینرسان  اتمام

  یوقت  نیدارد. ھمچن یبازم  حفر آن  رساندن  اتمام  ار و بهک  را از ادامه  نک چاه  هکد یرس
 . الرجل  یدکشود: ا یم  شود، گفته  مک  ر شخصیخ

ِعنَدهُ ﴿
َ
 ﴾٣٥َ�ُهَو يََرىٰٓ  َغۡيبِ لۡ ٱ مُ ِعلۡ  ۥأ
  هک  یعذاب  ر، بهیخ یب  شخص  نیا ای: آیعنی» ند؟یب یو او م  نزد اوست  بیغ  ا علمیآ«
را   عذاب  شیاز جا  یگریفرد د  هکدارد   نیقیامر   نیا  دارد لذا به  علم  است  بیغا  یاز و

  یعنید ـ یشک  مال  انفاق از  دست  هک  شخص  نیا ایاست: آ  نیا  یا معنیند؟ ک یم  تحمل
  هیقض  هک  یدرحال شود؟ یم  تمام  با انفاق  مالش  هکدارد   بیغ  ـ علم  رهیمغ  دبنیول

 . ستیپندارد، ن یاو م  هک  چنان

مۡ ﴿
َ
  لَمۡ  أ

ۡ
 ﴾٣٦ُموَ�ٰ  ُصُحِف  ِ�  بَِما يُنَبَّأ

 ÷  یموس  به  هک  یاسفار  : بهیعنی»  است  یموس  یھا فهیدر صح  ا بدانچهی«
گاھش«بود   بر تورات  شد و مشتمل  داده   یتعال  حق  هک نیا  لیدل» اند؟ ردهکن  آ
  صحف گریھا از د فهیصح  نیا  هک  است  نیرد، اکر کذ  را مقدم ÷  یموس  یھا فهیصح

 شتر بود.یو از نظر تعداد بتر  نزدیک  مشھورتر، از نظر زمان
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ِيٱ َ�ٰهِيمَ �بۡ ﴿ َّ�  ٰٓ ۡخَرىٰ  ٣٧َو�َّ
ُ
�َّ تَزُِر َوازَِرةٞ وِۡزَر أ

َ
�٣٨﴾ 

 ÷ میابراھ  به  خداوند متعال  هک  یصحف  ا از مضمونی: آیعنی» ردکوفا   هک  یمیو ابراھ«
گاه با مأمور   بدان  هکرا  آورد و آنچه  یجا  عھد به  هک  یمی، ابراھ است  نشده  وفا داد، آ

 ÷  میاست: ابراھ  نیا ) ی(وف  ی: معنایقول د؟ بهیرسان  و اتمام  مالکا  هیپا  بود، به  شده
  یھا فهیر صحکذ  رد. بهک  غیبل  یبود، سع  بسته  أل  یبا خدا  هک  یعھد  به  ردنکدر وفا 

  نییبر آ  هکردند ک یم ادعا  انکرا مشریتفا شد زکا علیھماالسالم  یو موس  میابراھ
در   شده  مطرح  قاعده ! یدند.آریورز یم  کتمس  تورات  ز بهین  تابک  اند و اھل ÷ میابراھ
  بار گناه  یا بردارنده چ یھ  هک«بود:   نیعلیھماالسالم ا یو موس  میابراھ  یھا فهیصح

  ھرکس  شود پس ینم  ر خود مؤاخذهیغ  گناه  به  کس ھیچ :یعنی» دارد ینم را بر  یگرید
 و  خود اوست  فقط بر دوش  بار گناھششد،   یگرید  ا ھر گناهیفر کمانند   یجرم  بکمرت

»  یفرد  تیمسئول»  اصل  به  معروف ، اصل  نیا  هکدارد.  یبر نم  شیرا از جا  آن  کس ھیچ
 است.

ن لَّيۡ ﴿
َ
�َ�ٰنِ  َس َوأ  ﴾٣٩َسَ�ٰ  َما إِ�َّ  لِۡ�ِ

گاه»  نیا«ا از یآ» و« » نرسد  ردهک  عمل  جز آنچه  انسان  به  هک« است  نشده  امر آ
رسد و او در  ینم  یگریز دیچ  یخود و  و عمل  یسع  یو جزا  جز پاداش  انسان  : بهیعنی

  هک  قاعده  نیا  البته . ستین  یاجر و مزد  ، مستحق است  نداده  انجامش  هک  یبرابر عمل
  است  سابق  قاعده  مقابل شود، در ینم  داده  پاداش  خودش  جز در برابر عمل  کس ھیچ

ر یغ  ا گناهی  تیمسئول  یاحد  هک ھمچنان  دارد. پس یرا بر نم  یگرید  گناه  سک چیھ  هک
  یو  ز بهین  یپاداش  رد خودشکارک ، جز در برابر گونه نیشد، ھمک ینم  را بر دوش  شیخو

 رد.یگ ینم  تعلق
  ثواب  هک  است  ردهکاستنباط   نیچن  مهیرک  هیآ  نیاز ھم / یشافع  امام

 . اما ستین  خودشان  سبکو   از عمل  قرائت  نیرا ایرسد؛ ز ینم  مردگان  به  قرآن  قرائت
  بخشش  نیرا ایرسد ز یم  اموات  به  قرائت  ثواب  هک  است  نیا  چھارگانه  معتمد در مذاھب

  شود. در سنت یم  ھا نازل ، رحمت تالوتش  در ھنگام  هک  قرآن  لهیوس  به  است  ییو دعا
  دهیرس  ثبوت  به  تیم  ی) برا ثواب  صالی(ا  دعا و صدقه  ثواب  دنیرس زین ص  ینبو

ـ   ماجه ـ جز ابن  ثیحد  تبک  و اصحاب  ی، بخار . مسلم است  یاجماع  یامر  نیو ا  است
فرمودند:  ص خدا  رسول  هک اند ردهک  تیروا  لیذ  فیشر  ثیدر حد س  رهیھر یاز اب
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و ودل أ،  به  ينتفع  و علمأ،  ةجار� ةثالث: صدق  ال منإ  عمله  انقطع  �ساناإل  ذا ماتإ«
ا ی،  یجار  ز: صدقهیچ  شود جز از سه یم قطع  یو  رد؛ عملیبم  انسان  چون« .» يدعو هل  صالح

  ی. قرطب»ندک یاو دعا م  یبرا  هک  یا ستهیفرزند شا ایشود،  یم  سود برده  از آن  هک  یعلم
  به  گرانید  صالح  عمل  ثواب  هکدارند   داللت  قول  نیا بر  ثیاز احاد  یاریبس«د: یگو یم

 ».رسد یم  مؤمن

نَّ َسعۡ ﴿
َ
 ﴾٤٠يَُرىٰ  َف َسوۡ  َيُهۥَوأ

  هک« است  آمده علیھماالسالم  یو موس  میابراھ  یھا فهیز در صحیامر ن»  نیو ا«
  و به  و محفوظ است  شده  ، ثبت شخصھر   : عملیعنی» شود  دهید  هکزودا  او  وششک

شود  یم  و عرضه  شده  ار ساختهکبر او آش  امتیدر روز ق  و عملش  یسع  نیا  یزود
 ار موردکو بد  رامکار مورد اکوکینند تا نیب یرا م  و عملش  یسع  حاصل  امتیق  اھل  پس

 رد.یقرار گ  خیو توب  سرزنش

 ٱ َزآءَ �َۡ ٱ َزٮٰهُ ُ�مَّ ُ�ۡ ﴿
َ
 ﴾٤١ۡوَ�ٰ ۡ�

 و املک  یپاداش  : بهیعنی» تمامتر  ھر چه  یپاداش  ، به یسع  آن  حسب  به  سپس«
برابر  در  ، انسان نیبنابرا» خواھد شد  داده  پاداش« و صورت  لکش  نیتر تمام  به  استهکنا

برابر و  دبرابر تا ھفتص  ، از ده ند اما در برابر ثوابک یم  افتیدر  ھمانند آن  ییجزا  گناه
 شود. یم  داده  د ـ پاداشیفزایب  بر آن  ألخداوند   هکـ تا آنجا   شتر از آنیب

نَّ إَِ�ٰ َرّ�َِك ﴿
َ
ۡ ٱَوأ  ﴾٤٢ُمنَتَ�ٰ ل

  هک« است  آمده علیھماالسالم  یو موس  میابراھ  یھا فهیز در صحیامر ن»  نیو ا«
  حق  یسو  به  سک  ھمه  و سرنوشت  : سرانجامیعنی»  پروردگار توست  یسو به  بازگشت

  تیدھد. روا یجزا م  را در برابر اعمالشان  لذا آنان  یر ویغ  یسو  به  نه  است  یتعال
 اود! یبن  یا«ستاد و گفت: یا» اود یبن« لهیقب  انیدر م س جبل  معاذبن  هک  است شده
  ھمه  بازگشت  هکد یدان یا می، آ ھستمشما   یسو  به أ خداوند  فرستاده  فرستاده من 

 ».؟! دوزخ  یسو  ا بهی  بھشت  یسو  ، به خداست  یسو به

نَّهُ ﴿
َ
ۡض  ۥَو�

َ
بَۡ�يٰ  َحَك ُهَو أ

َ
 ﴾٤٣َو�

  ھم  هک»  است  آمده علیھماالسالم  یو موس  میابراھ  یھا فهیز در صحیامر ن»  نیو ا«
د و یخندان  را در بھشت  بھشت  اھل  یتعال  : حقیعنی» دیانید و گریخندان  هک اوست

 او را  د؛ پسیا خندانیدر دن  خواست  هکرا ھرکه  اید، یانیگر  را در دوزخ  دوزخ  اھل
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  مغموم و  نیاو را اندوھگ  د؛ پسیانیگر  خواست  هکرا ھرکه  و  و مسرور ساخت  شادمان
 باشد. یم  هیو گر  خنده  اسباب  نندهیآفر  هک  لذا اوست  ساخت

فرمود:   هک  است  ردهک  تیروا ل  از عائشه  هیآ  نیا  نزول  سبب  انیدر ب  یاحدو
فرمودند:   آنان  به  خطاب  دند پسیخند یم  هکگذشتند   یاز نزد گروھ ص خدا  رسول

متر کد ویستیگر یار میا بسنیقید؛ یدانست ی، م دانم یم  من  هکرا   اگر شما آنچه
را بر   هیآ ن یفرود آمد و ا ص  حضرت  بر آن ÷  لیجبرئ  آن  دنبال  به». د!یدیخند یم
  به  قدم  چھل بازگشتند و فرمودند:  آنان  یسو  به ص خدا  رسول  گاه رد آنک  نازل  شانیا

  هکبگو   شانیا  برو وبه  گروه  نیفرود آمد و گفت: نزد ا  بر من  لیجبرئ  هک  جلو بر نداشتم

نَّهُ ﴿ د:یفرما یم  أل  یخدا
َ
بَۡ�يٰ  ۥَو�

َ
ۡضَحَك َو�

َ
  .]۴۳[النجم:  ﴾٤٣ُهَو أ

نَّهُ ﴿
َ
حۡ  ۥَو�

َ
َماَت َوأ

َ
 ﴾٤٤َياُهَو أ

  اوست  ھم« هک  است  آمده علیھماالسالم  یو موس  میابراھ  یھا فهیز در صحین» و«
 وجود  را به  یو زندگ  مرگ  اسباب  هک  است  یتعال  : حقیعنی» دیگردان  د و زندهیرانیم  هک

 . ستیار قادر نک  نیبر ا  یسکآورد و جز او 

نَّهُ ﴿
َ
وۡ ٱَخلََق  ۥَو� َكرَ ٱ َجۡ�ِ لزَّ  ٱوَ  �َّ

ُ
 ﴾٤٥نَ�ٰ ۡ�

  اوست  ھم« هک  است  آمده علیھماالسالم  یو موس  میابراھ  یھا فهیز در صحین» و«
 . یوانیا از ھر حی،  از ھر انسان» دیرا آفر  نهیو ماد  نهینر  زوج  هک

 ﴾٤٦ُ�ۡمَ�ٰ  إِذَا َفةٍ ِمن �ُّطۡ ﴿
  و به  در رحم» شود  ختهیفرور  چون  یا از نطفه«د یرا آفر  نهیو ماد  نهینر  او زوج ! یآر

  است  یضاداتمت  ، از جمله از نطفه  نهیو ماد  نهینر  نشیشود. آفر  برجھانده  در آن  بارهکی
  . نطفه: آب نهیماد  یشود و بعض یم  خلق  نهینر  از آن  یرا بعضیوجود دارد ز  در آن  هک

 . است  کاند

نَّ َعلَيۡ ﴿
َ
ةَ لنَّشۡ ٱ هِ َوأ

َ
 ٱ أ

ُ
 ﴾٤٧ۡخَرىٰ ۡ�

  آوردن دیپد« هک  است  آمده علیھماالسالم  یو موس  میابراھ  یھا فهیدر صح» زیو ن«
 ». اوست  بر عھده«ز یرستاخ  ھنگام  به  در اجسام  ارواح  دنی: بازگردانیعنی» گرید  عالم

نَّهُ ﴿
َ
�ۡ  ۥَو�

َ
ۡ�َ�ٰ  َ�ٰ ُهَو أ

َ
 ﴾٤٨َوأ

  اوست  ھم« هک  است  آمده علیھماالسالم  یو موس  میابراھ  یھا فهیز در صحین» و«
  یقدر  به  یبعض  یبرا  یتعال  : حقیعنی» دیبخش  هیو سرما  توانگر ساخت  هک
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  ثروت  فوق  یا هیسرما  گرانید  ید و برایاز گردانین یب  را از مردم ھا آن  هکد یبخش  ثروت
د، بر یگردان ریرا فق  یدار و بعض هیرا سرما  یبعض  هک  است: اوست  نیا  یا معنیداد.   آنان

 . شیخو  متکو ح  مصلحت  و بر اساس  تیمش  حسب
در   هک را  یمھم  و اساس  اصل  ، ده هیآ  نی) تا ا۳۸(  هیاز آ  ، خداوند متعال گونه نیبد

و   اصل  ده  نیا  کنینمود و ا  انیب  است  آمده علیھماالسالم  یو موس  میابراھ  یھا فهیصح
  هکگرداند  ید مکمؤ  شیخو  قدرت  گر از ادلهید  ا نمونهی  مثال  ر پنجکرا با ذ  لیدل

 اند از: عبارت

نَّهُ ﴿
َ
عۡ ٱُهَو رَبُّ  ۥَو�  ﴾٤٩َرىٰ لّشِ

در   ینوران  است  یا ستاره»  یشعر» « یشعر  پروردگار ستاره  اوست  و ھم«
 ه:ک  است  گفته  یراز  دند. امامیپرست یرا م  آن»  خزاعه« لهیقب  هک» جوزاء« ستاره  پشت

  هیآ و مراد  یمنی  یگریو د  یشام  یکیوجود دارد؛   یشعر  دو ستاره  ستارگان  انیدر م«
 از  یبرخ».  گرفت یقرار م  ھمو مورد پرستش  هکچرا   است  یمنی  یشعرا  مهیرک

را   ستاره  نیا  هک  یسانکرد بر   یبرا  سبحان  یاند: خدا  گفته  مفسران
او پروردگار   هک یدر حال  است  یپروردگار شعر  هکا فرمود ردند، مخصوصک یم  پرستش

  بشهکرد، ابوک  را مرسوم»  یشعر« پرستش  هک  یسک  نیاست: اول  . نقل زھاستیچ  ھمه
فرزند « انشیا ، به  یو  به ص خدا  رسول  هیمنظور تشب  به  شیبود و قر  عرب  از اشراف

  ردهک  مخالفت  آنان  نیبا د  بشهکمانند ابو ص  حضرت  را آنیگفتند ز یم» کیشه ابو
 بود. ص  رمکا  رسول  یاز اجداد مادر  بشهک بودند. ابو

نَّهُ ﴿
َ
هۡ  ۥٓ َو�

َ
 ٱ َ�ًدا لََك أ

ُ
 ﴾٥٠وَ�ٰ ۡ�

  است  یامت  نی، اول نیعاد نخست»  را نابود ساخت  نینخستعاد   هک  اوست  و ھم«
 ÷ھود  ؛ قوم نیعاد نخست  هک  شده  . گفته است  شده  نابود ساخته ÷  نوح  بعد از امت  هک

 ÷  صالح  هکثمودند   قوم  گر: عاد دومید  یقول  . به است»  ارم«؛ عاد  و عاد دوم
 بود.  امبرشانیپ

﴿ ٓ ۡ�َ�ٰ  َوَ�ُموَداْ َ�َما
َ
�٥١﴾ 

را   کس ھیچ و«رد کعاد را نابود   هک چنان»  ز نابود ساختیو ثمود را ن«
 . نگذاشت  یرا باق  ادشدهی  از دو گروه  کی  چی: ھیعنی»  نگذاشت  یباق
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ۖ  ّمِن نُوحٖ  مَ َوقَوۡ ﴿ ْ  إِ�َُّهمۡ  َ�ۡبُل ۡظلَمَ  ُهمۡ  َ�نُوا
َ
ۡطَ�ٰ  أ

َ
 ﴾٥٢َوأ

  نوح  قوم« أ عاد و ثمود، خداوند  ساختن  کھال از  شی: پیعنی» ھا آناز   شیو پ«
  باوجود آن  آنان  از عاد و ثمود، چه» تر بودند شکستمگرتر و سر  را آنانیرد زک  کرا ھال
رد، با ک یم  دعوت  حق  یسو  را به  آنان ÷  نوح  هک  یا ) ساله۹۵۰(  یطوالن  مدت

  آغازگر ستم ھا آن  عالوه  ردند، بهک  یشکگردن  أل  یخود در برابر خدا  یھا ینافرمان

 ةسن  سن  ومن«است:   آمده  فیشر  ثیدر حد  هک . چنان بودند و آغازگر، ستمگرتر است
  گناه  گذارد؛ بر اوست  انیبن را  یبد  سنت  سکھر « .»بها  عمل  وزرها ووزر من  فعليه  ةسيئ

 .»اند ردهک  بد عمل  سنت  بدان  هک  یسانک  و گناه  آن

ۡ ٱوَ ﴿ هۡ  ُمۡؤتَفَِكةَ ل
َ
 ﴾٥٣َوىٰ أ

ـ   و عاموره  سدوم  یعنیلوط ـ   قوم  یفه: شھرھاکمؤت» ردک  را واژگون  فهکو مؤت«
  و ھم ردک  خود را واژگون  یاھال  ھم  هکشد   دهینام  فهکرو مؤت  شھرھا از آن  نی. ا است

بعد از  ÷  لیوجبرئ د ـیگرد  آن  نیریز  سطح ھم  آن  یبلندا  یعنیخود نگونسار شد ـ 
 رد.ک  شان واژگون ، نگونسار ھوا برداشت  را به ھا آن  هک  آن

﴿ ٰ ٮَٰها َما َغ�َّ  ﴾٥٤َ�َغشَّ
  بر آن  هک  ییاز سنگھا» را پوشاند  آنچه«لوط   قوم  ی: بر شھرھایعنی»  پوشاند بر آن«

  میو تعم  لیتھو  افاده  یبرا» ما«در   را پوشاند. ابھام  عذاب  انواع  ز بر آنانیفروافتاد و ن
 . است  برآنان  عذاب

ّيِ َءاَ�ٓ ﴿
َ
 ﴾٥٥َ�َتَماَرىٰ  َرّ�َِك  ءِ فَبِأ

  یا»  یدار ید روا میترد  پروردگارتھای  نعمت از  کی  دامک  به  پس«
  هک  است  ییھا ھا، نعمت ؟ مراد از نعمت ناسپاس  افگن  شبھه  کاکش  نندهک بیذکت  انسان

،  شان ، توانگر ساختن نششانیرا بر شمرد؛ از آفر ھا آنال قب  خداوند متعال
 . است  د آوردهیپد  انسان  یبرا ھا آندر   هک  ییھا و نعمت  نیو زم  آسمان  نشیآفر

 ٱ �ُُّذرِ ٱ ّمِنَ  َ�َٰذا نَِذيرٞ ﴿
ُ
 ﴾٥٦وَ�ٰٓ ۡ�

 ص : محمدیعنی »ستا  نینخست  از ھشداردھندگان  یا ھشداردھنده  نیا«
ز شمارا یرا او نیز  شماست  یسو  از خود به  قبل  نیشیپ  فرستادگان  ھمچون  یا فرستاده

 در  هک خود را ھشدار دادند. چنان  اقوام  شانیا  هک  گونه دھد ھمان یو ھشدار م  میب
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 ﴾ٱلرُُّسلِ قُۡل َما ُكنُت بِۡدٗ� ّمَِن ﴿فرمود:   خداوند متعال  هک  میخواند» ۹ احقاف/« سوره
 .» ام نبوده  امبرانیپ  انینوظھور در م  یا دهیپد  بگو: من« .]۹[األحقاف: 

زِفَِت ﴿
َ
 ﴾٥٧زِفَةُ �ٱأ
  آن  ییبرپا  زمان  هکشد چرا   کینزد  امتی: قیعنی»  گشت  کینزد  شونده  کینزد«

  مثل« .»كهات� ةالساع  ومثل  مث�«است:   آمده  فیشر  ثیدر حد  هک ؛ چنان است  کینزد

خود را از   وسبابه  انهیم  . و دو انگشت» است  من  دو انگشت  نیھمانند ا  امتیق  مثلو   من
 ردند.کباز   ھم

ِ ٱ ُدونِ  ِمن لََها َس لَيۡ ﴿  ﴾٥٨َ�ِشَفةٌ  �َّ
  برطرف  قادر به أ جز خداوند  کس ھیچ :یعنی»  ستین  آن  اشفک  یسکجز خدا «

 درپوشاند.  آن  یھا و ھراس  ھا و ھول یبا سخترا   خلق  هک  گاه ؛ آن ستین  امتیق  ساختن

فَِمنۡ ﴿
َ
 ﴾٥٩َجبُونَ َ�عۡ  ِديِث �َۡ ٱ َ�َٰذا أ
ا از ی ، قرآن  از استماع  نانک بیذکت  : چگونهیعنی» د؟ینک یم  تعجب  سخن  نیا از ایآ«
 د؟.ینک یم  تعجب  امتیق  وقوع

 ﴾٦٠َ�ۡبُكونَ  َوَ�  َحُكونَ َوتَۡض ﴿
 د، بایخند یم  امتیا بر قی  استھزا و تمسخر بر قرآن  یرو: از یعنی» دیخند یو م«

وانزجار   میاز ب» د؟ییگر یو نم«استھزا   موضع  و نه  است  بیذکت  محل  نه  امتیق  هک آن
بعد از  ص خدا  رسول  هک  است  شده  تیروا ؟! است  در آن  هک  یسخت  ید و عذابھایوع

در   نیبود. ھمچن  تبسم فقط  شانیا  نشدند و خنده  دهید  خندان  گاه چیھ  هیآ  نیا  نزول

فَِمنۡ ﴿ ه:یآ  چون  هک  است  آمده رهیابوھر  تیروا  به  فیشر  ثیحد
َ
 ِديثِ �َۡ ٱ َ�َٰذا أ

  سپس » راجعون  هيلإنا وإ  نا هللاإ«گفتند: »  صفه«شد، اھل   نازل ]۵۹[النجم:  ﴾٥٩َجُبونَ َ�عۡ 

 ص خدا  رسول  چون  شد. پس  یجار  شانیبر رخسارھا  شانیھا کاش  هکستند تا بدانجا یگر
  هیگر  یز برایستند و ما نیگر  شانیز با ایدند، خود نیرا شن  آنان  هیگر  یصدا

 ، اهللا  ةخشي  من  ب�ي  انلار من  ال يلج«فرمودند:   گاه ؛ آن میستیگر صامبریپ
  وجلاء بقوم  ب�م  اهللا  تذنبوا ذلهب  ، ولو لم اهللا  ةمعصي  مرص يلع  ةاجلن  واليدخل

  ، به ستیخدا گر  از ترس  سکھر « ».هو الغفور الرحيم  نهإ  و�رمحهم  فيغفر هلم  يذنبون
 شود و اگر یوارد نم  بھشت  فشرد، به  یخدا پا  تیبر معص  ھرکس شود و یوارد نم  آتش
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  گناه  هکآورد  یم  انیم  را به  یدارد و قوم ید، ھمانا خداوند شما را بر مینکن  شما گناه

  حازم ابو .»باشد یم  آمرزگار مھربان  هک  را اوستیند زک  امرزد و رحمیب  نند تا برآنانک
نزد   یمرد  هکفرود آمد  ص خدا  بر رسول  یدرحال ÷ لیجبرئ  یروز«د: یگو یم
؟  ستیک  شخص  نیا  هکد یپرس ص  رمکا  از رسول ÷  لیجبرئ  پس  ستیگر یم  شانیا

،  مینک یم  را وزن  آدم یبن  اعمال  گفت: ما ھمه ÷  لی. جبرئ است  فالن  نیفرمودند: ا
  را خاموش  از جھنم  ییاھایدر ، کاش  قطره  کیبا   را خداوند متعالیرا ز  هیجز گر

 ».گرداند یم

نُتمۡ ﴿
َ
 ﴾٦١َ�ِٰمُدونَ  َوأ

و   ھا سرگرم یسرگرم  انواع  : شما بهیعنی» دیھست  نندهک یو شما باز«
 د.یخرام ید و میا سر برافراشته  برانهکا شما متید، یھست  سرخوش

 ﴾٦٢ُبُدواْ۩�ۡ ٱ� وَ  �﴿
 از  و پرستش  او سزاوار سجده  هکرو   از آن» دید و بپرستینک  را سجده للها  پس«

  مهیرک  هیآ  نیا  تالوت  در ھنگام ص  رمکا  رسول  هک  است  شده  تی. روا شماست  یسو
 ص امبریپ و با  داشته  کش  و قرآن  یدر امر وح  هکفار کو   ردند و مسلمانانک  سجده
  یکپت  ، چون سوره  نیا  میعظ  اتیآ ! یردند. آرک  سجده  شانیز با ایز بودند، نیدر ست

  مقاومت  ر قرآنیبرابر تأث نتوانستند در  هک  یا گونه  فرود آمد به  شانیبر دلھا  نیسنگ
  هکآنند  بر / فهیحن و ابو  یرو شافع  نیرفتند. از ھم  سجده  ار بهیاخت یب  نند پسک
 . است  تالوت  سجده  محل  هیآ  نیا





 
 
 
 

 قمر  سوره

 . است  هیآ  )۵۵(  یو دارا  است  یمک
  ماه  شدن  از دو پاره  یتعال  حق  با خبر دادن  افتتاح  سبب  به  سوره  نیا ه:یتسم  وجه

 شد.  دهینام» قمر«، ص  رمکا  رسول  یبرا  یا معجزه  عنوان  به
و »  ق«  دو سوره ص خدا  رسول  هک  میردک  ز نقلین»  ق« سوره  لتیفض  انیقبال در ب

ھا،  بر مژده  مشتمل ، دو سوره  نیرا ایخواندند ز یو فطر م  ید اضحیع  یرا در نمازھا» قمر«
 اند. میاز مقاصد عظ  ر آنیو غ  د، نبوتی، توح نشیآفر  آغاز و اعاده  انیھشدارھا، ب
 خود،  از آغاز تا انجام  سوره  نیا«د: یگو یم»  القرآن  ظالل  یف«ر یتفس  صاحب

  ، به است  یالھ  یھشدارھا  انگاران دروغھای  دل بر  مکو مح  وبندهک  سخت  یا حمله
و   مؤمنانھای  دل  یبرا  یمکرومند و محین  آرامبخش  هک  اندازه  ھمان

 ». است  باورمندان

�َتِ ﴿ اَعةُ  ٱۡ�َ�َ  ﴾١ٱۡلَقَمرُ  ٱ�َشقَّ وَ  ٱلسَّ
 ا بعد از نبوتیاز عمر دن  هک  یاعتبار زمان  به  امتی: قیعنی» شد  کینزد  امتیق«

 کی، نزد است  ا گذشتهیاز عمر دن  هک  با آنچه  سهیو در مقا  مانده  یباق ص محمد
 ز، در عمریگر نید  ھا قرن ده  و گذشت  هیآ  نیا  ھا بعد از نزول مرور قرن  شد. البته 

 اند، زده  نیتخم  شتر از آنیا بی  ارد سالیلیم  معاصر پنج  را دانشمندان  آن  هک  ییایدن
 یا یھر امر آمدن  هک  است  کیاعتبار نزد  نیا  به  امتید لذا قیآ ینم  حساب  به  یزیچ

  رسول  یروز  هک  است  آمده س  انس  تیروا  به  فیشر  ثیباشد. در حد یم  کینزد 
  یسخنران  شان اصحاب  یبود ـ برا  غروب  به  مشرف  آفتاب  هک  یـ در حال ص  رمکا
، از عمر  اوست  قدرت  در قبضه  جانم  هک  یذات  سوگند به«فرمودند:   ردند پسک یم

از   هک  یزمان  اندازه  جز به  است  نمانده  ی، باق گذشته  از آن  هک  آنچه  به  ا نسبتیدن
جز   نونکا و ما ھم  است  مانده  ی، باق گذشته  از آن  هک  آنچه  به  روز شما نسبت  نیا

 ». مینیب ید نمیاز خورش  یکز اندیچ
 ص  رمکا  رسول  یبرا  یا معجزه  عنوان  ـ به  : ماهیعنی»  ماه  افتکش  ھم و از«
  یدر معنا  هک  است  ردهک  تیروا  عطاء از پدرش  بن  شد. عثمان  د و دو پارهیگرد شق
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  نشده  افتهک: تا ھنوز شیعنی». خواھد شد  افتهکش  یزود  به  ماه«گفت:   هیاز آ  بخش  نیا
  جسم در  امیو الت  ما را دارند و خرقکح  مشرب  هکر یتفس  اھل از  یسانک. و  است
د: یگو یم ریثک نظرند. اما ابن  نیز بر ایدانند، ن یز نمیجا  امتیق  از وقوع  را قبل  یسماو

  واقعه  نیا  هک، وستیپ  وقوع  به ص  رمکا  رسول  ، در زمان ماه  شدن و دو پاره  انشقاق«
  مورد اتفاق علما  انیو در م  دهیرس  اثبات  به  حید صحیاسانمتواتر با   ثیدر احاد

،  یبخار». بود ص  حضرت  آن  و قاطع  پردرخشش  از معجزات  یکی  نیباشد. و ا یم
 ص خدا  از رسول  هکم  مردم«فرمود:   هکاند  ردهک  تیروا س از انس  شانیر ایو غ  مسلم

  را به  ماه ص  حضرت آن  اند پسیبنما را  یھا آننش  شانیبرا  هکردند ک  درخواست
». شد  واقع  ماه  دو پاره  انیم حراء در  وهک  هکاندند تا بدانجا ینما  آنان  به  دو پاره  صورت
بر   گر آنید  و پاره  قعانیقع  وهک  یباال  ماه  پاره  کی«ه: ک  است  آمده  یگرید  تیدر روا

اند  ردهک  تیروا س مسعود  از ابن  ومسلم  یاربخ  نیھمچن».  قرار گرفت  سیابوقب  وهک
  یا و پاره  وهک  یباال  یا شد، پاره  شق  پاره دو  به  ماه ص  رمکا  فرمود: در عھد رسول  هک
  یعنی». دیبنگر  کنیا«فرمودند:  ص  رمکا  رسول اثنا  نی. در ا تر از آن نییگر پاید

 د.ینک  د، مشاھدهیبود  ردهک  درخواست  هکرا   یا معجزه

ْ �ن يََروۡ ﴿ ْ  َءايَةٗ  ا ْ  ُ�ۡعرُِضوا ۡستَِمرّٞ  ِسۡحرٞ  َو�َُقولُوا  ﴾٢مُّ
 ص  حضرت آن  یبرا  یا : معجزهیعنی» نندیبب  یھا نانش»  شیقر  افرانک»  و ھرگاه«

  یرو  آن  به  مانیا و  قیو از تصد» نندک  اعراض«باشد؛   شانیا  بر نبوت  دال  هکنند یبب
رومند و ین  است  یسحر ، معجزه  نی: ایعنی» مستمر  است  یند: سحریو گو«برتابند 

باشد،   مکو مستح  یز قویچ  کی  هک  گاه د. آنیآ یم  قیفا  یگریبر ھر سحر د  هک  سخت
،  معجزه  نیا  هکبود   نیا» مستمر« از  ا مرادشانی».  یاستمر الش«ند: یگو یم  اعراب
 . و مستمر است دار دنباله  ییجادو

  انکشد، مشر  دو پاره  ماه  هک  گاه ند: آنیگو یم  هیآ  نزول  سبب  انیدر ب  مفسران
ز ین  ا آنانیآ  هکد یھا بپرس راه  ، از مسافران پس  است  ردهکما را سحر  ص گفتند: محمد

  نیما ا ! یبلز گفتند: ین ھا آنردند. ک  سؤال  ر؟ و از مسافرانیا خیاند  دهیرا د  دهیپد  نیا
  خود قبل  من د:یگو یم س مسعود  شد. ابن  ) نازل۲ـ  ۱(  اتیآ  گاه . آن میا دهیرا د  دهیپد

  انکمشر  . پس دمید  هکدر م  دو پاره  لکش  را به  ، ماه نهیمد  به ص  رمکا  رسول  از ھجرت
 شد.  نازل  هیآ  نیا  گاه ! آن! است  جادو شده  گفتند: ماه
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بُ ﴿ ْ واْ وَ َوَ�ذَّ َبُعٓوا هۡ  ٱ�َّ
َ
مۡ  َوُ�ُّ  َوآَءُهمۚۡ أ

َ
ۡستَقِرّٞ  رٖ أ  ﴾٣مُّ

  یو ھوسھا  یو ھو«را  ص  رمکا  رسول  نبوت  افرانک» شمردند  و دروغ«
را   و حق» ردندک  یرویپ»  آراست  شانیخود برا  یھا با وسوسه  طانیش  هک» را  شیخو

  به  یارک: ھر یعنی» دارد  یمستقر  یارکو ھر «رد نمودند   ظھور آن بعد از
در   یا بدبختی  یبختکیا و نیدر دن  یروزیا پی  یامکشود؛ از نا یم  یمنتھ  یسرانجام

است:   نیا  یا معنیرد. یگ یشر قرار م  ر و شر در اھلیخ  ر در اھلیا ختینھا اما  آخرت
  یزود  باشد، به ا مقدریدر دن  هک  قتیحق  از آن  آنچه  ؛ پس است  یقتیار حقکھر   یبرا
 شود. یم  شناخته  یزود  ز بهیباشد، ن  شده  ولکمو  آخرت  به  هک  شود و آنچه یم ان ینما

  به  یروزیپ  هک  است  شانیا  به  یا و مژده ص خدا  رسول  یبرا  یتیز تسلین  هیآ  نیدر ا
  دانیجاو  بھشتبلند و   ز درجاتین  خواھد بود و در آخرت  مانشانیا ھمپیدر دن  یزود

 . است  روانشانیو پ  شانیا  از آن

�َبآءِ  ّمِنَ  َجآَءُهم َولََقدۡ ﴿
َ
 ﴾٤َدَجرٌ َما �ِيهِ ُمزۡ  ٱۡ�

 :یعنی»  است  دهیرس  شان ی، بد است  عبرت  درس  در آن  هک  خبرھا آنچه ا ازو قطع«
،  است  شده  انیب  قرآندر   شانیھا ناداست  هک  نیشیانگار پ  دروغ  یھا ا از اخبار امتقطع

  دست  یبرا ھا آندر   تأمل  هک  است  دهیرس  هکفار مک  به  ییھا ھا و موعظه درس  چنان
 . است  یافکھا  یھا و بد شررات  از آن  شان برداشتن

ۖ  َم�ِحكۡ ﴿  ﴾٥ٱ�ُُّذرُ  ُ�ۡغنِ  َ�َما َ�ٰلَِغةٞ
و   یمکدر مح  هک  رسا و تامه  یمتکح  عنوان  به  : قرآنیعنی»  بالغه  است  یمتکح«

  شان یبد ، ستین  یو خلل  نقص  چیھ  دارد و در آن اعتال قرار  خود در اوجگاه  یاستوار
  حال  به ھا و ھشدارھا دادن  می: ھرگز بیعنی» دھد یھشدارھا سود نم  یول« است  آمده

 گرداند. یبرم  حق  رشیرا از پذ  ، آنان را عنادشانیبخشد ز ینم  یسود  معاندان

اعِ  يَۡدعُ  يَۡومَ  ُهمۘۡ َ�َتَولَّ َ�نۡ ﴿  ﴾٦نُُّ�رٍ  ءٖ إَِ�ٰ َ�ۡ  ٱ�َّ
و رنجور   خسته  و خود را در دعوتشان»  برتاب  یرو  از آنان« !ص محمد  یا»  پس«

  یسو  بهدعوتگر  هک  یروز»  ستیر گذار نیتأث  و ھشدار در آنان  میب  هک، از آنجا  نکن
انتظار  آنان   یروز را برا  نیا !ص محمد  ی: ایعنی» ندک یم  دعوت  ناشناخته  یزیچ

ءٖ نُُّ�رٍ ﴿ و  است ÷ لی. دعوتگر: اسراف شکب   است  یبیو غر  کرخداد وحشتنا ﴾َ�ۡ
  یامر بزرگ ر چنان یبا نظ  از آن  قبل  هکشناسند چرا  ینند، نمیب یم  بزرگ  را از بس  آن  هک
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  یسو  به  رفتن ، کرخداد وحشتنا  بودند و آن  دهیرا ند  آنو مانند   نداشته  ناختش
 . است  امتیروز ق  حساب  کھولنا  صحنه

بۡ ﴿
َ
ًعا � ۡجَداثِ  مِنَ  َ�ۡرُُجونَ  َ�ُٰرُهمۡ ُخشَّ

َ
�َُّهمۡ  ٱۡ�

َ
نتَِ�ٞ  َجَرادٞ  َك�  ﴾٧مُّ

 خود  یاز قبرھا  هک  ی: روزیعنی» اند خود را فروھشته  یھا چشم  هک  یدر حال«
و   ذلت  احساس  هک  از بس  است  لیخوار و ذل  شانیھا ند، چشمیآ یم  رونیب

،  یو خوار  : در اثر ذلتیعنی» ندیآ یاز قبرھا بر م  ندهکپرا  یھا ملخ  چون«نند ک یم یپست
  ھم و به  ثرتکدر   ییند، گویآ یم  رونیخود ب  یاز گورھا  یا و خسته  فیضع  چشمان با
 اند. ختهیدرآم گریھمد  به  هکھستند   یانبوھ  ندهکپرا  یھا ملخ مانند  شان یختگیآم

هۡ ﴿ اِع�  إَِ�  ِطعِ�َ مُّ  ﴾٨َعِ�ٞ  مٌ َ�َٰذا يَوۡ  ٱلَۡ�ٰفُِرونَ َ�ُقوُل  ٱ�َّ
 ÷ لیاسراف  هک» دعوتگر  آن  یسو  به« یریو تأخ  درنگ  چیھ  و بدون»  سرعت  به«
فار کروز بر   آن ! یآر»  است  یروز دشوار  چهند: امروز یگو یم  افرانکشتابند.  یم»  است

  نیا  مخالف  از مفھوم ه ک چنان  ستین  سخت  بر مؤمنان  یول  است  یو دشوار  روز سخت
 شود. یم  دانسته  هیآ

بَۡت ﴿ ْ  نُوحٖ  قَۡومُ  َ�ۡبلَُهمۡ  َكذَّ بُوا ْ  َ�ۡبَدنَا فََكذَّ  ﴾٩َوٱۡزُدِجرَ  َ�ُۡنونٞ  َوقَالُوا
  به زین  نوح  قوم»  گر و از جملهید  یھا ، امت شیاز قر  شی: پیعنی»  از آنان  شیپ«

  حق  تیعبود  به ÷ نوح  انتساب» خواندند  ما را دروغزن  پرداختند و بنده  بیذکت
 ÷ نوح فقط  هک  است  قتیحق  نیبر ا  یھیاو و تنب  یبرا  یفیو تشر  داشتی، گرام یتعال

د، یگردان  برآورده  است  تیھمانا عبود  هکخود را ـ   نشیاز آفر  ھدف  وقت  در آن  هکبود 
و «  وجود نداشت أ خداوند  یبرا  یگریجز او عابد د  نیزم  یبر رو  ھنگام  در آن  چه

  و با او به«را دادند   یگ وانهید  نسبت  یو  به ÷  نوح  امت»  است  یھا آنویگفتند: د
، از  و خشونت  و دشنام  نجهکش زجر و  با انواع ÷  : نوحیعنی» برخورد شد  یدرشت

 . فشار قرار گرفت  تحت  آنان  یسو شد و از  رانده  نبوت  نییو تب  رسالت  غیتبل  دانیم

ّ�ِ َمغۡ  ۥٓ فََدَ� َر�َّهُ ﴿
َ
 ﴾١٠فَٱنتَِ�ۡ  لُوبٞ �

 » برس  داد من  ؛ به شدم  مغلوب  ه: منک  شیپروردگار خو  جناب  رد بهکدعا   پس«
 بر  نصرت  طالب ÷  نوح  هکبود   گونه نیر. بدیبگ  انتقام  از آنان  شیخو  نیو د  من  یوبرا
ا تمام  و از آنان  برده  یپ  یبر گمراھ  آنان  یو پافشار  یشکتمرد، سر  به  هکشد چرا   آنان

  یپا ریز  را به ÷  آمد و نوح یم  از آنان  یکیه: ک  است  شده  تیبود. روا  شده  وسیأم
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  افتاد و چون یم  نیبر زم  ھوش یب  یاز خفگ  هکفشرد  یم  را آنچنان  شیگلو  خود افگنده

ر ب بار الھا!« ».يعلمونال   هنمفإ  لقومي اغفر  اللهم«رد: ک یدعا م  نیآمد، چن یم  ھوش  به
 ».دانند ینم  را آنانیامرز زیب  قومم

ٓ َ�َفتَحۡ ﴿ بَۡ�َٰب  َنا
َ
َمآءِ  � ٓ  ٱلسَّ ۡنَهِمرٖ  ءٖ بَِما  ﴾١١مُّ

آسابر  لیو س  یاپی، پ سخت  هک»  میگشود  زانیار ریبس  یآب  را به  آسمان  یدرھا  پس«
 . ختیر یفروم  آنان

رۡ ﴿ �َض  نَاَوفَجَّ
َ
ٰٓ  ٱلَۡمآءُ  فَٱۡ�ََ�  اُ�ُيونٗ  ٱۡ� ۡمرٖ  َ�َ

َ
 ﴾١٢قُِدرَ  قَدۡ  أ

  هکتنورھا را   درون  یحتو   نیزم  : ھمهیعنی»  میافتکھا برش چشمه  نیو از زم«
  یبرا  تا آب«؛  میدیگردان  یا افتهکو بر ش  روان  یھا ، چشمه است  آتش  فروزش  گاهیجا
  یبرا  نیزم  و آب  آسمان  ، آب : تا سرانجامیعنی»  وستیپ  ھم  بود، به  مقدر شده  هک  یارک

  صلهیامر ف  .آن وستیپ  ھم  به شد و  بود، جمع  شده  صلهیف  آنان  در باره  هک  یامر  انجام
 بود.  در آب  با غرق  شان تک، ھمانا ھال شده

ٰ  َ�ٰهُ وََ�َلۡ ﴿ ۡلَ�ٰحٖ  َذاتِ  َ�َ
َ
 ﴾١٣َوُدُ�ٖ  �

را بر  ÷  : نوحیعنی»  میردکسوار   نیآج  خیدار و م تخته  یشتکو او را بر «
بود،   وستهیپ  مکمح  ھم  بهھا را  تخته  ھا آن خیو م  داشت  یضیعر  یھا تخته  هک  یا یشتک

 بود.  مکاستوار و مستح  ، سخت÷ نوح  یشتک  هک  است  نی. مراد ا میردکسوار

ۡ�ُينَِنا رِيَ�ۡ ﴿
َ
 ﴾١٤ُ�فِرَ  َ�نَ  لَِّمن َجَزآءٗ  بِأ

  داشت نگه ما و با حفظ و  دگاهیدر منظر و د  یشتک  : آنیعنی» بود  ر نظر ما روانیز«
  ردنک  روان :یعنی» بودند  ردهک  یاو را ناسپاس  هک  یسک  یجزا  عنوان  به«بود   ما، روان

  نیا ھا آن بود و  ینعمت  شانیبرا  هک  یسک  بود؛ ھمان ÷  نوح  یبرا  ی، پاداش یشتک
  یجزا و انتقام  عنوان  به  است: آنان  نیا  یا معنیبودند.   ردهک  یو ناسپاس  فرانکرا   نعمت

 شدند.  ساخته  بودند، غرق  داده ار قرارکرا مورد ان  دعوتش  هک ÷ نوح  یبرا

ٓ َولََقد تََّر�ۡ ﴿ كِرٖ  مِن َ�َهۡل  َءايَةٗ  َ�َٰها دَّ  ﴾١٥مُّ
  را به  یشتک  آن  یراست  : بهیعنی»  میگذاشت  یباق  یتیرا آ  آن  یراست  و به«

  یشتکاز وجود   تا ھنوز ھم  هک  چنان  میگذاشت  یباق  رانیگ عبرت  یبرا  یعبرت  عنوان
  هکرا   یبرخورد  نیاست: ا  نیا  یمعن  یقول رود. به یم  سخن»  آرارات« وهکبر  ÷  نوح
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  چیھ ایآ  پس« میگذاشت  یباق  ندگانیآ  یبرا  یا و موعظه  عبرت  عنوان  ، به میردک  آنان با
 رد؟.یگ  ، پند و عبرت نشانه  نیاز ا  هک»  ھست  یا رندهیپندگ

 ﴾١٦َونُُذرِ  َعَذاِ�  َ�نَ  َف فََكيۡ ﴿
  یو ھشدارھا  : عذابیعنی» ؟ من  یو ھشدارھا  من  بود عذاب  چگونه  پس«

  هکبود   گونه نیگنجد و بد ینم  در وصف  هکبود   بیو عج  کھولنا  یا گونه به  من
 . میگرفت  انتقام ÷  امبر خود نوحیپ  یبرا

نَا َولََقدۡ ﴿ ۡ كِرٖ  ِمن َ�َهۡل  رِ لِّ�ِكۡ  ٱلُۡقۡرَءانَ  �َ�َّ دَّ  ﴾١٧مُّ
  یسکو»  میردک  آسان«و حفظ   یریادگی  ی: برایعنی» رکذ  یرا برا  قرآن  نهیآ و ھر«

  نیا  یمعن گرید  یقول . به مینمود  یاری  آن  یریادگیباشد، بر   حفظ آن  یایجو  هکرا 
پند و   انواع  آن در  هکچرا   میردک  آماده  یریپذ  و موعظه  پندگرفتن  یرا برا  است: قرآن

پند و   آن  یاز مواعظ وعبرتھا  هک»  ھست  یریپندپذ  چیا ھیآ  پس« میاندرز قرار داد
  ار تالوتی، بس قرآن  و آموختن  یریبر فراگ  است  یزشیانگ  مهیرک  هیرد. آیگ  عبرت

) ۹۷(  هیدر آ  یمعن  نیر اینظ  هک چنان.  آن  یمعان  فھم  در طلب  ردنک  و شتاب  آن  نمودن
را بر   قرآن  أل  یاگر خدا«د: یگو یم س عباس  . ابن است  ز آمدهین»  میمر»   از سوره

  نطق  یو  المک  به  هک  توانست ینم  از خلق  یرد، ھرگز احدک ینم  آسان ھا آنانس  زبان

كِرٖ ﴿ رارکدر ت  متکح». ندک دَّ  پند  و ھشدار در مورد لزوم  هیتنبد یتجد ﴾َ�َهۡل ِمن مُّ
در   یمعان  ساختن داریو پا  تیتثب  یبرا  قرآن در  یرارکرا ھر تیز  است  از قرآن  گرفتن
 باشد. یم ھا آنانس  نفوس

بَۡت ﴿ � ِ� يَوِۡم  ١٨َونُُذرِ  َعَذاِ�  َ�نَ  فََكۡيَف  َ�دٞ  َكذَّ ٗ�َ رَۡسۡلَنا َعلَۡيِهۡم رِ�ٗحا َ�ۡ
َ
ٓ أ إِ�َّا

ۡسَتِمّرٖ   ﴾١٩َ�ٖۡس مُّ
  به  انشانیاو در م  هکبودند  ÷ھود  عاد: قوم» پرداختند  بیذکت  عاد به«

  چگونه  پس«دادند   نجهکو او را آزار و ش  پرداخته  یو  بیذکت  شد اما به  مبعوث  یامبریپ
  چگونه  آنان  یو انذار ما برا  عذاب  هکد ی: بشنویعنی» ؟ من  یو ھشدارھا  من  بود عذاب

باد صرصر  :یقول ار سرد. بهیبس  ی: بادیعنی»  میصرصر فرستاد  یباد  ما بر آنان«بود: 
: یعنی» دار دنباله  شوم  یدر روز«باشد   داشته  یکو ھولنا  سخت  یصدا  هک  است  یباد

  خود چنان  نحوست و مستمر بود و با  وستهیپ  آن  یگ و ناخجسته  یشوم  هک  یدر روز
روز   آن  نحوست«د: یگو یر میثک د. ابنیگردان  شان کا ھالتمام  هک  افتیاستمرار   برآنان
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». دیگردان  وستیپ  یاخرو  عذاب  را به ھا آن  یویدن  عذاب  هکمستمر بود   جھت  نیبد
و   کوچکشد و   نازل  ماه  چھارشنبه  نیدر آخر  عذاب  نیا«د: یگو یم س  عباس  ابن

بود،   و شوم  عاد نحس  فار قومکروز، بر   آن  هک  است  نیمراد ا». ردکرا نابود   آنان  بزرگ
) ۱۳عدد (  به  ، تشاؤم نینبود بنابرا  روز نحس  آن  ذات  پس  و بر مؤمنان  امبرشانیبر پ  نه

 . ستین  حیا صحاز اعداد، شرع  آن  و امثال

�َُّهمۡ  ٱ�َّاَس تَ�ُِع ﴿
َ
  َك�

َ
نَقعِرٖ  َ�ۡلٖ  ۡعَجازُ أ  ﴾٢٠مُّ

ر یز را از  : آنانیعنی» ندک یرا از جا م  مردم  هک«بود   یباد سخت  باد صرصر چنان  آن
د: یگو یم ند. مجاھدک ی، از جا م شهیو ر  خرما از بن  درخت  ندنک بر  ھمچون  شانیپا
  چنان  وفتک یم  نیبر زم  مکمح  شانیند و بر سرھاک یبر م  نیرا از زم ھا آنباد صرصر «
  یمعن  یقول به ».شد یجدا م  شانیھا از بدن  شانیو سرھا  خرد گشته  شانیھا گردن  هک
ند ک یبر م  نیزم د و ازیشک یم  رونیب  شانیھا را از خانه  باد صرصر مردم  است: آن  نیا

را   آنان  متعالخداوند  »بودند  یا ندهکبر  شهیاز ر  یخرما  درختان  یھا تنه  آنان  ییگو«
بر   شانیند و بر روھاک یبرم را از جا ھا آنباد   هک  گاه ـ آن  شان قد و قامت  یدر دراز

سر   هک یحال افتند در یم  نیزم بر  هک  ردهک  هیتشب  ییخرما  درختان  د ـ بهیوبک یم  نیزم
 . شیخو  شهیاز ر  شده  ندهک  یعنیندارند. منقعر: 

نَا  ٢١َن َعَذاِ� َونُُذرِ �َ  َف فََكيۡ ﴿ ۡ كِرٖ  ٱۡلُقۡرَءانَ َولََقۡد �َ�َّ دَّ  ﴾٢٢لِّ�ِۡكرِ َ�َهۡل ِمن مُّ
 و  لیتھو  یبرا  عبارت  نیرار اکت» ؟ من  یو ھشدارھا  من  بود عذاب  چگونه  پس«

  میا ردهک  آسان  یپند آموز  یرا برا  ا قرآنو قطع« ھاست در دل  و ھراس  میب  افگندن
  هید تنبیتجد  یا، بر میگفت  هک ز چنانین  عبارت  نیرار اکت» ؟ ھست  یریپندپذ  چیا ھیآ پس

  ی) دو معن۱۷(  هیآ  ) ھمچونركللذ(  یبرا  . مفسران ستھا آن  به  دادن  و توجه
و   تر است مناسب  اقیو س  مقام  به  یمعن  نیا  هک»  یریپندپذ« یکیاند؛  ردهک  انیب

ھای  کتاب از  یتابک  چیھ«است:   شده  تیروا  هک . چنان یریادگیو » حفظ«  یگرید
 ». است  نبوده  تا آخر حفظ شده  از اول  ھمانند قرآن  یالھ

بَۡت ﴿  ﴾٢٣بِٱ�ُُّذرِ  َ�ُمودُ  َكذَّ
  هکرا   یامبرانیثمود پ  : قومیعنی» ردندک  بیذکرا ت  ثمود ھشداردھندگان  قوم«

  امبرشانیپ  است: آنان  نیا  یا معنیردند. ک  بیذکبودند، ت  شده  فرستاده  شانیسو به
 † ایاز انب  یکی  ھرکس رایر شد زکذ  جمع  غهیص  شمردند و به  را دروغزن ÷  صالح



 تفسیر انوار القرآن    ٧٤٢

  ھمه † امبرانیپ  چه  است  ردهک  بیذکز تیرا ن  ر آنانیسا  قتیند، در حقک  بیذکرا ت
 اند. داشته  یاملک  یو ھماھنگ  ، اتفاق یالھ  عیشرا  اتیلکو   اصول  یسو  به  در دعوت

ْ َ�َقالُوٓ ﴿ � ا ٗ�ََ�
َ
ۥٓ  َ�ِٰحٗدا ّمِنَّا � ٓ  نَّتَّبُِعُه ا  ﴾٢٤وَُسُعرٍ  َضَ�ٰلٖ  لَِّ�  إِٗذا إِ�َّ

 :یعنی» ؟ مینک  یرویرا پ  از خودمان  یا تنھا بشریآ« ÷  صالح  قوم» و گفتند«
و بر   و تنھاست  کاو ت  عالوه و به  خود ماست  از جنس  هک  مینک  یرویرا پ  یبشر  چگونه
: یعنی» بود م یخواھ  یا در گمراھما واقع  صورت  نیدر ا«ندارد؟   یرویپ  چیخود ھ  دعوت

و در «بود   میخواھ  و در اشتباه  دور از حق ، صورت  نی، در ا مینک  یرویاگر ما از او پ
: مراد از یقول بود. به  میخواھ  یسخت و  و رنج  ، ما در عذاب صورت  : در آنیعنی» سعر

  یگ وانهی، ما در د÷ از صالح  یرویپ  در صورت  یعنی،  است  یگ وانهینجا دی(سعر) در ا
 بود.  میخواھ

ُءلۡ ﴿
َ
اٌب  ُهوَ  بَۡل  بَۡينَِنا ِمنۢ  هِ َعلَيۡ  ٱّ�ِۡكرُ  ِ�َ أ ِ�ٞ  َكذَّ

َ
 ﴾٢٥أ

ما   ھمه  انیاو از م  : چگونهیعنی»  است  ر بر او فرود آمدهکما ذ  ھمه  انیا از میآ«
او  از  هکھستند   یسانکما   انیدر م  هک یدر حال  شده  دهیگردان  مخصوص  و نبوت  یوح به
  ییدروغگو : اویعنی»  پسند است خود  ییاو دروغگو  هکبل  نه«ار سزاوارترند ک  نیا  به

 . است غرور بر وکا ناز و تی،  یاز حد متجاوز. اشر: نشاط و شادمان  است

نِ  َغٗدا لَُمونَ َسَيعۡ ﴿ اُب  مَّ ِ�ُ  ٱۡلَكذَّ
َ
 ﴾٢٦ٱۡ�

 ای  است ÷ ا صالحیآ»  ستیک  گستاخ  یدروغگو  هک  فردا خواھند دانست  یزود  به«
 . است  امتیا روز قیا، یدر دن  بر آنان  عذاب  فرود آمدن  ؟ مراد از فردا؛ وقت آنان

ْ إِنَّا ُمرۡ ﴿ َُّهمۡ  َنةٗ فِتۡ  ٱ�َّاقَةِ  ِسلُوا  ﴾٢٧ٱۡصَطِ�ۡ وَ  فَٱۡرتَقِۡبُهمۡ  ل
  صخره  از درون  آن  آورنده رونی: بیعنی»  میشتر ھست  ماده  ما فرستنده  نهیھرآ«
  عتکر دو ÷ صالح  هک  است  شده  تیاند. روا ردهکشنھاد یپ  آنان  هک  گونه ؛ ھمان میھست

شد و   افتهکبودند ش  ردهک  نییتع  یو  قوم  هک  یا صخره  گاه رد آنکنماز گزارد و دعا 
  یبرا«آمد   رونیب  از آن  یا الجثه میو عظ  و شتر بزرگ  دار گشتیپد  شتر از آن  وھانک

  هک ÷ صالح  یا»  باش  آنان  مراقب  پس« شان ابتال و امتحان  ی: برایعنی»  آنان  شیآزما
 رسد. یتو م  به  آنان  یاز سو  هک  ییبر آزارھا»  نک  ییبایکو ش«نند ک یم  چه
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نَّ  ُهمۡ َونَّبِئۡ ﴿
َ
َۡتَ�ٞ  ِ�ۡبٖ  ُ�ُّ  بَۡيَنُهۡمۖ  َم�قِسۡ  ٱلَۡمآءَ  أ ُّ�٢٨﴾ 

 شتر  انیثمود و م  قوم  انی: در میعنی»  شان انیدر م  آب  هک  خبر ده  آنان  و به«
  یتعال  حق  هک  چنان  گر از آنانیو روز د  شتر است  روز از آن  کی»  است  شده  میتقس«

ۡعلُو�ٖ ﴿ د:یفرما یم ََّها ِ�ۡٞب َولَُ�ۡم ِ�ُۡب يَۡو�ٖ مَّ  او و  یبرا  یآبشخور« .]۱۵۵[الشعراء:  ﴾ل

در   دامکا ھر ی» بود خواھد  نوبت  به  را آب  دامکھر «. » شماست  یبرا  نیمع  یآبشخور روز
د: یگو ی. مجاھد م است  آب از  نیمع  یا و بھره  حاضر باشند. شرب: حصه  از آب  یا حصه

  اشامند و در روز نوبتیب  و از آن  بوده حاضر  خود بر آب  ثمود در روز نوبت  قوم  یعنی«
از   یزی، شتر چ آنان  در روز نوبت«د: یگو یم س  عباس  ابن». را بدوشند  ر آنیشتر ش

روز   بودند و چون  نعمتدر   ر آنیاز ش ھا آنداد و  یم ریش ھا آن  د و بهینوش یرا نم  آب
 ».ماند ینم  یباق  یزیچ  آب  از آن  هک  یطور  د بهینوش یرا م  آب  بود، ھمه  یشتر م  نوبت

ْ َ�َناَدوۡ ﴿  ﴾٢٩َ�َعَقرَ  َ�َتَعاَ�ٰ  ِحَبُهمۡ َصا ا
  شده  دلتنگ  میتقس  نیثمود از ا  لهی: قبیعنی» ردندکرا صدا   قشانیرف  پس«

و   ختند و او فرد بدبختیشتر برانگ  ردنک  یو او را بر پردند کرا ندا   شان قیرف
» ردک  ینمود و شتر را پ  یدراز  او دست  پس«بود؛ »  سالف  بن قدار« نام  به  یشرور

  ردنک  یپ  اسباب  به  ردنکدراز   ا بر دستیرد، ک  یرا پ  برد و آن  شتر حمله : او بریعنی
  قدار در بن«د: یگو یم  اسحاق  بن محمد رد.ک  یو شتر را پ  نموده  جسارت شتر

 ریت  و با آن  انداخت  آن  یسو  به  یریو ابتدا ت  گرفت  نیمک  شتر صالح  بر سر راه  یدرخت
 او را  یپا  یبرد و پ  ورشیر بر او یبا شمش  قرار داد، سپس  را ھدف  شیپا  ساق  عضله

 ».ردک  او را ذبح  گاه آن  ستکش

 ﴾٣٠َونُُذرِ  َعَذاِ�  َ�نَ  َف فََكيۡ ﴿
  سوره  نیدر ھم  هیآ  نیر ایر نظیتفس» ؟ من  یو ھشدارھا  من  بود عذاب  چگونه  پس«

 است:  آن  نندهکریتفس  یبعد  هیز آیو ن  گذشت

﴿ ٓ ا رَۡسۡلَنا إِ�َّ
َ
ْ  َ�ِٰحَدةٗ  َصۡيَحةٗ  َعلَۡيِهمۡ  أ  ﴾٣١ٱلُۡمۡحَتِظرِ  َكَهِشيمِ  فََ�نُوا

 اد مرگباریفر  کی  سرشان بر«شتر   ردنک یاز پ  چھارمدر روز » ما  نهیآ ھر«
 ÷  لیجبرئ مرگبار  . مراد از آن: بانگ است  آمده» ھود« در سور  هک چنان»  میفرستاد

محتظر:  »ز شدندیر زیھا، ر ومهک  ستهکش  در ھم  کو مانند خار و خاشا » است
  درست ) نی(پرچ  آغل  شیخو  گوسفندان  یبرا  هک  است  ومهکو   رهیحظ  صاحب
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  کخش  کخاشا مانند خار و  آنان  را از باد و سرما محفوظ دارد. پس ھا آنند تا ک یم
  آن  ، گوسفندان آغل  یوارھایاز د  بعد از فروافتادن  هکشدند   گوسفندان  آغل  درون

 نند.ک یم  مالیرا پا

نَا َولََقدۡ ﴿ ۡ كِرٖ  ِمن َ�َهۡل  رِ لِّ�ِكۡ  ٱلُۡقۡرَءانَ  �َ�َّ دَّ  ﴾٣٢مُّ
 »؟ ھست  یا رندهیا پند گیآ  پس  میدیگردان  آسان  یپندآموز  یرا برا  قرآن  نهیو ھرآ«
 . گذشت  ر آنیر نظیتفس

بَۡت ﴿  ﴾٣٣بِٱ�ُُّذرِ  لُوطِۢ  قَۡومُ  َكذَّ
 . گذشت )۲۳(  هی، در آ ر آنیر نظیتفس» ردندک  بیذکرا ت  لوط ھشداردھندگان  قوم«

﴿ ٓ ا رَۡسۡلَنا إِ�َّ
َ
ٓ  َحاِصًبا َعلَۡيِهمۡ  أ َّۡيَ�ُٰهم لُوٖط�  َءاَل  إِ�َّ  ﴾٣٤�َِسَحرٖ  �َّ

با  را  آنان  هک  است  یحاصب: باد»  میباد سنگبار فروفرستاد  ما بر سر آنان  نهیآ ھر«
سحر   وقت  به  هک«را   روانشی: جز لوط و پیعنی» لوط را  مگر خاندان«زند  یم  زهیسنگر
 . بامداد است  از طلوع  شیپ  آخر شب  ششم  کی سحر:»  میداد  شان نجات

ۚ  ّمِنۡ  َمةٗ ّ�ِعۡ ﴿  ﴾٣٥َشَكرَ  َمن َ�ۡزِي َكَ�ٰلَِك  ِعنِدنَا
بر  ما  از جانب  یا یو مھربان  ، انعام دادن  نجات  نی: ایعنی» ما بود  از جانب  ینعمت«
 او را  سان نی، بد ر گزاردهکش  هکھر «ردند ک  یرویاز او پ  هکبود   یسانکو  ÷ لوط

  و به  عیو مط  است  ما مؤمن  ما و رسول  به  هکرا   ھرکس :یعنی»  میدھ یم  پاداش
 . میدھ یم  پاداش  گونه  نیند، اک ینم  یرا ناسپاس  و آن  ماست  رگزار نعمتک، ش بیترت  نیا

نَذرَُهم َولََقدۡ ﴿
َ
ْ  َ�ۡطَشتََنا أ َ�َطَمۡسنَآ  ۦوهُ َعن َضۡيفِهِ َولََقۡد َ�َٰودُ  ٣٦بِٱ�ُُّذرِ  َ�تََماَرۡوا

ۡ�ُيَنُهۡم فَُذوقُواْ َعَذاِ� َونُُذرِ 
َ
 ﴾٣٧أ

  را از گرفتن  : لوط قومشیعنی» بود  داده  میب  ما سخت  را از عذاب ھا آنو لوط «
  به در ھشدارھا  یول«بود؛   د او ھشدار دادهیار شدیبس  و از عذاب  خداوند متعال  سخت
  نیبد  سپس ردند،کرا باور ن  و آن  نموده  کدر ھشدارھا ش  : آنانیعنی» برخاستند  جدال

و از «شدند:   بکرا مرت  یگرید  بزرگ  و جرم  ردهکن  ز بسندهیار نکفر و انکحد از 
  هک  یفرشتگان را بر  خواستند تا آنان ÷ : از لوطیعنی» خواستند  دل  امکاو   مھمانان

  هک دھد تا چنان  یبودند، دسترس  آمده  ینزد و  یامرد و خوبرو  یجوانان  صورت  به
و   فرستاده  غامیپ  آنان  به ÷ لوط  گمراه  را زنینند زک  یارکبد ھا آنبود، با   شان عادت

گاه÷ لوط  یبرا  ییخوبرو  مھمانان  نیچن  از آمدن   نیا  هک نیھم  بود پس  ردهک  شان ، آ
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  او در را به  یآوردند ول  یرو ÷ لوط  یسو  به  جا شتابان  دند، از ھمهیخبر را شن
  از آنان  وستهیپ ÷ لوط ردند وکدر   ستنکش  به  شروع ھا آناما   بست  شانیرو
: یعنی»  میرا محو ساخت  دگانشانید  پس«بردارند   دست  از مھمانانش  هک  خواست یم

شد  ینم  دهید ھا آندر   یافکش  چیھ  هک  یطور  به  میردکامال محو کرا   شان چشمان
ند. ک یپوشاند، محو م یم ھا آن  یبر رو  هک  یکرا با خا  راه  یھا باد نشانه  هک  چنان

خود   حال  به  شان چشمان  هک آن برد، با  نیرا از ب  شان نور چشمان أ : خداوندیقول به
  یھشدارھا  و مزه  : حاصلیعنی» دیبچش ما را  یو ھشدارھا  م: عذابیو گفت«بود.   یباق

 . ز گذشتین  ر آنیر نظید. تفسیما را بچش

ۡستَقِرّٞ  َعَذابٞ  بُۡ�َرةً  َصبََّحُهم َولََقدۡ ﴿  ﴾٣٨مُّ
  : بهیعنی» آمد  آنان  سر وقت  ر بهیگیپ  یعذاب  دم  دهیسپ  هک  یراست  و به«

  جا گرفت  شان انیدر م  هکآمد  فرود  برآنان  وستهیر و پی، فراگ عام  یبامداد؛ عذاب  ھنگام
،  عذاب  آن  هک  است  نیا مراد ایرد. ک  ا نابودشاننشد تا تمام  ھرگز قطع  آنان و از

 بعد از»  رهكب«د یق  آوردن  دهیبود. فا  آخرت  عذاب  به  وستهیو در پ  متصل  یعذاب

بر   را صبحیز  بامداد است  لحظات  نیدر نخست  بر آنان  داد عذاب  رخ  انی، ب» صبحهم«
بعد از   شود و چون یم  د اطالقیخورش  طلوع  و تا ھنگام  دهیدوامدار تا بعد از سپ  یانزم

بر   عذاب  آمدن فرود  هکد یگرد  یمعن  نید اید مفیق  نیشد؛ ا  اضافه»  رهکب«،  صبح  انیب
 بامداد بود.  لحظات  نیدر اول  آنان

نَا َولََقدۡ ﴿ ۡ كِرٖ  ِمن َ�َهۡل  رِ لِّ�ِكۡ  ٱلُۡقۡرَءانَ  �َ�َّ دَّ  ﴾٤٠مُّ
  میا ردهک  آسان  یپندآموز  یرا برا  ا قرآند و قطعیمرا بچش  یو ھشدارھا  عذاب  پس«
را در ھر   امیدو پ  نیا  خداوند متعال«د: یگو یم  یضاویب» ؟ ھست  یریپندپذ  چیا ھیآ  پس

  امبرانیاز پ  کیھر   بیذکت  هک  قتیحق  نیا  اشعار و اعالم  یرار نمود، براکت  یداستان
و   پندگرفتن  ی، مستدع یھر داستان  به  سپردن  و گوش  بوده  عذاب  فرود آمدن  یتضمق

د تا سھو ید نمایتجد خود را  دارباشیو ب  هیتنب  هکمنظور   نیا  ز بهیو ن  است  یریھشدارپذ

ّيِ َءاَ�ٓءِ ﴿رار:کدر ت  متکنشود. ح  رهیچ ھا آنبر انس  و غفلت
َ
بَانِ فَبِأ  ﴾َرّ�ُِ�َما تَُ�ّذِ

�ِ�َ  يَۡوَم�ِذٖ  فََوۡ�لٞ ﴿ ،]۱۶[الرحمن:  ».  است  نیز ھمین ھا آنو مانند  ]۱۱[الطور:  ﴾١١لِّۡلُمَكّذِ

  نیرا در ا ]۱۶[القمر:  ﴾١٦فََكۡيَف َ�َن َعَذاِ� َونُُذرِ ﴿ ه:یآ  یتعال  حق  هک نیا  لیاما دل
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بار   ه: سهک  است  نیرار نمود؛ اکگر تید  داستان  درسه  هک  رد چنانکرار نکت  داستان
 . ستین  یازین  رار مجدد آنکت  گر بهیو د  د استیکتأ دیمف  یافکحد   به  رار آنکت

  . البته ستھا آناز  ھا آنانس  گرفتن ، پند و عبرت لکدر  ھا ناداست  نیا  انیاز ب  ھدف
 . است  نموده  و آماده  آسان  گرفتن عبرتو   یریپندپذ  یرا برا  میرک  قرآن  یتعال  حق

 ﴾٤١ٱ�ُُّذرُ  فِرَۡعۡونَ  َءاَل  َجآءَ  َولََقدۡ ﴿
 . است  شده  انیب  سوره  نیجاز در ایبا ا  هک  است  یداستان  نیو آخر  پنجم  داستان  نیا

  سراغ  به«بودند  علیھماالسالم  و ھارون  یموس  هک»  دھندگان ھشدار  قتیو در حق«
 أ آمدند. و خداوند  یو  و قوم  خود فرعون  سراغ  به ھا آن: یعنی» آمدند  فرعون  آل
  به او  بود پس  شانیشوایرا او پینبرد ز  نام  یو از خود و  تفا نمودهکا»  فرعون  آل«ر کذ  به
در   . فرق است  داخل  یمعن  نیا  در تحت  ینخواھ  یو خواھ  یھشدار اول  نیا  افتیدر
  یسانک  ھمه  را قومیباشد ز یتر م  عام  از آل  ه: قومک  است  نیا»  قوم«و »  لآ« انیم

دارند اما   یشنو  حرف  یاز و  پردازد و آنان یم  امورشان  و سردمدار به  سیرئ  هکھستند 
بر   آنان  به  سیرئ ر و شریا خی،  سیرئ  به  ر و شرشانیخ  هکھستند   یسانکآل: فقط 

و   اتیآ  هکبل  دھندگان ھشدار  نه» نذر«مراد از   هک  ز استیجا  نیگردد. ھمچن یم
 داد.  ھشدارشان ھا آن  لهیوس  به ÷  یموس  هکباشد   یمعجزات

بُواْ �﴿ َخۡذَ�ٰ  ُ�َِّها َ�ٰتَِناَكذَّ
َ
ۡخذَ  ُهمۡ فَأ

َ
ۡقتَِدرٍ  َعزِ�زٖ  أ  ﴾٤٢مُّ

  هک  است  یھا ناگ  نه  مراد؛ معجزات» شمردند  ما را دروغ  معجزات  ھمه ھا آناما «
 توانمند  یزبردست  هک  میفروگرفت  را چنان  آنان  پس« گذشت  سوره  نیدر چند ھا آنر کذ
  یو بر نابودساز  غالب  یریگ  در انتقام  هک  یسک  فروگرفتن  را بسان ھا آن: یعنی» ردیگ

 . میگرفت گرداند، فرو ینم  ز او را ناتوانیچ  چیو ھ  تواناست
عاد،  ، نوح  اقوام  یعنی؛  سوره  نیدر ا  ر شدهکذ  گانه پنج  یھا امت  هکشود  یم  مالحظه

ا بیتقر  آنان  ھمه  را جرمیاند ز کو جزا مشتر  در جرم  ھمه  فرعون  لوط و آل ثمود، قوم
  ابکو ارت † امبرانیپ  بیذک، تأ خداوند  فر بهکاز:   عبارت  و آن  ز استیچ  کی

مرگبار   باد صرصر، بانگ ، طوفان  انیدر م ھا آن  یو ھرچند جزا  است  یگرید  یمعاص
و   است  یکی ھا آن  ھمه  جهینت  یباشد ول یم  ، گوناگون ، باد سنگبار و غرق÷  لیجبرئ

فار ک  ی، برا ھمه ھا ناداست  نیا  . پس ستھا آن  یلک  ساختن  نک شهیو ر  یبرانداز  آن
 . آموز است  عبرت  امتیانگار تا روز ق فار دروغکاز   شان و امثال  شیقر
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ارُُ�مۡ ﴿ ُ�فَّ
َ
ْوَ�ٰٓ�ُِ�مۡ  ّمِنۡ  َخۡ�ٞ  أ

ُ
مۡ  أ

َ
ٞ  لَُ�م أ ُ�رِ  ِ�  بََرآَءة  ﴾٤٣ٱلزُّ

  افرانک ایآ«است:   دهیشما رس  به ص محمد  دعوت  هک  یسانک  یو ا  هکم  مردم  یا
د یبدان  عرب  اقومی  هکم  د شما مردمی: بایعنی» برترند؟« میبرشمرد  هک » نانیا  از ھمهشما 

ستند یشدند، بھتر ن  ساخته نابود  فرشانک  سبب  به  هک  نیشیپ  یھا فار امتکاز   فارتانک  هک
قرار   امان و  د، در امنیرس  آنان  به  بیذکبر اثر ت  هک  یشما از عذاب  هکوجود ندارد   یلیدل  پس

فر و کاز شما   ھرکس  هک»  است  برائت  مکح  یآسمانھای  کتاب ا شما را دری«د؛ یباش  داشته
 . ستین  نیقطعا چن باشد؟!  منیا أ خداوند  د، از عذابیار ورزکان

مۡ ﴿
َ
نتَِ�ٞ  َ�ِيعٞ  َ�ۡنُ  َ�ُقولُونَ  أ  ﴾٤٤مُّ
  میھست  یگروھ  انیشی: ما قریعنی»  میپشت و ھم  ستان نیک  یند: ما جمعیگو یا می«

  هک نیما و ا  اناتکشمار و ام  ثرتک  سبب  با ما را ندارد، به  ییارویرو  توان  ییروین  چیھ  هک
 بر  هکبل  میشو ینم  مغلوب  هک  است  یکمت  یپارچگکیو   یھمپشت  به  ار ما چنانک

 . میریگ یم  انتقام  و از آنان  روز شدهیپ  دشمنانمان

بُرَ َو�َُولُّوَن  ٱۡ�َۡمعُ  َزمُ هۡ َسيُ ﴿  ﴾٤٥ٱ�ُّ
  ستهکش  ھم در»  طور عام به  فار عربکا ی،  هکفار مک  : جمعیعنی»  جمع  نیا  هکزودا «

  داد به  ستکش را در روز بدر  آنان  أل  یرا خدایشد ز  ھم  نیو چن» نندک  شوند و پشت
  ردند پسک  ز پشتین  گرانیو د شدند  شتهکفر ک  و سردمداران  کشر  یرؤسا  هک  یطور

 س  عباس  از ابن  یو نسائ  یبخار  تیروا  به  فیشر  ثی. در حد أ  راست  یخدا  سپاس
خود   مخصوص  در روز بدر در قبه ص  رمکا  رسول  هک یحال فرمود: در  هک  است  آمده

  عهدك  �شدكأ«: گفتندو   ردهک  مناجات  یزار به  شیپروردگار خو  بارگاه  قرار داشتند، به

عھد و   تو را به پروردگارا!« .»بداأ  رضاأل يف  تعبد بعد ايلوم  لم  شئت  نإ  ، ا� ووعدك
  نیگر ھرگز در زمیبعد از امروز د  هک  یخواھ یا! اگر می؛ بارخدا دھم یجد سوگند م  به  ات وعده

و   را گرفت ص  حضرت  آن  دست س رکاثنا ابوب  نی. در ا»... یرینگ قرار  مورد پرستش
  گاه آن». دیو اصرار نمود  الحاح  سخت  بر پروردگارتان !للها ا رسولی  است  یافک«گفت: 
ردند، ک یم  تکحر  خود شتابان  ا زرهب  هک  یو درحال  آمده  رونیخود ب  از قبه ص خدا  رسول

بُرَ ٱَوُ�َولُّوَن  ۡ�َۡمعُ ٱَسيُۡهزَُم ﴿ گفتند: یم اَعةُ ٱبَِل  ٤٥�ُّ اَعةُ ٱَموِۡعُدُهۡم وَ  لسَّ َمرُّ  لسَّ
َ
ۡدَ�ٰ َوأ

َ
 ﴾٤٦أ

 بدر،  و غزوه  هیآ  نیا  نزول  انیدر م«ه: ک  است  آمده  یگرید  تی. اما در روا]۴۶-۴۵[القمر: 
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باشد  یم  یبیغ  یا معجزه  رندهیدربرگ  مهیرک  هی، آ تیروا  نیبنابرا  هک». بود  فاصله  سال  ھفت
  هکبل  است  یکم  مهیرک  هیآ  داد پس  یبعد رو  سال  ھفت  هکدھد  یخبر م  یقتیاز حقرا یز

 باشد. یم  یکا مـ تمام  گذشت  هک ز ـ چنانین  سوره
  هکند ک یم  تیروا  مهیرک  هیآ  نیا  نزول  سبب  انیدر ب س  عباس ر از ابنیجر ابن

نَتِ�ٞ َ�ُۡن ﴿ در روز بدر گفتند:  شیفار قرکفرمود؛    یما جمع« .]۴۴[القمر:  ﴾َ�ِيٞع مُّ

بُرَ َوُ�َولُّوَن  عُ مۡ ٱ�َۡ  زَمُ َسُيهۡ ﴿ شد:  نازل  پس » میپشت ھم و  ستان نیک  .]۴۵[القمر:  ﴾٤٥ٱ�ُّ
 .»نندک  شوند و پشت  ستهکش  ھم در  جمع  نیا  هکزودا «

اَعةُ بَِل ﴿ اَعةُ  ِعُدُهمۡ َموۡ  ٱلسَّ دۡ  َوٱلسَّ
َ
َمرُّ  َ�ٰ أ

َ
 ﴾٤٦َوأ

  ستھا آن  یاخرو  عذاب  گاه وعده  امتی: قیعنی»  است  امتیق  گاھشان وعده  هکبل«
  یعذاب  تمام د؛یرس  آنان  به  وبشانکو سر  ، اسارت شتنکا با یدر دن  هک  یعذاب  نیلذا ا

  یا عهیو طل  مقدمات از  یا فقط مقدمه  نیا  هکبل  است  شده  داده  وعده  آنان  به  هک  ستین
  : عذابیعنی.  تر است نیسھمگ و» تر سخت  امتیو ق« تاس  یاخرو  عذاب  یھا عهیاز طل

و   ه: رخداد سختیو داھ  ی. ادھ است روز بدر بزرگتر  خود، از عذاب  انیدر ز  امتیق
در   امتیق  : عذابیعنی»  تر است و تلخ« ندارد.  یدرمان  راه  چیھ  هک  است  ینیسھمگ
 . تر است سخت ایدن  خود از عذاب  یو تلخ  مرارت

 ﴾٤٧وَُسُعرٖ  ِ� َضَ�ٰلٖ  ٱلُۡمۡجرِمِ�َ إِنَّ ﴿
  هکاند  ردهک  تیروا س  رهیاز ابوھر  هیآ  نیا  نزول  سبب  انیدر ب  یو ترمذ  مسلم

ردند ک بگومگو» قدر»  دهیعق  درباره ص  رمکا  آمدند و با رسول  شیقر  انکفرمود: مشر

 ]۴۹[القمر:  ﴾٤٩بَِقَدرٖ  هُ َ�ٰ َخلَقۡ  ءٍ إِنَّا ُ�َّ َ�ۡ ﴿اش:  را تا فرموده  هیآ  نیا أ خداوند  پس
 رد.ک  نازل
.  گذشت  سوره  نیدر ھم  هیآ  نیر ایر نظیتفس» و سعرند  یدر گمراھ  ا مجرمانقطع«

از   من  هک أ خدا گفت: سوگند به  هک  است  ردهک  تیروا س  یباھل  امامه یاز اب  حبان ابن

ۡ ٱإِنَّ ﴿ اتیفرمود: آ  هک  دمیشن ص  امبرشیپ   ]۴۷[القمر:  ﴾٤٧وَُسُعرٖ  ِ� َضَ�ٰلٖ  رِمِ�َ ُمجۡ ل

ٍء َخلَۡقَ�ُٰه بَِقَدرٖ ﴿ تا   هکاند  یگروھ  هی. قدر است  شده  نازل  هیقدر  درباره ﴾٤٩إِنَّا ُ�َّ َ�ۡ
 ». است  شیخو  افعال  نندهیو آفر  خالق  انسان«ند: یگو یم
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ٰ وُُجوهِِهمۡ  ٱ�َّارِ  ِ�  �ُۡسَحُبونَ  مَ يَوۡ ﴿ َ�َ  ْ  ﴾٤٨َسَقرَ  َمسَّ  ذُوقُوا
شود:   گفته  آنان  و به» شوند  دهیشک  در آتش  شانیھا بر چھره  هک  یروز«

 د.ینک  را تحمل  آن  عذاب  گرما و شدت  : جوششیعنی» دیرا بچش  دوزخ  بیآس«

 ﴾٤٩بَِقَدرٖ  َخلَۡقَ�ٰهُ  ءٍ إِنَّا ُ�َّ َ�ۡ ﴿
  آن  یبرا  از قبل  هک  نیمقرر و مع  یا»  اندازه  را به  یزیما ھر چ  نهیآ ھر«
قدر   اثبات بر  مهیرک  هیآ  نیبا ا  سنت  اھل  هک  ر استکذ  انیشا».  میا دهیآفر«؛  میا دهیسنج
  حق  از علم  عبارت  اند و آن ردهک  استدالل  خلقش  یبرا  خداوند متعال  یو ازل  سابق

از   محفوظ قبل  در لوح ھا آن  نمودن  و ثبت  و نوشتن ھا آناز وجود   اء قبلیاش  به  یتعال
  هک  است  آمده ب عمر  ابن  تیروا  به  فیشر  ثیدر حد  هک . چنان ستھا آن  دادن  یرو

و   اندازه  بهز یچ  ھمه« .»والكسل العجز  ء بقدر، حيت يش  لك«فرمودند:  ص خدا  رسول

  به  فیشر  ثیدر حد  نی. ھمچن» سالتکو  یناتوان  ی، حت است  شده  نییتع  شیاز پ  یقدر
  یبجو  یاری  أل  یاز خدا«فرمودند:  ص  رمکا  رسول  هک  است  آمده س  رهیابوھر  تیروا

فعل:  وماشاء  د، بگو: قدر اللهیتو رس  به  یآمد ناگوار  شیپ  نشو و چنانچه  و درمانده

  نفإ كذا،  لكان كذا  فعلت  ينألو داد و نگو:   انجام  خواست  و آنچه ردکمقدر  أ خداوند

  به«را »  راه» «اگر«را یشد ز یم  ، چنان ردمک یم  نیچن  : اگر منالشيطان عمل   تفتح لو
 ».دیگشا یم  طانیارشک »یرو

  یمعن  اء؛ بهیاش  به  یو  سابق  علممحفوظ و   در لوح  یالھ  سابق  نوشتن  هک  د دانستیبا
  هکند بلک ینم  و اجبار داللت  بر الزام  وجه  چیھ  و به  نبوده  بر بندگان  یو  لیاجبار و تحم

  خداوند متعال  یبرا  ، از قبل است  یھست  یدر پھنا  آنچه  تمام  هک  امر است  نیبر ا  فقط دال
  ھمه  سبحان  یخدا  هک  است  نیبر ا  سنت  اھل  دهیعق«د: یگو یم  ی. قرطب است  بوده  معلوم

جاد یاز ا  اء را قبلیو وجود اش  وقوع  و زمان  ر، احوالیمقاد  یعنی؛  است  ردهکاء را مقدر یاش
جاد یا  است  رفته  یو  سابق  در علم  هک  ینحو  را بر ھمان ھا آن  و سپس  دانسته ھا آن
داد، از یرو  آن  هک نیشود مگر ا ینم  واقع  نییپا باال و  در عالم  یدادیرو  چی، ھ نید بنابراینما یم

،  نیبنابرا  خلقش  و قدرت  ، اراده از علم  نه  است  صادر شده  یتعال  حق  و اراده  ، قدرت علم
)  ) و (اضافت ) و (نسبت وششکتساب) و (ک(ا  یجز نوع  یگرید  نقش ھا آنرا در   خلق

و   هیقدر  هک  ستین  گونه  آن  اند پس ردهک  حیامر تصر  نیبر ا  و سنت  قرآن  هک  چنان  ستین
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 اما  میھست  شیخو  اعمال  نندهیو ما آفر  ما است  قدرت  طهیدر ح  ند: اعمالیگو یم  ر آنانیغ
 ».باشد یر ما میغ  دست  د بهیو مواع  آجال

  نیمع مقدر و  اندازه  ز را بهیچ  ما ھمه«باشد:   نیا  هیآ  یمعن  هک  ز استیجا  نیھمچن
وجود دارد.   تالزم  ینوع  یمعنھردو   انیم  هک».  میا دهیآفر  تمام  یمکو مح  یاستوار  و به
ابعاد و   انیم  یھماھنگ وجود  به  بردن  ید با پیجد  علم  هک  گفت  توان یم  صورت  نیدر ا

  دست  هیآ  نیا  یمعن  قتیحق از  یابعاد  بهپروردگار،   از خلقت  یاریبس  یھا دهیپد  احجام
 . است  افتهی

﴿ ٓ ٓ  َوَما ۡمُرنَا
َ
ٞ  إِ�َّ  أ  ﴾٥٠بِٱۡ�ََ�ِ  َ�َۡم� َ�ِٰحَدة

در  ما  و فرمان  مک: حیعنی»  یزدن  ھم  به  چشم  ، چون ستیبار ن کیما جز   و فرمان«
و   ردنک  بسته بصر:  . لمح یھمزدن  به  ، مانند چشم است  لمهک  کیا یبار کیخود،   سرعت
 . است  چشم  ردنک باز  سپس

ٓ  َولََقدۡ ﴿ ۡهلَۡكَنا
َ
ۡشَياَعُ�مۡ  أ

َ
كِرٖ  ِمن َ�َهۡل  أ دَّ  ﴾٥١مُّ

  و امثال  ! اشباه شیقر  گروه  ی: ایعنی»  میردکنابود  شما را سخت  ا ھمانندانو قطع«
ا یآ  پس»  میردکنابود   شما را سخت  ارانیو   روانیا پیھا،  امت  افرانکشما از 

  یامھاپیپ  نیا  بودن  حق  و به  ھا پند گرفته از اندرزھا و موعظه  هک» ؟ ھست  یا رندهیپندگ
  گذشته  یھا بر امت  هکرود   ھمان  یبر و  هک نیو از ا  یالھ  ، از مجازات نیببرد و بنابرا

 ، بترسد؟. است  رفته

ُ�رِ  ِ�  لُوهُ َ�عَ  ءٖ َوُ�ُّ َ�ۡ ﴿  ﴾٥٢ٱلزُّ
  انجام ا شریر یھا از خ امت  هک  آنچه  : تمامیعنی»  ھا ھست اند در نامه ردهک  و ھر چه«
  هک  آنچه  است: تمام  نیا  یمعن  یقول . به است  شده  محفوظ نوشته  اند، در لوح داده
  بیو ترت  نوشته  نگھبان  فرشتگان  هک  ییھا اند، در نامه داده  ا شر انجامیر یھا از خ امت
 . است  شده  اند، ثبت داده

ۡسَتَطرٌ  َوَ�بِ�ٖ  َوُ�ُّ َصغِ�ٖ ﴿  ﴾٥٣مُّ
 و  و سخنان  خلق  ز از اعمالیچ  : ھمهیعنی»  شده  نوشته  یو ھر خرد و بزرگ«

  نوشته محفوظ  ـ در لوح ھا آن  ارزش یو ب  و با ارزش  و بزرگ  کوچکاز   ـ اعم  افعالشان
 ل  عائشه  به  خطاب ص خدا  رسول  هک  است  آمده  فیشر  ثی. در حد است  شده
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  از جانب ھا آن  یرا برایز زیبپرھ  شده  ز شمردهیناچ  از گناھان ! عائشه  یا«فرمودند: 
 ». است  یپرسش أ خداوند

ٰٖت  ٱلُۡمتَّقِ�َ إِنَّ ﴿  ﴾٥٤َوَ�َهرٖ  ِ� َج�َّ
 ھا و در باغ  شانی: ایعنی» ندیبارھایھا و جو باغ  انیدر م  زگارانیپرھ  گمان یب«

وگوارا؛   فرحبخش  یھا ر نوشابهیو سا  از آب  هکدارند  قرار  یو گوناگون  متنوع  یبارھایجو
 . است  شده  ساخته  یر آور جارکر سیغ  ر و شرابی، ش مانند عسل

ِۢ  َملِيٖك  ِعندَ  ِصۡدقٍ  َعدِ ِ� َمقۡ ﴿ ۡقَتِدر  ﴾٥٥مُّ
: یعنی»  صدق  و قرارگاه  در مجلس«ند: یبارھایباغھا و جو  انیدر م  زگارانیپرھ ! یآر

باشد و  یپروردگار م ، جود و احسان  ، فضل رامتک  یو سرا  است  دهیپسند  هک  یدر بھشت
  هک  ییفرمانروا »ندیتوانا ینزد فرمانروا»  ستین  یو گناھ  یگ ھودهیلغو، ب  چیھ  در آن

  نزد حق  انیبھشت  پس  تواناست بخواھد  هکز یند و بر ھر چک ینم  انز او را ناتویچ  چیھ
  تیعند  هکشود  یم  دارند. خاطرنشان قرار  یفیو شر  یگرام  بس  و منزلت  در مقام  یتعال
 . ستین  یانکم  تینجا، عندیدر ا





 
 
 
 

 رحمن  ورهس

 . است  هیآ  )۷۸(  یدارا و  است  یمک
از   هک  رحمن  با اسم  هکشد   دهینام»  رحمن«  جھت  بدان  سوره  نیا ه:یتسم  وجه

  یتعال  حق  در رحمت  د مبالغهیمف  . رحمن است  شده  افتتاح  است  یالھ  یحسنا  یاسما
ز ین»  القرآن عروس«  نام به  سوره  نیا  نی. ھمچن است  مھربان  تیاو نھا  یعنیباشد،  یم

 ص  رمکا  رسول  هک  است س یعل  تیروا  به  مرفوع  فیشر  ثیرا در حدیز  شده  دهینام
و   است  یز عروسیھر چ  یبرا« .»الرمحن ةسور  القرآن  وعروس  عروس  يش  للك«فرمودند: 

 .»باشد یم  رحمن  سوره  قرآن  عروس
  هک چنان  یول  است  یا مدنتمام  سوره  نیا  هک  شده  نوشته  ثر مصاحفکدر اھرچند  و
تماما   سوره ن یا  هک  است  تر آن حیند: صحیگو یم  ر و جمھور مفسرانیثک ، ابن یقرطب

َ�َٰ�ٰتِ ٱَمن ِ�  ۥلُهُ  َٔ �َۡ� ﴿ ه:یآ  یاستثنا  ، به است  یکم �ِض� ٱوَ  لسَّ
َ
  هک ]۲۹[الرحمن:  ﴾ۡ�

 . است  یمدن  هیآ  نید: ایگو یم س  عباس ابن
 ص خدا  رسول فرمود:  هک  است  آمده س از جابر  یترمذ  تیروا  به  فیشر  ثیدر حد

  خواندند و اصحاب  شانیتا آخر برا  را از اول»  رحمن»  خود آمدند و سوره  نزد اصحاب
را بر   سوره  نیا  دار با جنید  شب در  یوقت«فرمودند:  ص  حضرت  آن  بودند پس  تکسا

  به  من  ھرگاه  هکبود   را چنانیبودند ز خود از شما بھتر  نشکدر وا  ، آنان خواندم  آنان

ّيِ َءاَ�ٓ ﴿ه: یآ
َ
بَانِ  َرّ�ُِ�َما ءِ فَبِأ  ربنا  نعمة  من ءالبيشگفتند:  یم ھا آن؛ دمیرس یم ﴾تَُ�ّذِ

 ا!یخدا  پس  مینک ینم  بیذکرا ت  ردگارمانپرو از نعمت   یزیما چ ! : نهاحلمد  فلك ، نكذب
  تی. روا است  یکم  سوره  نیا  هک  است  بر آن  لیز دلین  ثیحد  نیا».  توست  حمد از آن

  بر تو نازل  هک  از آنچه«گفت:  ص  رمکا  رسول  به  یمنقر  عاصم  بن  سیق ه ک  است  شده
گفت: خواندند.   یرا بر و»  رحمن»  هسور ص  حضرت  آن».  بخوان  ، بر من است  شده

ردند ک  اعاده  یبار بر و  را سه  آن  قرائت ص  رمکا  رسول».  نک  بر من اعاده را  آن«

ملثمر، وما   عالهأ، و ملغدق  سفلهأ، و ةحلالو  عليه  ن�، وةلطالو  هل  نإ  واهللا«گفت:   گاه آن
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  قرآن  نیا  هکخدا سوگند   به« .»اهللا  رسول  نكأو  ال اهللاإ  �ال   نأشهد أنا أهذا �رش، و  يقول
مثمر و   آن  یو باال  نندهک رابیس  آن  نیی، پا است  یا ینیریش  بر آن  گمان ی، ب است  یا ییبایز را
  یگواھ  من  کنیا باشد پس  یقادر نم  یسخن  نیچن  بر گفتن  یا بشرو قطع  دار است وهیم

 .» یخدا ھست  رسول تو  هک  دھم یم  یو گواھ  ستین  گانهیجز معبود   ییداخ  هک  دھم یم

 ﴾٢ٱلُۡقۡرَءانَ َعلََّم  ١ٱلرَّۡحَ�ٰنُ ﴿
  حق  باشد پس یم  بر بندگانش  یالھھای  نعمت  بر شمردن  یبرا  سوره  نیا  ھرگاه

؛  شیخو دیو فوا  و در منفعت ھا آن  نیبزرگتر  از نظر قدر و مرتبت  هکرا   ینعمت  یتعال
و   دهیگردان  ھا مقدم گر نعمتی، بر د ستھا آن  نیتر و بزرگ  نیتر ، تمام نیشتریب
و   یویدن  بزرگھای  نعمت  یقیحق  منعم  هک»  رحمان  یخدا«د: یفرما یم

  را بر مؤمنان  و حفظ آن  و فھم  یریو فراگ» داد  را آموزش  قرآن«باشد  یم  یاخرو
باشد،  یم  یدو جھان  سعادتمدار   هکرا   قرآن  یعظما  نعمت  د. پسیگردان  آسان

 د.یبگزار  سپاس

�َ�ٰنَ َخلََق ﴿  ﴾٣ٱۡ�ِ
 ».دیرا آفر  انسان«و فرمود:   گذاشت  منت  نشیآفر  نعمت  به  سپس

 ﴾٤ٱۡ�ََيانَ َعلََّمُه ﴿
  هکرا   انسان  به  انیو ب  نطق  و آموزش  می، تعل نعمت  نیسوم  انیدر ب  سپس

  انیاو ب  به«نھاد و فرمود:   ، منت اوست  المهکموگو و  گفت  لهیو وس  تفاھم  سبب
و  ھا آنزب  میان: تعلی: مراد از بیقول . به اء استیاش  ینامھا  می، تعل انیمراد از ب »آموخت

و   نطق و  یاندرون  یر از معانیتعب  یروین  یعنی؛  گرانید  به  فھماندن  یرویشھا و نیگو
  است  یتنھا موجود  انسان ! ی. آر است  داده  حیرا ترج  قول  نیر ایثک باشد. و ابن یم  انیب
 ند.ک یم  لمکت زبان   ھزاران  را به  لماتکاردھا یلی، م حرف  وھشت ستیب  با نطق  هک

 ، علم  یریفراگ  یبرا  استعداد انسان  هک  ز ھستین  قتیحق  نیا  یایگو  مهیرک  هیآ
  هکدارد   اشاره  قتیحق  نیا  به  ر قرآنکذ  ساختن  مقدمو   از اوستیو امت  یژگیو  نیبزرگتر
 . است  رد، قرآنیگ یفرام  انسان  هک  یزیچ  نیبزرگتر

ۡمُس ﴿  ﴾٥َبانٖ ِ�ُسۡ  ٱلَۡقَمرُ وَ  ٱلشَّ
 مقرر و در  حساب  ، به دهیدو پد  نی: ایعنی» دارند  ینیمع  ، حساب د و ماهیخورش«

 ، جهینند، در نتک یتجاوز نم ھا آنو از   داشته  یر دورانیس  ینیمع  برجھا و منازل
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ھا و سالھا،  خود؛ بر تعداد ماه  نیر و سفر معیس  نیبا ا  د و ماهیخورش
را   یارید بسیو فوا  نموده  ییو عمر بشر راھنما  عاد معامالتی، م یشاورزک  یھا فصل

 آورند. یبرم  وانیو ح  ، نبات انسان  یبرا

َجرُ وَ  ٱ�َّۡجمُ وَ ﴿  ﴾٦ُجَدانِ �َسۡ  ٱلشَّ
  یسفال  از عوالم  یا در پاره  شیخوھای  نعمت  انیب  به  یتعال  حق  سپس

  هک  است  یاھیگ  نجم» نندک یم  و شجر سجده  و نجم«د: یفرما یو م  پرداخته  ینیزم
؛ مانند  است  ساق  یدارا  هک  است  یاھیو شجر گ  گندم  اهیندارد؛ مانند گ  ساق

اد یھمانند انق  خداوند متعال  یبرا ھا آن  یاد طبعیانق ھا آنرما. مراد از سجود خ  درخت
  قتاده و  . مجاھد، حسن است  شیخو  یار و رضایاخت  ، به لفکم  نندگانک سجده  میوتسل

ارتر کآش  قول  نیا«د: یگو یر میثک ابن».  است  آسمان  ، ستارگان مراد از نجم«ند: یگو یم
 . اعلم للهوا». رسد ینظر م  به

َمآءَ وَ ﴿  ﴾٧ٱلِۡمَ�انَ َرَ�َعَها َووََضَع  ٱلسَّ
: یعنی » را گذاشت  زانیو م«قرارداد   نیرا بر فراز زم  و آن»  را برافراشت  و آسمان«

را بر   یھست  ز نظامیرد و نک  ، وضع است  ردهکامر   بدان  هکرا   یعدالت  زانیم  نیدر زم

  قامت  باالعدل« است:  آمده  فیشر  ثیرد. در حدکبرقرار   و نظم  ی، ھماھنگ ار عدلیمع
 .»اند برپا شده  عدالت  به  نیو زم ھا ناآسم« .»رضواأل  السموات

�َّ َ�طۡ ﴿
َ
� ْ  ﴾٨ٱلِۡمَ�انِ  ِ�  َغۡوا

  وزن اء، در ابزاریاش  مبادله  یدر اثنا  هک  است  نیا  یکی  بارز عدل  قیمصاد  و از جمله
از حد   زانیم در  هک از بھر آن«د: ینکتجاوز ن  و انصاف  ـ از عدل  در ترازو و سنجه  یعنیـ 

د. ینکتجاوز ن  از عدل  هکنھاد   خاطر آن  را به  زانیم  یتعال  : حقیعنی» دینکتجاوز ن
  در وزن  عدالت  تیرعا  به أ و خداوند  ترازو است  زانیمراد از م«د: یگو یم  حسن

: یقول به». شود  گرفته  انصاف  شود و ھم  داده  انصاف  آن  لهیوس  به  ھمدستور داد تا 
ـ ھردو  ـ  یوماد  یبر امور معنو»  زانیم« حمل  . البته است  قرآن»  زانیم«مراد از 

اء یاش  یھا و اندازه  قیحقا  هکباشد   یزیھر چ  زانیمراد از م  ز استیلذا جا  است  نکمم
  یمعنو  و ترازو و چه ، متر مانهیباشد؛ مانند پ  یز مادیچ  آن  ، چهشود یم  معلوم  با آن

 . یو معرفت  یعلم  یھا ار، آراء و ارزشکباشد؛ مانند اف
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�ِيُمواْ ﴿
َ
ِ  ٱلَۡوۡزنَ َوأ ْ َوَ� ُ�ۡ  ٱۡلقِۡسِط ب وا  ﴾٩ٱلِۡمَ�انَ  ِ�ُ

د و یبسنج  عدالت  بهو   را دادگرانه  تانی: وزنھایعنی» دیبر پا دار  انصاف  را به  و وزن«
 ».دیاورین  یاستکو   یمکو در ترازو «د ینک  یابیارز

دستور   زانیدر م  یو برابر  عدالت  تیرعا  اوال به  سبحان  یخدا  هک  مینک یم  مالحظه
و   یمک از  گاه رد آنک  ینھ  بر وزن  و تجاوز از حد با افزودن  انیاز طغ  داد، سپس

  یھا، در جا هیتوص  نیاز ا  کی ھر  نمود. پس  ینھ  است  و تاوان  انیز  سبب  هک  یا یاستک
 دارد.  یروشن  امیو پ  یخود معن

�َض وَ ﴿
َ
 ﴾١٠نَامِ َوَضَعَها لِۡ�َ  ٱۡ�

ـ   آنان ریو غ  ، جن از انس  ـ اعم  خلق  یرا برا  : آنیعنی» نھاد  مردم  یرا برا  نیو زم«
 د آورد و گستراند.یپد

ۡ�َمامِ ذَاُت  َوٱ�َّۡخُل  َ�ِٰكَهةٞ �ِيَها ﴿
َ
 ﴾١١ٱۡ�

  خوردن از  انسان  هک  است  یزیھه: ھر چکفا»  است  ھهکفا« نی: در زمیعنی»  در آن«
  یخرما  درختان«  نیدر زم» و«ھا  وهیم  شاد گردد؛ از انواع  یو  و طبع  برده  لذت  آن

خرما در آغاز   غالف از  است  ارت، عب افکسرک  به  مک  مام: جمعکا»  ھاست پوشش  یدارا
 . است  امدهین  رونیب  آن دارد و ھنوز از قرار  آن  خرما در اندرون  وهیم  هک  برآمدنش

ۡ�َحانُ وَ  ٱۡلَعۡصِف ذُو  ٱۡ�َبُّ وَ ﴿  ﴾١٢ٱلرَّ
  عنوان  به  هک  است  یحبوبات  مراد از حب: تمام»  حانیر  اھانیدار و گ  پوست  یھا و دانه«

  . عصف: علفھا آن و مانند  ، جو، ذرت گندم  رند؛ چونیگ یقرار م  مورد استفاده  ییمواد غذا
و   است  اهک،  عصف«د: یگو یم  د. حسنیرو یھا م از دانه  هک  است  یزیچ  نیشتزار و اولک
 .دارد  یخوش  یبو  هک  است  یمعروف  اهیگ  ، ھمان حانیا ری».  برگ  حانیر

ّيِ َءاَ�ٓ ﴿
َ
بَانِ  َرّ�ُِ�َما ءِ فَبِأ  ﴾١٣تَُ�ّذِ

  جن  یبرا  خطاب» د؟یشمار یم  را دروغ  پروردگارتانھای  نعمت از  کی دامک  پس«
پردازند.  یم  یمعن  نیا  به  هک  سوره  نی) از ھم۳۳، ۳۱، ۱۰(  اتیآ  لیدل  ، به است  وانس

  خلقش  یبرا را  شینعمتھا  سوره  نیدر ا  خداوند متعال  . پس ھا است آالء: نعمت
ھا را  خصلت  انیھا وب نعمت  برشمردن  ، سپس است  آورده  ادشانی  را به ھا آنو   برشمرده

را   تا بندگان  است  داده قرار  فاصله  نعمتھردو   انیرا در م  و آن  نموده  دنبال  هیآ  نیبا ا
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  نیاز ا  د، ھمگردان  ھا مقر ومعترف نعمت  نیو بد  و متنبه  خود متوجهھای  نعمت  به
 . است  ردهکرار کت بار  کیو یس  هکمبار  سوره  نیرا در ا  هیآ  نی، ا یرو

با  او را  هک  یسک  . مثال به است  شده  شناخته  عرب  اتی، در ادب یانیب  وهیش  نیا  البته
ر یفق ایند: آیگو یند؛ مک یم  یرا ناسپاس  او آن  یاند ول خود نواخته  یپ در  یپ  یھا آناحس
  و سوارت  ینبود  ادهیپ ای؟ آ ینک یار مکرا ان  من  نعمت  نیا ای؟ آ ساختم  ازتین یو ب  ینبود

  یبند در ھمچو امور عیترج  نیرار اکت  هک ؟... ینک یار مکرا ان  من  نعمت  نیا ای؟ آ ردمک
 د:یگو یم  بیلک  یرثا در  مھلھل  هک باشد. چنان یدار م یو و معنکیار نیبس

ــــيل ــــدال  لــــيس  نأ  ع  كليــــب  مــــن ع
 

ـــــــإ  ـــــــيمـذا م ــــــــ  ا ض ـــــــ  رانجي  مجريـال
 

ــــيل ــــدال  لــــيس  نأ  ع  كليــــب  مــــن ع
 

 الـــــــدبور  مـــــــن العضـــــــاة  ذا رجـــــــفإ 
 

ــــيل ــــدال  لــــيس  نأ  ع  كليــــب  مــــن ع
 

ـــــــــــتإ  ـــــــــــأة  ذا خرج ـــــــــــدور خمب  اخل
 

 . دهیقص  نیآخر ا  تا به

�َ�ٰنَ َخلََق ﴿ ارِ  َ�ٰلٖ ِمن َصلۡ  ٱۡ�ِ  ﴾١٤َكٱلَۡفخَّ
 . است ÷ آدم  ، ھمان انسان  اصل» دیمانند آفر  سفال  دهیکخش  را از گل  انسان«

شود.   دهیشن  ییو صدا  صلصله  آن  یو برا  شده  کخش  هک  گاه آن  است  صلصال: گل
  به  انسان  نشیآفر  انیدر ب  قرآن  عبارات  شود. البته  پخته  با آتش  هک  است  یفخار: سفال

، » دهیر و گندیمتغ  از گل«، » کخا را از  د انسانیآفر«، چون:  است  متنوع  آن  مراتباعتبار 
 ÷  آدم  هکدارد   اشاره  قتیحق  نیا  خود به  تنوع  نیا».  کخش  از گل«، » چسبنده  از گل«

د یمتطور گرد  گل  خود، به  نشیاز آفر  مرحله  نیدوم در  شد، سپس  دهیآفر  کاوال از خا
 ... کخش  گل  به  ، سپس چسبنده  گل  به  شد، سپس  لیتبد دار یر و بویمتغ  گل  به  اهگ آن

 . است  شده  دهیآفر  یگرید  از آن  و ھم  از آن  ، ھم نیا از  ھم  انسان  ییگو  پس

ارِجٖ  ٱۡ�َآنَّ وََخلََق ﴿  ﴾١٥نَّارٖ  ّمِن ِمن مَّ
  زبانه  یدارا  هک  است  از آتش  برآمده  مارج: شعله» دیآفر  آتش  را از زبانه  و جن«

  به  فیشر  ثی. در حد است  اللعنه هیعل  سیھمانا ابل  جن  و اصل  است  یدیشد
  دهیآفر از نور  فرشتگان«فرمودند:  ص  رمکا  رسول  هک  است  آمده ل  عائشه  تیروا

 ». است  شده  فیشما توص  به  هک  از آنچه  و آدم  آتش  از زبانه  اند، جن شده
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ّيِ َءاَ�ٓ ﴿
َ
بَانِ  َرّ�ُِ�َما ءِ فَبِأ  ﴾١٦تَُ�ّذِ

  را دروغ  پروردگارتانھای  نعمت از  کی  دامک« و جن  انس  یھا گروه  یا»  پس«
 د؟.یو از او پروا دار  ردهک  او را عبادت  هک نیا  د؛ بهیگزار یر نمکو ش» دیشمار یم

 ﴾١٧ٱلَۡمۡغرِ�َۡ�ِ َورَبُّ  ٱلَۡمۡ�َِ�ۡ�ِ َربُّ ﴿
  هیتثن  غهیص  به  و مغرب  از مشرق»  و پروردگار دو مغرب  پروردگار دو مشرق«

و   مشرق  دارد و در تابستان  یو مغرب  مشرق  د در زمستانیرا خورشیرشد زیتعب
  هب  سال  چھارگانه  یھا فصل  هک  ھاست ھا و مغرب مشرق  اختالف  نیو با ا  یگرید  مغرب
ند. ک یر مییتغ  اعتدال  حال  گرما و باز به  از سرما به  ییایو جو جغراف  آمده وجود
اگر  ! یدارد. آر  انسان  یز براین  یگرید  میعظ  ھا منافع ھا و مغرب مشرق  اختالف  البته

  یھا موسم  گمان یبود، ب یم  نواختکیو   خود ثابت  و غروبگاه  د در طلوعگاهیخورش
  مختل  نیزم ره کدر   یزندگ  آمد و نظام ید نمیپد  یفصل  راتییو تغ  و زمستان  تابستان

 شد. یم

ّيِ َءاَ�ٓ ﴿
َ
بَانِ  َرّ�ُِ�َما ءِ فَبِأ  ﴾١٨تَُ�ّذِ

را   پروردگارتانھای  نعمت از  کی  دامک« و جن  انس  یھا گروه  یا»  پس«
 را  یتعال  حق  هک نیا  د؟ بهیگزار یر نمکو ش  ردهکار کرا ان ھا آنو » دیشمار یم  دروغ

 د.یو از او پروا دار  ردهک  عبادت

 ﴾٢٠بَيَۡنُهَما بَۡرَزٞخ �َّ َ�ۡبغَِيانِ  ١٩َتقَِيانِ يَلۡ  ٱۡ�َۡحَرۡ�نِ َمَرَج ﴿
 در جوار  : تنگانگیعنی» نندکبرخورد   باھم  هکرد ک  روان  یا گونه ا را بهیدو در«

با  اما  ستین ھا آن  انیم  یا فاصله  چیھ  منظر چشم در  هک با آن  رند پسیگر قرار گید  کی
  یحجاب : حاجز ویعنی»  است  یدو، برزخ  آن  انیم«را یزند زیآم ینم  وجود، در ھم  نیا

اثر وجود  : بریعنی» نندک یتجاوز نم  ھم  به  هک«رد یگ یرا م ھا آن  زشیجلو آم  هک  است
زد. یو درآم دیدرآ  آن  ند تا بهک یتجاوز نم  یگرید  به ھا آناز   یکی،  لیحاجز و حا  آن
  و گوارا پس  نیریش  یو نھرھا  نیکنم  یایا عبارتند از دریدو در  نید: ایگو یم  جیجر ابن
  یبرا  نیکنم  آب و  است  و نباتات  واناتیح  دادن  و آب  دنینوش  یبرا  نیریش  آب

و   د و مرجانیمروار  آوردن  رونیھوا، ب  طبقات  ھا، اصالح روبکیاز م  آب  یسازکپا
 گر.ید  یمنافع
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ّيِ َءاَ�ٓ ﴿
َ
بَانِ  َرّ�ُِ�َما ءِ فَبِأ  ﴾٢١تَُ�ّذِ

را   پروردگارتانھای  نعمت از  کی  دامک« و جن  انس  یھا گروه  یا»  پس«
  شیرا در پ  یتعال  حق  یو تقوا  پرستش  هک نیا  د؛ بهیگزار یر نمکو ش» دیشمار یم  دروغ

 د؟.یریگ

 ﴾٢٢ٱلَۡمرَۡجانُ وَ  ٱللُّۡؤلُؤُ  ِمۡنُهَما ُرجُ َ�ۡ ﴿
  رونیب  از صدف  هک  است  یلؤلؤ: در» دیآ یم  رونیب  لؤلؤ و مرجان«ا یدر» دو  از آن«

  د و مرجانیمروار  هک  است  نی. مراد ا و معروف  رنگ سرخ  است  ینید و مرجان: نگیآ یم
  روش  نیا  اعراب  انیم د و دریآ یم  رونیب  است  نیکنم  یایدر  هکا یدو در  از آن  یکیاز 

  دھند چنان یخبر م ھا آن از  یکیاز   نند، سپسک یم  را جمع  دو جنس  هک  است  متداول

�ِس ٱوَ  ۡ�ِنِّ ٱَ�َٰمۡعَ�َ ﴿د: یفرما یم  یتعال  حق  هک تُِ�ۡم رُُسٞل ّمِنُ�مۡ  ۡ�ِ
ۡ
لَۡم يَأ

َ
 .]۱۳۰[األنعام:  ﴾�

  امبرانیپ  هک یحال در »اند؟ هامدیاز خود شما نزد شما ن  یامبرانیا پیآ ! و انس  جن  گروه  یا«
از   یکیاز   هک یدرحال».  شدم  رونیب از شھر: «ییگو یم  هک . و چنان از جن  اند نه از انس
 . آن  نکاما  از ھمه  ، نه یا شده  رونیب  آن  محالت

ّيِ َءاَ�ٓ ﴿
َ
بَانِ  َرّ�ُِ�َما ءِ فَبِأ  ﴾٢٣تَُ�ّذِ

  را دروغ  پروردگارتانھای  نعمت از  کی  دامک«و جن   انس  یھا گروه  یا»  پس«
  هکوجود دارد   یو فراوان  میعظ  یھا نشانه  ھا چنان نعمت  نیرا در ایز» د؟یشمار یم

 رد.کار نتواند کرا ان ھا آنو   نبوده ھا آن  بیذکت  قادر به  یاحد

ۡعَ�ٰمِ كَ  ٱۡ�َۡحرِ ِ�  اُت  َٔ ٱلُۡمنَ�  ٱۡ�ََوارِ َوَ�ُ ﴿
َ
 ﴾٢٤ٱۡ�

از   یبعض  هک  یا»  برافراشته  شونده  روان  یھا یشتکا یدر در  و او راست«
  ساخته  بلند و برافراشته  یا گونه  و به  شده  گر نھادهید  یبعض  یبر باال  آن  یھا تخته
 و  ار بزرگیبس  یھا ر، محمولهکیپ وهک  یھا یشتک  نیا  پس»  ھاست وهک  چون«  هک  شده
  نقل  یشھر  به  یو از شھر  یشورک  به  یشورکرا از  ھا آنر یو غ  از ارزاق  یکھولنا

 بر  افزون  هکرا   یو مواد  را رسانده  از آنیمواد مورد ن  نیھر سرزم  دھند تا به یم
 ھا و یشتک  نیدھند و ا  گر انتقالید  یھا نیسرزم  به  است  آن  و مردم  نانکسا  یازھاین

 نند؛ مثالک یرا جابجا م  یکو ھولنا  میعظ  یھا محموله  هکاند  بزرگ  ھا چنان محموله
طور  نینند و ھمک یم  را حمل  نفت  ھا پنجصدھزارتن شکاز نفت  یبرخ
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  یھا ییایر دریرانگر و زیو  یجنگ  یھا ما، برجیھا ھواپ ده  ، حامل ینظام  یھا آنناوگ
 باشند. یم  یاتم

را یز ز در بر داردیرا ن  یا یقرآن  یبیغ  ھا، معجزه وهک  ھا به یشتک  هیبا تشب  مهیرک  هیآ
 گر خود جلوه  و تمام  مالک  ما، به  زمان  یھا عصر یشتک  دنیجز با د  هیتشب  نیا

 شود. ینم

ّيِ َءاَ�ٓ ﴿
َ
بَانِ  َرّ�ُِ�َما ءِ فَبِأ  ﴾٢٥تَُ�ّذِ

را   پروردگارتانھای  نعمت از  کی  دامک« و جن  انس  یھا گروه  یا»  پس«
 ایآ  پس  است  شده  دهیشما آفر  ی، برا دهیعدھای  نعمت  نیآخر ا» د؟یشمار یم  دروغ

 ریا و سایدر در ھا آن  شدن  روان  تیفیک،  بزرگ  یھا یشتک  د صنعتیتوان یم
 د؟.ییار نماکد، انینک یم  شیخو  در امور و منافع ھا آناز   هکرا   ییھا یریگ  بھره

 ﴾٢٦فَانٖ  َعلَۡيَها ُ�ُّ َمنۡ ﴿
  آفاق  به  و استدالل  یویو دن  ینیدھای  نعمت  بعد از برشمردن  خداوند متعال  سپس

  هیلک  زوال و از  خبر داده  یھست  تمام  یخود، از فنا و نابود  یگانگیو   بر قدرت  و انفس
  در عرصه  یسک گریاو د  ذوالجالل  جز ذات  هک نید و ایگو یم  سخن  یویدنھای  نعمت

  یبر رو  ھرکس :یعنی » است  ، فنا شونده است  آن  یبر رو  هکھر «ماند:  ینم  یباق  یھست
 ھا آن  اتیشود و ح ینابود م فنا و  یزود  ، به رهیو غ  واناتی، حھا نا؛ از انس است  نیزم

 رسد. یم  انیپا  به  یروز

ۡكَرامِ وَ  ٱۡ�ََ�ٰلِ  ُذو َرّ�َِك  وَۡجهُ  َ�ٰ َوَ�بۡ ﴿  ﴾٢٧ٱۡ�ِ
 ای  : وجهکرب  وجه» ماند یم  یباق  است  رامکواال ذوالجالل  هک  پروردگارت  و ذات«

، مجاز  یتعال  حق  بر ذات  وجه  اطالق  پس  و وجود اوست  از ذات  پروردگار؛ عبارت  یرو
  نی. ا رامکو ا  یو بزرگ  عظمت  یعنی. جالل:  است  لک  جزء و اراده  اطالق  و از باب  مرسل
باشد، واالتر  ینم  سزاوارش  هک یزیاز ھر چ  یتعال  حق  هک  است  یمعن  نید ایمف  صفت
  یارزان  بر مؤمنان  هک  ییھا نعمت ؛ با عام  است  یو منت  فضل  یز او دارایو ن  است

 ص خدا  رسول  هک  است  آمده س  انس از  یترمذ  تیروا  به  فیشر  ثیدارد. در حد یم
  رامکو اال  ذالجالل ای  گفتن  به )خود  یدعا در(« .»رامكواإل  ذاجلالل ايوا بقانط«فرمودند: 

نماز   مشغول  هکگذشتند   یاز برابر شخص ص  حضرت  آن  هک  است  . نقل»دیبند باشیپا

  اجابت  تیدعا  گمان یب«فرمودند:   پس».  رامكواإل  اذاجلاللي«گفت:  یبود و م  گزاردن
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  خود را به  یوجود گرام  مهیرک  هیآ  نیدر ا  خداوند متعال«د: یگو یم ریثک ابن». شد
  آن  شستهیاو شا  هک  است  یمعن  بدان  نینمود و ا  فیتوص  رامکو اإل  ذوالجالل  وصف

 و از  شده  اطاعت  یاز و رد وینگ قرار  یو مورد نافرمان  شده  داشته  بزرگ  هکباشد  یم
 ».ردینگ  صورت  یچیو سرپ  مخالفت  فرمانش

ّيِ َءاَ�ٓ ﴿
َ
بَانِ  َرّ�ُِ�َما ءِ فَبِأ  ﴾٢٨تَُ�ّذِ

  گروه  ی: ایعنی» د؟یشمار یم  را دروغ  پروردگارتانھای  نعمت از  کی  دامک  پس«
  یب  ھمه  مردم  هک ید در حالینک یم  بیذکرا ت  یمیعظ  ھمچو نعمت  چگونه ! و انس  جن

  یسرا  یسو  به  و برابرند، سپس  سانکی  باھم امر  نینند و در اک یم  وفات  ییاستثنا  چیھ
در   شیخو  عادالنه  مکبا ح  رامکواال  ذوالجالل  یگردند و در آنجا خدا یرھسپار م  آخرت

  یلذا در فنا  است  یابد  اتیبقا و ح  یسو  به  یفنا راھ  ند. پسک یم  یداور ھا آن  انیم
در   ھمگان  یو برابر  مطلق  عدل  نعمت  ؛ از جمله است  ھا نھفته شما نعمت  یویدن

دار   یسو  به  یدارفان از  انتقال  ھا و نعمت نسل  آمدن  یاپیپ  ، نعمت مرگ  طعم  دنیچش
ار کرا ان  میعظ  یھا نعمت نیا  چگونه  پس  است  جزا و ثواب  یسرا  هک  یدانیو جاو  یباق
 د؟!ینک یم

را یز دشوار بود  ھم  ینبود، زندگ  اگر مرگ«د: یگو یم»  االساس«ر یتفس  صاحب
نند، ک توالد و تناسل  یطور متوال رند و بهینم  سال  پنج  مدت  به  اگر دو مگس  المثل یف

 ».داد خواھند  لیکتش  نیزم  رهک  رامونیرا پ  متر از مگس یسانت  قطر پنج  به  یا طبقه

َ�َٰ�ٰتِ َمن ِ�  لُُهۥ َٔ �َۡ� ﴿ �ِض� وَ  ٱلسَّ
َ
نٖ  ِ�  ُهوَ  �ٍ ُ�َّ يَوۡ  ٱۡ�

ۡ
 ﴾٢٩َشأ

 ھا آن  ی: ھمگیعنی» ندک یم  از او در خواست  است  نیو زم ھا نادر آسم  هکھر «
از او   یاند و احد او محتاج  به  را ھمهینند زک یامداد م  درخواست  یتعال  حق از
  درخواست  نند نهک یم  مغفرت  از او درخواست ھا ناآسم  یاھال  پس  ستین ازین یب

  آنان  یز براین  طلبند و فرشتگان یرا از او مھردو   نیزم  یو اھال  یروز و  رزق
  یتعال  از حق ھا ناآسم  یاھال  ، نه نینند بنابراک یم  و مغفرت  یروز  درخواست

  حق  یھا نااز ش  پس»  است  یاو در شأن  یھر روز. « نیزم  یاھال  ازند و نهین یب
  گرداند، عزت یند و توانگر مک یر میراند، فقیم یند و مک یم  زنده  هک  است  نیا  یتعال

دارد،  یدھد و باز م یبخشد، م یند و شفا مک یمار میگرداند، ب یم  لیدھد و ذل یم
ند. یآ یشمار نم  در تحت  هک  یارھا و شئونکاز   نیر ایند و غک یم  مؤاخذه آمرزد و یم

د یرا تجد  یا احوالی  د آوردهیرا پد  ی، امور و ھر حال  او در ھر وقت  متعال  ذات  پس
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  به  فیشر  ثی. در حد است  او از خلق  یازین یبر ب  لیدل  نیبزرگتر  نیلذا ا ندک یم

ُ�َّ ﴿  هیآ ص  رمکا  فرمود: رسول  هک  است  آمده س  یازد  بیمن  بن للهعبدا  تیروا
نٖ 

ۡ
  میدیپرس  شانیاثنا ما از ا  نیردند. در اک  را تالوت ]۲۹[الرحمن:  ﴾يَۡوٍ� ُهَو ِ� َشأ

كر�ا،   يغفر ذنبا و�فرج  أن«؟ فرمودند:  ستیپروردگار چ شأن   نیا !للها ا رسولیه: ک
د یگشا یرا م  یو اندوھ  لکآمرزد، مش یرا م  یگناھ  هک نیا« ».آخر�ن  ا، و�ضعقوم  �رفعو

 .»گرداند یم  را پست  یگرانید را بلند برده   یو قوم

ّيِ َءاَ�ٓ ﴿
َ
بَانِ  َرّ�ُِ�َما ءِ فَبِأ  ﴾٣٠تَُ�ّذِ

را   پروردگارتانھای  نعمت از  کی دامک« و جن  انس  یھا گروه  یا»  پس«
 امور  ادارهر و یدر تدب  سبحان  یخدا  یارھاکو  ھا ناش  را اختالفیز» د؟یشمار یم  دروغ

  نندهک  بیذکت  چیو ھ  ستین  نکمم  ار آنکان  هک  است  ی، نعمت و بندگانش  ائناتک
 انگارد.  را دروغ  تواند آن ینم

يُّهَ  لَُ�مۡ  ُرغُ َسَنفۡ ﴿
َ
 ﴾٣١ٱ�ََّقَ�نِ  �

  نیا»  میپرداز یشما م  به  شده  فارغ  از ھمه  یزود  به ! و انس  جن  یا«
  یو جزا  قیخال  محاسبه  به  ، پرداختن در آن  خداوند متعال  هک  است  یا یلیتمث استعاره 

 ارکخود را از ھر   ییگو  هک  قرار داده  تیاز اھم  یگاھیرا در جا  امتیدر روز ق  آنان
  باب از  یگرید  به  یسک  هک نیا  بپردازد، مثل  آن  ند تا فقط بهک یم  فارغ  آن  یبرا  یگرید

  أل  یخدا ر در موردیتعب  نیا  پس». شد  خواھم  تو فارغ  یبرا  یزود  به«د: یگو ید میتھد
را   خداوند متعال  یارک  چیو ھ  شأن  چیھ  هک  است  نیا  قتیو حق  ستین  شیب  یا استعاره
  یو برا  مثال  لیفقط بر سب ریتعب  نیند لذا اک ینم  خود مشغول  به  یگریار دکو   از شأن

: یعنی.  است  شده  انیب  وانس  جن  به  سبحان  یخدا  از جانب  سخت  یھشدار  دادن
گاه   . به میشو یشما م  تابکو   حساب  متوجه  یزود  ما به  هکد یدار  شود و ھیباش  آ

بر   و مرگشان  یدر زندگ  آنان  هکاند  دهینام»  نیثقل« جھت  را بدان  و انس  : جنیقول
 بارند. نیسنگ  نیزم

  فیالکت  ا بهتمام  مانند انس  ھم  جن  هک نیبر ا  است  یروشن  لی، دل هیآ  نیا
قرار   ی، مورد امر و نھ بوده  لفکم  یشرع  فیالکت  ز بهین  را آنانیھستند ز  مخاطب  یشرع

  ھمچون  شان مؤمن  شوند پس یم  و جزا داده  ، پاداش انس  رند و ھمچونیگ یم
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ز از یچ  چیدر ھ  و جن  انسان  انیو م  افر آنانک  مچونھ  افرشانکو   ستھا ناانس مؤمن 
 . ستین  یامور، فرق  نیا

ّيِ َءاَ�ٓ ﴿
َ
بَانِ  َرّ�ُِ�َما ءِ فَبِأ  ﴾٣٢تَُ�ّذِ

  را دروغ  پروردگارتانھای  نعمت از  کی  دامک»  و جن  انس  یھا گروه  یا»  پس«
  قیخال  انیدر م  یدادگر  ھم  یکی  یوھای  نعمت از  هکد یاز آن  مگر غافل» د؟یشمار یم

  به  یتعال  حق ، نی؟ بنابرا است  مجرمان  نمودن  و عذاب  ارانکوکین  دادن  با پاداش
 را:یز  ستین  ھم  یزیگر  یو  یجزا  نیند و از اک ینم  ستم  کس ھیچ

�ِس وَ  ٱۡ�ِنِّ  َ�َ َ�َٰمعۡ ﴿ ْ مِنۡ  ٱۡسَتَطۡعُتمۡ إِِن  ٱۡ�ِ ن تَنُفُذوا
َ
ۡ�َطارِ  أ

َ
َ�َٰ�ٰتِ  أ �ِض وَ  ٱلسَّ

َ
 ٱۡ�

ْۚ فَ   ﴾٣٣َ�ٰنٖ َ� تَنُفُذوَن إِ�َّ �ُِسلۡ  ٱنُفُذوا
  به  نیو زم ھا ناآسم  یھا رانهکاز   هکد یتوان یاگر م ! انیو انس  انیجن  گروه  یا«

  یھا ھا و گوشه نارهکاز   هکد یتوان ی: اگر میعنی» دینک  رخنه  د پسینک  رخنه  رونیب
 ھا آناز   د؛ پسیرو  رونیب  از قضا و قدر خداوند متعالز یقصد گر  به  نیو زم ھا آنآسم

  یاما جز با سلطان»  است  یزیتعج  ید. دستور؛ دستوریرا برھان  و خودتان دیرو  رونیب
 ارک  نید شد و بر اینفوذ نخواھ  ، قادر به و قھر و غلبه  : جز با قوتیعنی» دینک ینم  رخنه

  یخدا  از جانب  ییرویاست: جز با ن  نیا  یگر معنید  یقول د. بهیندار  یوانرو و تین
  هک  است  یمعن  نیبد  مهیرک  هیآ«د: یگو یم  کد. ضحایابی ینم  ار قدرتک  نی، بر ا سبحان

 ».دیزیھال بگر  د پسیزیبگر  د از مرگیتوان یاگر م

ّيِ َءاَ�ٓ ﴿
َ
بَانِ  َرّ�ُِ�َما ءِ فَبِأ  ﴾٣٤تَُ�ّذِ

  وانس  جن  گروه  یا» دیشمار یم  را دروغ  پروردگارتانھای  نعمت از  کی  دامک  پس«
 د؟.یا درمانده و  ، ناتوان یتعال  حق  یو ھست  کمل  شما در برابر عظمت  هک یدر حال

انِ  فََ�  َوُ�َاٞس  نَّارٖ  ّمِن ُشَواٞظ  َعلَۡيُكَما َسُل يُرۡ ﴿  ﴾٣٥تَنَتِ�َ
باشد  دود یب  هک  است  یا شواظ: شعله» خواھد شد  فرستاده  از آتش  یبر شما شواظ«

  هک  است  معروف  یمعدن  مس  خواھد شد. نحاس: ھمان  بر شما فرستاده»  و از نحاس«
  است  یدود ؛ : نحاسیقول شود. به یم  ختهیفرور  شانیو بر سرھا  دهیگرد  ذوب  با آتش

» ردکد ینتوان  شما مقابله  پس»  است  یرأ  نیز بر ھمین  لیباشد و خل  نداشته  شعله  هک
د شد ینخواھ  آسمان نفوذ در  ، قادر به میشما ندھ  نفوذ را به  ابزار و سلطه  : چنانچهیعنی

  دنیو پوش  مخصوص  لیوسا  به  شدن  با مسلح  ییفضا  مسافران  هک  یطور  ھمان
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گر ید  راتک  یند، راھک یم حفظ  یانآسم  یرا از گزند شھابھا  آنان  هک  یا ژهیو  یھا لباس
  آخرت  مربوط به  یمعن  نیا ای.  است  میرک قرآن  بزرگ  از معجزات  هیآ  نیا  شوند. پس یم

د شد و یاز خود توانا نخواھ أ خداوند  عذاب  بر بازداشتن  شما در آخرت  یعنی،  است
  یسو  به  ناخواه  خواه  هکشد بل دینتوان  دانیم  نیا شما ھماورد ارد، قطعکد ینتوان  مقابله

 د.یشو یم  محشر رانده

ّيِ َءاَ�ٓ ﴿
َ
بَانِ  َرّ�ُِ�َما ءِ فَبِأ  ﴾٣٦تَُ�ّذِ

را   پروردگارتانھای  نعمت از  کی  دامک« و جن  انس  یھا گروه  یا»  پس«
  انیم  ز نھادنییو تم  بندگان  به  است  یلطف  یالھ  دادن را ھشداریز» د؟یشمار یم  دروغ

  یخدا ھای  نعمت ، از دوم  از گروه  گرفتن  و انتقام  و نافرمانان  و فرمانبران  و بدان  انکین
 . است  سبحان

ِت فَإَِذا ﴿ َمآءُ  ٱ�َشقَّ  ﴾٣٧َكٱّ�َِهانِ  َوۡرَدةٗ  فََ�نَۡت  ٱلسَّ
و « امتیدر روز ق  فرشتگان  با نزول» افدکش  از ھم  آسمان  هک  گاه آن  پس«
  هیو تشب  آن  ، در امر ذوبان روغن  به  آسمان  هیتشب» شود  گداخته  و روغن  سرخ گل  چون

باشد.  یم  امتیروز ق  بودن  کھولنا  شدت  نشانه  نیو ا  است  آن  ، در رنگ سرخ  گل  به آن
 . است  رنگ  سرخ  ؛ پوست : دھانیقول  به

ّيِ َءاَ�ٓ ﴿
َ
بَانِ  َرّ�ُِ�َما ءِ فَبِأ  ﴾٣٨تَُ�ّذِ

را یز ؟ و انس  جن  یا» دیشمار یم  را دروغ  پروردگارتانھای  نعمت از  کی  دامک  پس«
باز   یبد  ابکرا از ارت  شنونده  هک  است  یو ھراس  بتی، ھ روز سخت  نیاز ا  دادن در خبر

ا بر یدر دن را  یو وارستگ  شیاین  د، راهیایب  یروز  نیچن  هک از آن  چرا قبل  دارد پس یم
 د؟.ینیگز ینم

 ﴾٣٩َجآنّٞ  َوَ�  إِ�ٞس  َذ�بِهِۦٓ  َعن ُل  َٔ �ُۡ�  �َّ  َم�ِذٖ َ�َيوۡ ﴿
  آسمان  هک  ی: در روزیعنی» نشود  دهیپرس  از گناھش  یو جن  انس  چیروز، ھ  در آن«

رد و از یگ ینم قرار  خود مورد پرسش  از گناه  و جن  از انس  کی  چیشود، ھ یم  افتهکش
  رونیخود ب  یگورھا از ھا آن  هک  یرا ھنگامیبود؟ ز  شما چه  گناه  هکشود  ینم  سؤال  آنان

از   و جن  از انس  کی  چیھ رو ز از آنیشوند. و ن یم  شناخته  شیخو  یمایند، از سیآ یم
شمار   را به  بندگان  اعمال  تمام  خداوند متعال  هکرد یگ یقرار نم  خود مورد پرسش  گناه

.  ستین  از آنان  استعالم  به  یازیگر نید و  است  ردهک  یرا ضبط و نگھدار ھا آنو   آورده
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  نیدر ا  و جن  از انس  ردنک  بر سؤال  هک  یگرید  اتیو آ  هیآ  نیا  انیدر م  انطباق  وجه
در   و جن  انس  پس  است  یطوالن  یروز  امتیق روز  هک  است  نیدارند، ا  مورد صراحت

  ـ به  رند و آنیگ یقرار نم  مورد سؤال  یگرید  رند ودر زمانیگ یقرار م  المورد سؤ  یزمان
ھا و  دست  شود و در عوض  مھر نھاده  شانیھا آنبر دھ  هک  است  یـ زمان  قتاده  قول
 د.یبگو  سخن  شانیپاھا

ّيِ َءاَ�ٓ ﴿
َ
بَانِ  َرّ�ُِ�َما ءِ فَبِأ  ﴾٤٠تَُ�ّذِ

و   و جن  انس  یا» دیشمار یم  را دروغ  پروردگارتانھای  نعمت از  کی  دامک  پس«
 د؟.یبر گرد  شیخو  رشد و صالح  د تا بهیریگ یم  یدھا را جدیتھد  نیا  وقت  چه

ۡقَدامِ وَ  بِٱ�ََّ�ِٰ�  َ�ُيۡؤَخذُ  �ِِسيَ�ُٰهمۡ  ٱلُۡمۡجرُِمونَ  َرُف ُ�عۡ ﴿
َ
 ﴾٤١ٱۡ�

 د:یفرما یم  ساخته  روشنرا   از آنان  ردنک  سؤال  عدم  سبب  یتعال  حق  سپس
خود   یمایدر س ھا آنرا یز» شوند یم  شناخته  شان یمایاز س« افرانک: یعنی»  مجرمان«
اند و اثر  نیغمگ  هک  است  نیا  آنان  ما و نشانهی: سیقول اند. به بود چشمکو   یرو  اهیس

» رندیرا بگ  شانیوپاھا  یشانیپ  یو موھا«  داستیھو  شانیھا بر چھره  یگ و افسرده  اندوه
  و به  جا گرفتهکیرا   شانیھا یشانیپاھا وپ  فرشتگان  پس  سر است جلو  یه: موھایناص
 افگنند. یم  دوزخ  را به  آنان  صورت  نیھم

ّيِ َءاَ�ٓ ﴿
َ
بَانِ  َرّ�ُِ�َما ءِ فَبِأ  ﴾٤٢تَُ�ّذِ

  و جن  انس  یا» دیشمار یم  را دروغ  پروردگارتانھای  نعمت از  کی دامک  پس«
 را  انتظارتان  قابل  و سرنوشت  د و سرانجامیا شده  ھشدار و انذار داده  از قبل  هک یدرحال

 د؟.یا شناخته  در آخرت

﴿ ِ ُب بَِها  ٱلَِّ� َجَهنَُّم  ۦَ�ِٰذه  ﴾٤٣ٱلُۡمۡجرُِمونَ يَُ�ّذِ
  هک ھنگام  نی: در ایعنی» ردندک یار مکرا ان  آن  مجرمان  هک  یجھنم  ھمان  است  نیا«

  نیشود: ا یم  گفته  آنان  شوند، به  افگنده  شود و در دوزخ  گرفته  شانیھا و پاھا یشانیپ
  هک د، با آنینگر یم  آن  یسو  و به  ردهک  را مشاھده  آن  کنیھم  هک  است  یجھنم  ھمان
 ندارد.  قتیاصال حق  وجود جھنم  هکد یگفت ید و میشمرد یم  را دروغ  ا آنیدر دن

 ﴾٤٤َءانٖ  َ�ِي�ٍ  َو�َۡ�َ  َنَهاَ�ُطوفُوَن بَيۡ ﴿
 را  آنان  و جھنم» گردند یم«جھنم   انی: در میعنی»  آن  انیم«در   مجرمان

  آب م:یشود. حم یم  ختهیر  شانیگردند؛ و بر روھا یم»  جوشان  آب  انیو م«سوزاند  یم
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  انیدر م  آنان  باشد پس  دهیخود رس  تینھا  به  در جوشش  هک  است  یو جوشان  ار داغیبس
  جوشان  از آب  یگاھ و  شده  بیتعذ  در آتش  یاند؛ گاھ در گردش  جوشان  و آب  آتش

 شوند. یم  نوشانده

ّيِ َءاَ�ٓ ﴿
َ
بَانِ  َرّ�ُِ�َما ءِ فَبِأ  ﴾٤٥تَُ�ّذِ

را   پروردگارتانھای  نعمت از  کی  دامک« و جن  انس  یھا گروه  یا»  پس«
  خود نعمت  هک،  از گناه  بازدارنده  یدھا و ھشدارھایتھد  نیبعد از ا» د؟یشمار یم  دروغ

 روند؟. یشمار م  به

 ﴾٤٦َجنََّتانِ  َرّ�ِهِۦ َمَقامَ  َخاَف  َولَِمنۡ ﴿
 » است  ، دو باغ دهیترس  پروردگارش  شگاهیدر پ  ستادنیاز ا  هک  ھرکس  یو برا«

  یبرا  یو  یرو  شیپ  در آن  بندگان  هک  است  یپروردگار سبحان: ھمانا موقف  شگاهیپ
  بندگانش  بر احوال  یتعال  حق  پروردگار؛ ھمانا اشراف  : مقامیقول  ستند. بهیا یم  حساب

  یاز معاص  هکترسد  یم  مقام  نیاز ا  یسک  پس  است  شان و سخنان  بر افعال  یو  و اطالع
در   یندیآ ناخوش امر  توقع»:  خوف«در   اصل ند.ک  یرویپ  و از طاعات  برداشته  دست

ر یو غ  و مسلم  یبخار  تیروا  به  فیشر  ثیباشد. در حد یم»  امن«ضد   و آن  است  ندهیآ

  من  جنتان«فرمودند:  ص خدا  رسول  هک  است  آمده س  یاشعر  یموس از ابو  شانیا
 وما فيهما، وما ب� حليتهما وآنيتهما ةفض  من  حليتهما وآنيتهما وما فيهما وجنتان  ذهب

  دو بھشت« .»عدنة جن  يف  وجهه  ال رداء الكرب�اء يلعإ  ر�هم  يلإينظروا   نأ  و��  القوم 
  است  و دو بھشت  از طالست  ستھا آن در  هک  و ھر چه ھا آن  و ظروف  التاوریز  هکاز طال   است

  انیو در م  است  از نقره  ستھا آندر   هک  آنچه و ھر ھا آن  و ظروف  التاوریز  هک  از نقره
  یو  یبر رو  یائیبرک  یجز ردا  یزیبنگرند، چ  پروردگارشان  یسو  به  هک نیا  انیو م  انیبھشت

  یگریو د  یروحان  یکیوجود دارد،   گر: دو بھشتید  یقول . به» ستین  عدن  در بھشت

ِ ٱَورِۡضَ�ٰٞن ّمَِن ﴿است:   یتعال  حق  یھمانا رضا  یروحان  بھشت ، یجسمان َّ�  ۚ ُ�َ�ۡ
َ
 ﴾أ

، برتر و  ار بزرگیبس  یماد  یھا از: بھره  است  عبارت  یجسمان  بھشت و ]۷۲[التوبة: 
  عام  هیآ  نیا  هک  است  آن  حیاند؛ صح گفته  یر ویو غ س  عباس  ابن  هک چنان . دانیجاو

  نیبر ا  لیدال  نیاتریاز گو  هیآ  نیرا ایرد زیگ یم را دربرھردو   و جن  انس و  است
 شوند. یوارد م  بھشت  نند، بهک  شهیآورند و تقوا پ  مانیا  انیاگر جن  هک  است  قتیحق
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 رکابوب  درباره  مهیرک  هیآ  نیه: اکند ک یم  تیروا  نزول  سبب  انیدر ب  حاتم  یاب  ابن
 ادی را به  و دوزخ  و بھشت  تابکو   و حساب  امتیاو ق  یرا روزیشد ز  نازل س  قیصد

  یوانیح  هک  بودم یسبز م  اھانیگ  نیاز ا  یاھیگ  داشتم  دوست«گفت:   آورد و سپس
 شد.  نازل  هیآ  نیا  پس».  شدم ینم  دهیھرگز آفر  هک  داشتم  خورد، دوست یآمد و مرا م یم

ّيِ َءاَ�ٓ ﴿
َ
بَانِ  َرّ�ُِ�َما ءِ فَبِأ  ﴾٤٧تَُ�ّذِ

  هکچرا   و جن  انس  یا» د؟یشمار یم  را دروغ  پروردگارتانھای  نعمت از  کی دامک  پس«
 ندارد.  ھم  یمانند  چی، ھ است  شهیو ھم  دانیجاو  هک از آن  گذشته  دو باغ  نیاھای  نعمت

﴿ ٓ ۡ�َنانٖ  َذَواتَا
َ
 ﴾٤٨أ

  خرم سبز و  یھا شاخه  آناز   و در ھر شاخه» ارندیبس  یھا شاخه  ی، دارا دو باغ  آن«
  راست  شاخه . غصن: ھاست ھا وجود دارد. افنان: شاخه وهیاز م  یگون گونه  ار، انواعیبس

 . است

ّيِ َءاَ�ٓ ﴿
َ
بَانِ  َرّ�ُِ�َما ءِ فَبِأ  ﴾٤٩تَُ�ّذِ

را   پروردگارتانھای  نعمت از  کی  دامک«  و جن  انس  یھا گروه  یا»  پس«
 و  عقال بوده  اقیآرا، مورد اشت دل  وهکفر و ش  نیا  به  دنیسرا ریز» د؟یشمار یم  دروغ

تا  دیباش  داشته  ید و تقوینک  را عبادت  یتعال  حق  هکند ک یم  جابیھا ا نعمت  نیر اکش
 د.یابی  دست  یاخروھای  نعمت  نیا  به

 ﴾٥٠َ�ۡرَِ�انِ  َنانِ �ِيِهَما َ�يۡ ﴿
  دوباغ  یھا یھا و پستیاز بلند  کی: در ھریعنی»  است  روان  ، دو چشمه دو باغ  در آن«
  یکی: یقول ند. بهک یم  یاریرا آب ھا آن  درختان  هکوجود دارد   یجار  یا ، چشمه اد شدهی

 . است»  لیسلسب« یگریو د»  میتسن«،  دو چشمه  از آن

ّيِ َءاَ�ٓ ﴿
َ
بَانِ  َرّ�ُِ�َما ءِ فَبِأ  ﴾٥١تَُ�ّذِ

را   پروردگارتانھای  نعمت از  کی  دامک«  جنو   انس  یھا گروه  یا»  پس«
 . است  ار بزرگیبس  یو نعمت  یقطع  یقتیحق  نیرا ایز» د؟یشمار یم  دروغ

ِ َ�ِٰكَهةٖ ﴿
 ﴾٥٢َزوَۡجانِ  �ِيِهَما ِمن ُ�ّ

و دو   دو صنف  یعنیزوجان: »  ھست  دو گونه  یا وهی، از ھر م دو باغ  در آن«
  گونه کیه: ک  شده  شود. گفته یم  ھا برگرفته ، لذت آن  انواع از  یاز ھر نوع  هک  است  نوع
خود   و مزه  یی، گوارا در لذت ھا آناز   کی  چیاما ھ  است  کخش  گر آنید  و گونه  تازه  آن
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موجود   در آخرت  از آنچه«د: یگو یم س  عباس  ندارد. ابن  یا یاستکو   یمک  یگریاز د
  ا و آخرتیدنھای  نعمت  انی: میعنی». وجود ندارد  یگریدز یچ  ا جز نامی، در دن است
 وجود دارد.  یمیعظ  و فاصله  روشن  فرق

ّيِ َءاَ�ٓ ﴿
َ
ِ  ءِ فَبِأ بَانِ َرّ�  ﴾٥٣ُ�َما تَُ�ّذِ

را   پروردگارتانھای  نعمت از  کی دامک«  و جن  انس  یھا گروه  یا»  پس«
 د؟.یدھ یم  انجام  کین  عمل  د و نهینک یم  عبادت  نه  هک» دیشمار یم  دورغ

ٰ  �َ  ُِٔمتَِّ� ﴿ ٖق�  ِمنۡ  َ�َطآ�ُِنَها فُُر� َ�َ  ﴾٥٤َدانٖ  ٱۡ�َنَّتَۡ�ِ  وََجَ�  إِۡستَۡ�َ
 :یعنی»  ستبر است  شمیاز ابر ھا آنآستر   هکاند  دهیآرم  ییھا فرش بر  انیبھشت«
 اند. داده  هیکاھا تکو بر مت  دهیھا آرم بر فرش  تمام  یو تنعم  شیو آسا  در رفاه  انیبھشت

  پس . ستبر است  یبایھا قرار دارد. استبرق: د هیر رویدر ز  هک  است  یین: آسترھایبطا
دند یپرس ریجب دبنیخواھد بود؟ از سع  چگونه ھا آن  هیبا باشد، رویاز د ھا آنآستر   ھرگاه

پروردگار   مقوله  از ھمان  نیا  ؟ گفت ستیاز چ ھا آن  هیرو  پس  باستیاز د ھا آنه: آستر ک

ۡ�ُ�ٖ ﴿ است:
َ
ِ أ ة ۡخِ�َ لَُهم ّمِن قُرَّ

ُ
ٓ أ ا   سک  چیھ« .]۱۷[السجدة:  ﴾فََ� َ�ۡعلَُم َ�ۡفٞس مَّ

  آنان  یدادند برا یم  انجام  آنچه  پاداش  ، به است  دگانید  بخش یروشن  ز از آنچهیچ  داندچه ینم

ھا و  هیرو«د: یگو یزمین س  عباس  . ابن گذشت  آنر یتفس  هک » است  شده  ساخته  پنھان
»  است  کینزد  دو باغ  آن  وهیوم». «داند ینم  جز خداوند متعال  کس ھیچ را ھا آنظواھر 

دور خود   به  یبھشت  درخت ه:ک  است  شود. نقل یم  دهیچ  هک  است  یا وهی: میجن
ند و یبچ ھا آناز   یآسان  به  است  آن  یھا وهیاز م  دنیچ  خواھان  هک  یسکگردد تا  یم

 ھا آن  به  ، در ھر حال دهیپھلو خواب به  و چه  نشسته  باشد چه  ستادهیا  ، چه یبھشت  شخص
 دارد.  یدسترس

ّيِ َءاَ�ٓ ﴿
َ
بَانِ  َرّ�ُِ�َما ءِ فَبِأ  ﴾٥٥تَُ�ّذِ

  دروغرا   پروردگارتانھای  نعمت از  کی دامک«  و جن  انس  یھا گروه  یا»  پس«
 د؟.یریگ ینم  شیرا در پ  یو تقو  عبادت  راه  هک» دیشمار یم

ۡرِف �ِيِهنَّ َ�ِٰصَ�ُٰت ﴿  ﴾٥٦َجآنّٞ  َوَ�  َ�ۡبلَُهمۡ  إِ�ٞس  َ�ۡطِمۡثُهنَّ  لَمۡ  ٱلطَّ
  ، زنان اد شدهی  دو باغ  : در آنیعنی» نگاھند  فروھشته  یدلبران ھا آندر «
  یسو  و به  انداخته  خود را فقط بر شوھرانشان  نگاه  هکھستند   یا فروھشته  چشم

د: یگو یر میثک ا. ابنیدن  ا از زنانیھستند،   انیا از حوری  نند؛ و آنانک ینظر نم  رشانیغ



 ٧٦٩  سوره رحمن

 

 از  یکی  هک  نند، چندانیب یباتر نمیخود ز  را از شوھران  کس ھیچ  زنان  آن  هک  است  نقل«
 باتریوتر و زکیرا از تو ن  یزیچ  نه  در بھشت  هکخدا   د: بهیگو یم  شوھرش  به ھا آن

  من  یتو و تو را برا  یمرا برا  هکرا   ییخدا  شیستا  تر پس یداشتن دوست  و نه  نمیب یم
 طمث: از»  است  ردهکن  زشیآم ھا آنبا   از آنان  شیپ  یو جن  انس  چیھ  هک». «قرار داد

  هک است  فرج  ردنک  یبا خون  ھمراه  و جماع  زشیبا آم  زن  ارتکب  افتنکو ش  بردن  نیب
  با آنان  سک چیھ  شان از شوھران  : قبلیعنیدھد.  یم  یرو  یبا و  بار از مقاربت نیدر اول
  دهیآفر  در بھشت  انیحور  آن  هک نیا  لیدل  به«د: یگو یم  . مقاتل است  ردهکن  جماع
  یجنس  زشیآم ھا آنز مانند انسین  انیجن  هک  است  بر آن  لیدل  هیآ  نیا». اند شده

  زن  انیجن از  یھمسران  مرد در بھشت  انیجن  یشوند و برا یوارد م  بھشت  نند، بهک یم
  یآدم  زنان با  انیجن  است  نکمم  یگاھ  هک  است  بر آن  لیدل  هیآ  نیا  نی. ھمچن است

 نند.ک  یکینزد

ّيِ َءاَ�ٓ ﴿
َ
بَانِ  َرّ�ُِ�َما ءِ فَبِأ  ﴾٥٧تَُ�ّذِ

را   پروردگارتانھای  نعمت از  کی دامک«  و جن  انس  یھا گروه  یا»  پس«
را   ییھا د تا ھمچو نعمتیدھ ینم  انجام  ستهیشا  عمل  هک» دیشمار یم  دروغ

 د.یآور  دست  به

�َُّهنَّ ﴿
َ
 ﴾٥٨ٱلَۡمرَۡجانُ وَ  ٱۡ�َاقُوُت َك�

  اقوتی  به ھا آن  یبا سرخ  ھمراه  رنگ  یصفارا در   یبھشت  زنان  سبحان  یخدا  سپس
  اقوتی« خود مانند  بودن  یقلیدر صفا و ص» ھا آن  هک  ییگو«ند: ک یم  هیتشب  و مرجان

  نیز نگین  مرجان و  معروف  یمتیق  اقوت: سنگی» مرجانند«خود مانند   در درخشش» و
  شانیر اید و غیز بن حسن مجاھد،شود.  یم  ا برگرفتهیاز در  هک  است  یمعروف  رنگ  سرخ

  مجاھد و حسن  پس». اند  مرجان  یدیو سپ  اقوتی  یدر صفا  یبھشت  زنان«ند: یگو یم
است:   آمده  فیشر  ثیاند. در حد ردهک  یمعن» دیمروار«  نجا بهیرا در ا»  مرجان«
اند و  چھارده  شب  ماه  چون  صورت  به شوند، یوارد م  بھشت  به  هک  یگروھ  نیاول«

  از آنان  کیھر   یآسمانند، برا  فروزان  ستاره  یروشن  ند، بهیآ یم  آنان  یدر پ  هک  یگروھ
تر از  شود و شگفت یم  دهید  شیپاھا  گوشت  پشت از  یو  ساق  مخ  هک  دو ھمسر است

 ». ھست  ز در بھشتین  نیا

ّيِ َءاَ�ٓ ﴿
َ
بَانِ  َرّ�ُِ�َما ءِ فَبِأ  ﴾٥٩تَُ�ّذِ
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را   پروردگارتانھای  نعمت از  کی دامک«  و جن  انس  یھا گروه  یا»  پس«
  یدلربا  زنان  نیا  یو مھرھا  ردهکن  عمل  یروز  نیچن  یبرا  هک» دیشمار یم  دروغ
 د؟.ینک ینم  ، آماده است  یو تقو  از عبادت  عبارت  هک را  یبھشت

 ﴾٦٠نُ ٱۡ�ِۡحَ�ٰ إِ�َّ  ٱۡ�ِۡحَ�ٰنِ  َجَزآءُ  َهۡل ﴿
ردار کوکین ایدر دن  هک  یسک  ی: جزایعنی» ؟ است  جز احسان  احسان  مگر پاداش«
از   یبرخ  هک  یبھشت لذا دو  ستین  یگریز دیچ  در آخرت  یو  به  ، جز احسان است  بوده

از   صالح  و عمل  مانیدر ا  هک  است  یفضل  اھل  ، از آن گذشت  اتیآ  نیدر ا ھا آن  اوصاف
  فیشر  ثیاند. در حد بھشت  اھل  درجات  نیبرتر  صاحب  شانیاند و ا تاخته  شیپ  گرانید
؛ دو  دو بھشت  آن«فرمودند:   هک  است  آمده ص  رمکا  از رسول س  عباس  ابن  تیروا  به

باشد، در  یم  راه  سال ر صدیمس  اندازه  به  ھر باغ  مسافت  هک  است  جنت  در عرض  باغ
و   یو خرم  از نغمه  هک نیمگر ا  ستین  ز از آنیچ  چیاز نور و ھ  است  ییسرا  باغوسط ھر 

 ». است  ز ثابتین  آن  و درختان  ثابت  آن  نیباشد، زم یم  و جوش  در جنب  یسرسبز

ّيِ َءاَ�ٓ ﴿
َ
بَانِ  َرّ�ُِ�َما ءِ فَبِأ  ﴾٦١تَُ�ّذِ

  را دروغ  پروردگارتانھای  نعمت از  کی دامک«  و جن  انس  یھا گروه  یا»  پس«
 س  کمال بن انس  تیروا  به  فیشر  ثید؟ در حدیگزار یر نمکو ش  عمل  هک» دیشمار یم

ٓ  َهۡل ﴿ هیآ ص خدا  رسول«فرمود:   هک  است  آمده  ﴾٦٠َ�ٰنُ حۡ ۡ�ِ ٱإِ�َّ  َ�ٰنِ حۡ ۡ�ِ ٱ ءُ َجَزا
د؟ یفرما یم  چه  پروردگارتان  هکد یدان یا میفرمودند: آ  را خواندند، سپس  ]۶۰[الرحمن: 

  یا جزاید: آیفرما یم  داناترند. فرمودند: پروردگارتان  گفتند: خدا و رسولش  اصحاب
 ».؟ است  یگرید زیچ  ، جز بھشت ام ردهک  انعام  ید بر ویبا توح  هک  یسک

 ﴾٦٢َوِمن ُدونِِهَما َجنََّتانِ ﴿
  اوصاف  هک  یدو باغ  ر از آنی: غیعنی»  ز ھستیگر نید  ، دو باغ دو باغ  ر از آنیو غ«

  دو باغ  اصحاب ، از و مرتبه  گاهیاز نظر جا  هک  یسانک  یبرا ھا آنر ی، در ز گذشت ھا آن
  دو باغ  در بھشت  هک  گذشت  فیشر  ثیگر وجود دارد. در حدید  ترند، دو باغ نییپا  سابق

از   دوم  و دو باغ  است  مقربان  از آن  اول  دو باغ  وجود دارد پس  از نقره  از طال و دو باغ
سبز   تیغا  گر بهید  و دو باغ  است  یمتنوع  درختان  یدارا  اول  ، دو باغ نیمی  اصحاب  آن

در   هکقرار دارند، ھرچند   یو سرسبز  یخرم  مالکز در ین  دو باغ  نی، ا نیبنابرا  است
 ترند. نییپا  اول  اغدو ب  به  خود نسبت  لتیو فض  مرتبه
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ّيِ َءاَ�ٓ ﴿
َ
بَانِ َرّ�ُِ�مَ  ءِ فَبِأ  ﴾٦٣ا تَُ�ّذِ

را   پروردگارتانھای  نعمت از  کی  دامک«  و جن  انس  یھا گروه  یا»  پس«
 د؟.یگزار یر نمکد و شینک ینم  عمل  هک» دیشمار یم  دروغ

َتانِ ُمدۡ ﴿  ﴾٦٤َهآمَّ
 زنند. یم  یاھیس  به  ، دل و در منظر چشم» گونند هیس  یسبز  از شدت  هکسبز   دو باغ«

ّيِ َءاَ�ٓ ﴿
َ
بَانِ  َرّ�ُِ�َما ءِ فَبِأ  ﴾٦٥تَُ�ّذِ

  را دروغ  پروردگارتانھای  نعمت از  کی دامک«  و جن  انس  یھا گروه  یا»  پس«
 د؟.ینک ینم  جزا عمل  یسرا  یبرا  هک» دیشمار یم

اَخَتانِ  َنانِ �ِيِهَما َ�يۡ ﴿  ﴾٦٦نَضَّ
 . است  از چشمه  آب  نضخ: فوران» وجود دارد  زن   فواره  دو، دو چشمه  در آن«

ّيِ َءاَ�ٓ ﴿
َ
بَانِ  َرّ�ُِ�َما ءِ فَبِأ  ﴾٦٧تَُ�ّذِ

  را دروغ  پروردگارتانھای  نعمت از  کی دامک« و جن  انس  یھا گروه  یا»  پس«
وجود   یجار  چشمه، دو  است  مقربان  از آن  هک  اول  را اگر در دو باغیز» د؟یشمار یم

د: یگو یم س  عازب . براءبن موجود است  زن  فواره  ز دو چشمهینجا نیدارد، در ا
 ».باشند یم  زن فواره  یھا ھستند، بھتر از چشمه  روان  هک  ییھا چشمه«

انٞ  َوَ�ۡلٞ  �ِيِهَما َ�ِٰكَهةٞ ﴿  ﴾٦٨َوُرمَّ
  بدان شدند؛  مخصوص  یادآوری  خرما و انار به»  و خرما و انار است  وهیدو، م  در آن«
گر ید از را بریامت  نیو ا  داشته  یشتریب  و منفعت  ھا حسن وهیر میسا  به  نسبت  هک  جھت

  دارند و ھم وجود  در خزان  ھم  هکرو   ز از آنیدوا و ن  ند و ھمیغذا  ھم  هکھا دارند  وهیم
  ستین  عام  به  خاص  عطف  لیاز قب ھا آن  یر اختصاصکذ«د: یگو یم  ی. بخار در زمستان

 ». ستھا آنشتر یب  حسن  سبب  به  هکبل

ّيِ َءاَ�ٓ ﴿
َ
بَانِ  َرّ�ُِ�َما ءِ فَبِأ  ﴾٦٩تَُ�ّذِ

  را دروغ  پروردگارتانھای  نعمت از  کی  دامک«  و جن  انس  یھا گروه  یا»  پس«
 رند.کھا سزاوار حمد و ش نعمت  نیرا ایز» د؟یشمار یم

 
 



 تفسیر انوار القرآن    ٧٧٢

 ﴾٧٠ِحَسانٞ  َ�ٌٰت �ِيِهنَّ َخيۡ ﴿
 ، فضل  یدارا  رات: زنانیخ» وجود دارند  یو روکو ن  یوخوکن  زگانیدر آنجا دوش«

  لیذ  فیشر  ثیحد  به  در آن  هک  است  جمھور مفسران  قول  نیاند. و ا  یبارویخو و زکین
ا یگفتم:  ص  رمکا  رسول  به«فرمود:   هکاند  ردهک  استدالل ل  سلمه  ام  تیروا  به

گاه ﴾ِحَسانٞ  َ�ٌٰت َخيۡ ﴿ :یتعال  حق  فرموده  نیمرا از ا !للها رسول د؟ فرمودند: یگردان  آ
  هک  است  آمده  یگرید  فیشر  ثیحد در». اند یبا رویو ز  خلق  خوش  مراد از آنان: زنان

ما « .»رامك  زواج، خلقنا أل احلسان  ات�اخل �ن«خوانند:  یم را  نغمه  نیا  نیع  حوران

 .» میا شده  دهیآفر  یا یگرام  شوھران  یبرا  هک  میھست  یبارویخو و زکین  زنان

ّيِ َءاَ�ٓ ﴿
َ
بَ  َرّ�ُِ�َما ءِ فَبِأ  ﴾٧١انِ تَُ�ّذِ

 ».د؟یشمار یم  را دروغ  پروردگارتانھای  نعمت از  کی دامک«  و جن  انس  یا»  پس«

ۡقُصوَ�ٰتٞ  ُحورٞ ﴿  ﴾٧٢ٱۡ�َِيامِ  ِ�  مَّ
 را  گرانیاند و د وابسته  شان شوھران  فقط به  هک» ھا مهیدر خ  نینش  پرده  یحوران«

  شده  ساخته  یخال  انیاز گوھر م  هکقرار دارند   یا یبھشت  یھا مهیخواھند و در خ ینم
  وصف نیا  به  سابق  دو باغ  خرامند. اما زنان ینم  بھشت  یو راھروھا ھا آنابیلذا در خ

  سک به  شوھرانشان  و جز به  داشته  را فروھشته  شیخو  چشمان  هکشدند   فیتوص
  یبلندتر  ، منزلت هیآ  نیدر ا  اد شدهی  حوران  به  نسبت  ، آنان نینگرند بنابرا ینم  یگرید

�َُّهنَّ ﴿ ز آمد:ین  وصف  نیا  سابق  زنان  فیدر توص  عالوه  دارند، به
َ
 ۡ�َاقُوُت ٱَك�

 . است  یشگرف  وصف  حق  به  هک ]۵۸[الرحمن:  ﴾٥٨انُ لَۡمرۡجَ ٱوَ 

ّيِ َءاَ�ٓ ﴿
َ
بَانِ  َرّ�ُِ�َما ءِ فَبِأ  ﴾٧٣تَُ�ّذِ

 ؟. و جن  انس  یا» دیشمار یم  را دروغ  پروردگارتانھای  نعمت از  کی  دامک  پس«

ّيِ َءاَ�ٓءِ  ٧٤َجآنّٞ  َوَ�  َ�ۡبلَُهمۡ  إِ�ٞس  َ�ۡطِمۡثُهنَّ  لَمۡ ﴿
َ
بَانِ فَبِأ  ﴾٧٥َرّ�ُِ�َما تَُ�ّذِ

ر یتفس»  است  ردهکن  زشیآم ھا آنبا   یجن  چیو ھ  انسان  چیھ  شانیاز ا  شیپ«
 . گذشت ر آنینظ

 ؟. و جن  انس  یا» دیشمار یم  را دروغ  پروردگارتانھای  نعمت از  کی دامک  پس«

ٰ  �َ  ُِٔمتَِّ� ﴿  ﴾٧٦ِحَسانٖ  وََ�ۡبَقرِّيٍ  ُخۡ�ٖ  َرفَۡرٍف  َ�َ



 ٧٧٣  سوره رحمن

 

  است سبز  یھا از جامه  یا نوعی،  رفرف: بالش» اند زده  هیکت  سبزرنگ  یھا بر بالش«
نزد  در  نی. ھمچن است  نهینگار  یھا : فرشیعبقر» وکین  هیگرانما  یھا و بر فرش«

  یایاش ز بهیو ن  و زنان  و با اعتبار از مردان  ، بزرگوار، برجسته فاضل  ھر انسان  به  اعراب
  نیسرزم پندارند از یم  اعراب  هک  است  ییجا»: عبقر«شود.  یم  اطالق  یبقرفاخر، ع

باشند،   آمده  شگفت  به  آن  یرومندیو ن  یبائیو ز  از حسن  هکرا   یزیلذا ھر چ  است  جن
 دھند. یم  نسبت  آن  به

  جهینت  نیا  به،  بھشت  یھا آناز بوست  دو نوع  درباره  وارده  اتیآ  ، از مجموع نیبنابرا
  یھا آنبوست  دو، دو گونه  و درجه  کی  درجه  انیاز بھشت  دو گروه  یبرا  هک  میرس یم

 . است  شده  ز فراھمیدو ن  و درجه  کی  درجه
  قابل  لینحو ذ  به ھا آن  انیموجود در م  یھا ، فرق فوق  اتیدر آ  با نگرش  البته

 باشد: یرمکذ
دو   هک را دارند در حالی  میوه  از درختان  گونی و گونه  رنگارنگ  انواع  اول  دو باغ -۱

 دارند.  بسیار سبزی  ، فضای دوم  باغ
 . زن  فواره  دو چشمه  دوم  دارند و دو باغ  جاری  دو چشمه  اول  دو باغ -۲
در دو   هکھرچند   وجود دارد ولی  دو زوج  میوه  از ھر گونه  اول  در دو باغ -۳

از  ھا آندر   هک  نشده  گفته  اما چنین  و خرما و انار موجود است  میوه  دوم  باغ
 .وجود دارد  مختلف  دوگونه  ھر میوه

و مرجانند و بر   یاقوت  چون  هکوجود دارند   ، زنانی اول  در دو باغ -۴
  خویکنی  ، زنان دوم  دارند اما در دو باغ می  فروھشته  چشم  شان شوھران
 ود دارند.وج  خوبروی

و مرجانند و بر   یاقوت  چون  هکوجود دارند   ، زنانی اول  در دو باغ -۵
  خویکنی  ، زنان دوم  دارند اما در دو باغ می  فروھشته  چشم  شان شوھران
 وجود دارند.  خوبروی

  ستبر است  ھا از دیبای آستر آن  که  ھایی گاه بر تکیه  ، بھشتیان اول  در دو باغ -۶
  ھای سبز و فرش  ھای بر بالش  ، بھشتیان دوم  در دو باغ  که در حالیاند  آرمیده
 اند. آرمیده  نفیس
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ّيِ َءاَ�ٓ ﴿
َ
بَانِ  َرّ�ُِ�َما ءِ فَبِأ  ﴾٧٧تَُ�ّذِ

  هک »دیشمار یم  را دروغ  پروردگارتانھای  نعمت از  کی دامک«و جن   انس  یا»  پس«
 د؟.ینک ینم  آماده  یھا آنجاودھای  نعمت  نیچن  یخود را برا

ۡكَرامِ وَ  ٱۡ�ََ�ٰلِ َرّ�َِك ذِي  ٱۡسمُ تََ�َٰرَك ﴿  ﴾٧٨ٱۡ�ِ
،  مقدس  : پروردگارتیعنی»  است  رامکواال  ذوالجالل  هک  پروردگارت  نام  است  تکبا بر«

  شیخو  مخلص  بندگان  به  هک  باشد؛ بر آنچه یم  رامتکو   وهک، ش ، عظمت عزت  ، صاحب کپا
نشود، مورد   یرد و نافرمانیگ قرار  مورد بزرگداشت  هک  است  آن  ستهیاو شا  پس  نموده  انعام

 گردد.  فراموش  هک  نیا  شود نه  اد آوردهی  و به  یمورد ناسپاس  رد نهیقرار گ  و سپاس  پرستش



 
 
 
 

 واقعه  سوره

 . است  هیآ  )۹۶(  یو دارا  است  یمک

إِذَا ﴿ :یتعال  حق  با فرموده  هکشد   دهینام»  واقعه«سبب   بدان  سوره  نیا ه:یتسم  وجه
 . است  آغاز شده ]۱[الواقعة:  ﴾١لَۡواقَِعةُ ٱَوَ�َعِت 
  جمله  آن ؛ از است  شده  تیروا  یثیاحاد  هکمبار  سوره  نیا  لتیفض  آن: در باره  لتیفض

  واقعه  سوره« فرمودند: ص  رمکا  رسول  هک  است س  انس  تیروا  به  لیذ  فیشر  ثیحد
و   یثعلب». دیدھ  مشیز تعلین  فرزندانتان  د و بهیرا بخوان  آن  پس  است  یتوانگر  سوره

  به س مسعود  بن للهعبدا« اند: ردهک  تیروا س مسعود  بن للهعبدا  حال  ر در شرحکعسا  ابن
  ادتشیع  به س  عفان  بن  عثمان  رد پسک  رحلت  در آن  هکشد   مصاب  یا یماریب  ھمان
 د:یو از او پرس  رفت
 ؟ یبر یم  رنج  یا یماریب  از چه ! عبدالله  یا

 . شیخو  گناھان  یماریگفت: از ب
 ؟ یدار  لیم  یزیچ  چه  د: بهیپرس

 . شیپروردگار خو  رحمت  گفت: به
 اورند؟یب  یکپزش  تیراب  هک  ا دستور ندھمید: آیپرس

 . مار ساختیمرا ب  کپزش  گفت: ھمان
 ؟ دستور ندھم  یبخشش  تو به  یا براید: آیپرس

 . ستین  یازین  گفت: مرا بدان
 باشد.  دخترانت  ، بعد از تو از آن بخشش  نیفرمود: ا
دستور   دخترانم  به  د؟ منیکمنایاز فقر ب  ا بر دخترانمیآ ! نیرالمؤمنیام  یگفت: ا

 ص خدا  رسولاز   فیشر  ثیرا در حدیرا بخوانند ز  واقعه  سوره  در ھر شب  هک  ام داده
او فقر و   را بخواند، ھرگز به  واقعه  سوره  در ھر شب  سکھر «فرمودند:   هک  دمیشن

 ».رسد یمن  یا فاقه
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 ﴾١ٱلَۡواقَِعةُ إَِذا َوَ�َعِت ﴿
و   حاقه ، ، مانند آزفه است  امتیق  یاز اسما  یواقعه: اسم» شود  واقع  واقعه  چون«

 باشد. یم  و محقق  ثابت  آن  وقوع  هکشد   دهینام  رو واقعه  از آن  امتی. ق ر آنیغ

 ﴾٢َ�ذِبَةٌ  َعتَِهاَس لِوَ�ۡ لَيۡ ﴿
 گرید  آن  وقوع  : در ھنگامیعنی»  ستین  یا نندهک  بیذکت  چیھ  آن  وقوع  در وقت«

  یرو  یبیذکگر اصال تیآخر را بدمد د  نفخه ÷  لیاسراف  و چون  ستیار نکدر   یبیذکت
  واقعه: ھمان . مراد از است  و معاد دروغ  امتید: قیبگو  هک  ینیب یرا نم  یسکدھد و  ینم
 . آخر در صور است  دنیدم

افَِعةٌ  َخافَِضةٞ ﴿  ﴾٣رَّ
و   جاه  اھل  افرانکاز   ییھا گروه  امتی: قیعنی»  فرادارنده  و ھم  است  فرودارنده  ھم«
دارد و  یاند، فروم ا بلندقدر بودهیدر دن  هکرا   یو توانگر  منصب  اھل  و فاسقان  مقام
ندقدر اند، بل بوده  و نشان  نام یا بیدر دن  هکرا   مانیا  از اھل  ییھا گرداند و گروه یم  پست

 دھد. یم  گرداند و رفعت یم

ِت ﴿ �ُض إَِذا رُجَّ
َ
 ﴾٤ارَجّٗ  ٱۡ�

  آن  یبر رو  ھر آنچه  هکتا بدانجا » شود  لرزانده  سخت  یجنبش  به  نیزم  هک  گاه  آن«
 ند.کش یم  ـ در ھم  ر آنیھا و غ وهکاز   ز ـ اعمیچ  شود و ھمه یم  رانیو  است

ِت ﴿ َباُل َو�ُسَّ  ﴾٥ا�َسّٗ  ٱۡ�ِ
شود:  یم  . گفته است  شدن  زهیر زهیبس: ر» ز شودیخرد و ر  ھا سخت وهکو «
 ند.کز یرا خرد و ر  یزیچ  یسک  هک  گاه  ؛ آن یالش  بس

ا َهَبآءٗ  فََ�نَۡت ﴿ �َبّثٗ  ﴾٦مُّ
  خانه  روزنه  در شعاع  هک چنان» گردند«  و متفرق » ندهکپرا  یغبار  پس«

 شود. یم  دهید  یمانندغبار   ، ذرات آفتاب  یسو به

ۡزَ�ٰٗجا َوُ�نُتمۡ ﴿
َ
 ﴾٧ثََ�َٰثةٗ  أ

  میتقس  گانه سه  یھا ھا و گروه دسته  : شما بهیعنی» دیباش  یھا ناگ سه  و شما ازواج«
ز بر یو ن شود  یادآوری  یگرید  با دسته  ھمراه  از آن  هک  یزید. زوج: بر ھر چیشو یم

 شود. یم  اطالق  ماده و نر  جفت



 ٧٧٧  سوره واقعه

 

ۡص ﴿
َ
ٓ  ٱلَۡمۡيَمَنةِ  َ�ُٰب فَأ ۡصَ�ُٰب  َما

َ
 ﴾٨ٱلَۡمۡيَمَنةِ  أ

د: یفرما یو م  پرداخته  گانه سه  یھا گروه  نیا  حال  انیب  به  یتعال  حق  گاه  آن
 »؟ منهیم  دارند اصحاب  حال  چه«راست   دست  ارانی: یعنی»  منهیم  اصحاب  پس«
 . و وصف  حال  نیقرار دارند؟ در بھتر  یو وصف  حال  در چه  راست  دست  ارانی :یعنی

  اصحاب . است  آنان  حال  یاز خوب  آوردن  شگفت  و به  شأن  د بزرگداشتیمف  استفھام  پس
  یھا و نامه برند یم  بھشت  یسو به  راست  را از سمت  شانیا  هکاند  سعادت  منه: اھلیم

 دھند. یم  شان راست  دست  را به  شان اعمال

ۡص ﴿
َ
ٓ  َمةِ  َٔ ٱلَۡمۡ�  ُب َ�ٰ َوأ ۡصَ�ُٰب  َما

َ
 ﴾٩َمةِ  َٔ ٱلَۡمۡ�  أ

  اھل  آنان» ؟ شمال  دارند اصحاب  حال  چه«چپ   ارانی: یعنی»  شمال  و اصحاب«
  یھا نامه برند و یم  دوزخ  یسو به  چپ  را از سمت ھا آن  هکاند  و ضاللت  شقاوت

قرار   یمونیبد و نام  و وصف  در حال  آنان ! یدھند. آر یم  شان چپ  دست  را به  اعمالشان
  د بهیز مفینجا نیدر ا شوند. استفھام  یم  افگنده  و دنائت  حقارت  را در پرتگاهیدارند ز
 . است  بد آنان و روز  از حال  واداشتن  شگفت

ٰبُِقونَ وَ ﴿ ٰبُِقونَ  ٱل�َّ  ﴾١٠ٱل�َّ
 و  شتازانی، پ گروه  نیسوم :یعنی » روندگان  شیشانند پیخود ا  رندگانیگ و سبقت«

  یسو به  هکآنانند   اند و ھم کین  و اعمال  و جھاد و توبه  مانیا  یسو به  رندگانیگ  سبقت
  روشن  متعال  یخدا  بیترت  نیا  تازند. به یم  شیپ  یو  و بھشت أ خداوند  رحمت

  هکھا  یراست  دستشوند:  یم  میتقس  گروه  سه  به  امتیدر روز ق ھا ناانس  هکند ک یم
  شگاهیپ  به  رندهیگ سبقت  شتازانیاند و پ دوزخ  اھل  هکھا  یچپ  اند، دست بھشت  اصحاب

  ثیباشند. در حد یشھدا م و  قانی، صد امبرانیپ  هک؛  یو  بارگاه  و مقربان  أل  یخدا
  هکد یدان یا میآ«فرمودند:  ص  رمکا  رسول هک  است  آمده ل  عائشه  تیروا  به  فیشر

گفتند: خدا   اند؟ اصحاب یسانک  چه  امتیروز ق در  یالھ ) عرش(  هیسا  یسو به  شتازانیپ
  آنان  به  حق  چون  هکاند   یسانک  شانیفرمودند: ا ص  رمکا  رسول داناترند.  و رسولش

بر  بخشند و یرا م  شود، آن  خواسته  از آنان  حق  رند و چونیپذ یم را  شود، آن  عرضه
ر در یثک  ابن». نندک یم  مکح  شتنیبر خو  هکنند ک یم  یو داور  مکح  چنان  مردم

ۡزَ�ٰٗجا ثََ�ٰثَةٗ ﴿ ر:یتفس
َ
 »دیباش  یھا ناگ سه  یھا و شما دسته« .]۷[الواقعة:  ﴾٧َوُ�نُتۡم أ

  در طرف  یا شوند؛ دسته یم  میتقس  دسته  سه  به  امتیدر روز ق  مردم  یعنی«د: یوگ یم



 تفسیر انوار القرآن    ٧٧٨

 ÷ آدم  راست  یاز پھلو  هکاند  یسانک  قرار دارند و آنان  پروردگار سبحان عرش  راست
در   دوم  اند. دسته بھشت  جمھور اھل  د: آنانیگو یم  یاند ... و سد آمده رونیب

 ÷ آدم  چپ  یاز پھلو  هکاند  دوزخ  اھل  عامه  قرار دارند و آنان  عرش  چپ  طرف
در   شتازانیپ  سوم  ـ و دسته  رد آنانکاز عمل أ بر خدا  پناهاند... ـ  آمده  رونیب

  یتعال  حق تر و به مندتر، مخصوص بھره  نیمی  از اصحاب  شانیا  هکاند  أل  یخدا  بارگاه
  از اصحاب  تعدادشان  هکباشند  یم  دانیو شھ  قانی، صد امبرانی؛ پ گروه  نیترند و اکینزد

 ». متر استک  نیمی

ْوَ�ٰٓ ﴿
ُ
ُ�ونَ  �َِك أ  ﴾١١ٱلُۡمَقرَّ
  رامتک و  یالھ  فراوان  پاداش  یسو به  گان ردهک  کی: نزدیعنی»  مقربان  آنانند ھمان«

 . یو  میعظ  داشتیو گرام

ِٰت ﴿  ﴾١٢ٱ�َّعِيمِ ِ� َج�َّ
 اند.»  پر ناز و نعمت  یھا در بھشت«طور ابد   به  مقربان  آن

لِ�َ  ّمِنَ  ثُلَّةٞ ﴿ وَّ
َ
 ﴾١٣ٱۡ�

  تحت در  شمار آن  هک  است  ی: گروھ  ثله»  انینیشیارند از پیبس  یجمع«؛  مقربان  آن
ما  امبریپ  تا بعثت ÷ آدم  از زمان  سابق  یھا ان: امتینیشید. مراد از پیایحصر ن
 باشند. یم ص محمد  حضرت

 ﴾١٤ٱ�ِخرِ�نَ  ّمِنَ  َوقَلِيلٞ ﴿
  به  نسبت ص محمد  از امت  مقربان :یعنی»  اند از متأخران یکاند«مقربان   آن» و«

 یھا در امت  امبرانیپ  یاریبس  سبب  اند، به کگر اندید  یھا خود از امت  انینیشیپ
ز یر نیثک ابن  هکـ   یقول اند. به گفته  را اجابت  شان دعوت  هک  یسانک  یاریو بس  نیشیپ

 امت  انینیشیار از پیبس  یجمع  ه: مقربانک  است  نیـ مراد ا  است  داده  حیرا ترج آن
 ار ازیبس  ی، جمع نیاند بنابرا امت  نیھم  از متأخران  کاند  یو جمع ص محمد

  مقربان  امت  نیا  از متأخران  یاند ول در بھشت  یمحمد  شتاز امتیو پ  مقرب  انینیشیپ
د ـ یآ یم  هک چنان رایز ) راست  دست  ارانی(  نیمی  اصحاب  اند، برخالف در بھشت  یکاند
  چیھ  اند پس بھشت در  یاریبس  جمع  شان و متأخران  انینیشیپ  مجموعهھردو  از

  یھا از امت  رشانیغ  نیمی  شتر از اصحابیب  امت  نیا  نیمی  اصحاب  هکندارد   یامتناع
  نیمی  اصحاب  ار بزرگیبس  و از جمع  کاند  و مقربان  شتازانی، از پ نیگر باشند. بنابراید
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  آمده  فیشر  ثیدر حد  هک چنان شود یم  لیکتش  بھشت  اھل  نصف  هک  است  امت  نیا

  ت�ونوا نصف  نأرجوا أل �إ«گفتند:   شیخو  ارانی  به ص  رمکا  رسول  هک  است
 .»دیباش  بھشت  اھل  نصف )من  امت(شما   هک  دوارمیام  من« .»ةاجلن اهل

 فرمود:  هک  است  شده  تیروا س  رهیھر یاز اب» ۳۹ـ  ۱۳«ات یآ  نزول  سبب  انیدر ب

 ٱ ّمِنَ  ثُلَّةٞ ﴿ هیآ  چون
َ
لِ�َ ۡ�   انینیشیاز پ« . ]۱۴-۱۳[الواقعة:  ﴾١٤�ِخرِ�نَ ٱَوقَلِيٞل ّمَِن  ١٣وَّ

  انیچرا شمار بھشت  هکامر   نیشد، ا  نازل »اند یکاند  جمع  متأخران ار و ازیبس  یجمع

 ّمِنَ  ثُلَّةٞ ﴿ه: یآ  دشوار آمد لذا بعد از آن  ، بر مسلمانان استشتر یب  قبل  یھا امت
 ٱ

َ
لِ�َ ۡ�   یجمع  و متأخران  انینیشیاز پ« .]۱۴-۱۳[الواقعة:  ﴾١٤�ِخرِ�نَ ٱَوقَلِيٞل ّمَِن  ١٣وَّ

 ندارد.  یمکو مح  یسند قو  تیروا  نیشد. ھرچند ا  نازل »ارندیبس
  تیثرکا ھا در ر خود از امتیغ  به  نسبت  در بھشت  امت  نیا  ه: مجموعک نیا  خالصه

باز   یول شترندیما ب  امت  از سابقان  گذشته  یھا امت  شتازانیو پ  قرار دارند اما سابقان
  هک  ر استکذ  انیباشند. شا یگر مید  یھا امت  و متأخران  شتر از تابعانیما ب  امت  تابعان

  ثرتک جز  یگرید  لی، دل بھشت  یسو به  نیشیپ  یھا امت  شتازانیپ  ار بودنیبس
  شانیا  به  شانیایانب  شدن  مهیبا ضم  نیشیپ  یھا امت  شتازانیاگر پ  ندارد پس  شانیایانب

 . ستین  یکبا  چیما ھ  امت  شتازانیشتر باشند بر پیاز ما ب

رٖ ﴿ ُ�ُ ٰ وُۡضونَةٖ  َ�َ  ﴾١٥مَّ
  هیکت طال  یھا از رشته  شده بافتهھای  تخت بر  : مقربانیعنی»  زربافتهھای  تخت بر«
ھای  تخت یعنیو زبرجد،   اقوتیدر و   به  کمشبھای  تخت ) : (موضونهیقول اند. به داده

 . است  شان گوھرن

تَِّ� ﴿  ﴾١٦ُمَتَ�ٰبِلِ�َ  َعلَۡيَها �َ  ِٔمُّ
  انس  مالکدر   ھم  یروبرو  : مقربانیعنی »اند داده  هیکت ھا آنبر  ھم  یروبرو  هک«

  پشت گر را ازیھمد  هک  ستین  اند و چنان نشسته  گوھرنشان  زربفتھای  تخت بر  والفت
 نند.ک  گر نگاهید  یبعض  یقفا  به  ینند و بعضیسر بب

ونَ  َ�ٰنٞ وِلۡ  ِهمۡ َ�ُطوُف َعلَيۡ ﴿ ُ َّ�َ ُّ�١٧﴾ 
  یبرا  شانی: بر گرد ایعنی» گردند یم  دانیجاو  نوجوانان  گردشان بر«

ر یپ  نه  نوجوانان  اند و آن افتهی  اختصاص  شانیا  به  هکگردند  یم  ینوجوانان  یخدمتگزار
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و   نیمسلم  نوجوانان  : آنانیقول ند. بهک یر مییتغ ھا آن  یو صفا  یشاداب  و نه شوند یم
  یبرا  نوجوانان  آن  هک  ستید نیز بعیامر ن  نیاند. ا نیکمشر  گر : اطفالید  یقول  به

 باشند.  شده  دهیآفر  در خود بھشت  خدمت  نیا  به  پرداختن

﴿ ۡ�
َ
بَارِ�قَ  َواٖب بِأ

َ
ٖس  َو�

ۡ
عِ�ٖ  ّمِن َوَ�أ  ﴾١٨مَّ

 واب:کا» ھا قیھا و ابر وزهکبا «گردند؛  یم  دانیجاو  نوجوانان  برگردشان ! یآر
 ق:ی. ابر سرپوش  دارد و نه  دسته  نه  هکمدور   یھا دھانه  یدارا  است  ییھا وزهک

از  :یعنی»  یجار  از شراب  ییھا و با جام«دارد   و نوله  و سرپوش  دسته  هک  است  یزیآبر
 . یبھشت  شراب  یھا چشمه  روان  شراب

ُعوَن َ�نۡ ﴿  ﴾١٩يُ�ِفُونَ  َوَ�  َها�َّ يَُصدَّ
» رندیسردرد نگ«  شراب  آن  دنی: از نوشیعنی»  از آن  انیبھشت  هک«
از   شانیتا خردھا» شوند  بد مست  و نه«شود  یسردرد م  ا سببیدن  یشرابھا  هک چنان

و  ی، سردرد، ق ی؛ مست است  چھار خصلت  در شراب«د: یگو یم س  عباس  برود. ابن  نیب
 ». است  داشته  کپاھا  این  را از ھمه  بھشت  شراب أ خداوند  هک،  شابیپ

ا َوَ�ِٰكَهةٖ ﴿ ُ  ّمِمَّ  ﴾٢٠ونَ َ�َتَخ�َّ
: از یعنی» نندیگز یبر م  از آنچه  ییھا وهیم«خدمتگزار با   نوجوانان  گردند آن یم» و«
  یھا وهیم ھمه  هکنند، ھرچند ک یم  خود انتخاب  لیم  به  انیبھشت  هک  آنچه  یھا نیبھتر
 . ھاست نیبھتر  یبھشت

ا َطۡ�ٖ  مِ َو�َۡ ﴿  ﴾٢١�َۡشَتُهونَ  ّمِمَّ
ھا  گوشت گریاز د  هک»  مرغ  گوشت«با   آنان خدمتگزار بر  نوجوانان  گردند آن یم» و«

دارد.   و رغبت  لیم  بدان  شانیھا و دل» دارند  خوش  از آنچه«  ذتر استیبھتر و لذ
  بردن تر، در فرو فیلط  وهیم  هک  است  نیا  بر گوشت  وهیم  ردنک  در مقدم  متکح

  ممدتر است ھا اشت  کیتحر  یتر و برا سالم  یداشتتر، از نظر بھ آسان  عتر، در ھضمیسر
 ند.ک یغذا م  خوردن  یایرا مھ  انسان  هک  یطور  به

 ﴾٢٢وَُحوٌر ِ��ٞ ﴿
 آن  دارند. حور در چشم  یھمسران  نیاز حور ع  انی: بھشتیعنی»  نیو حور ع«

 یدارا  یعنین: ید باشد. عیار سفیبس  آن  یدیو سف  اهیار سیبس  آن  یاھیس  هک  است 
 . درشت  یھا چشم 
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مۡ ﴿
َ
 ﴾٢٣ٱلَۡمۡكُنونِ  ٱللُّۡؤلُوِٕ  َ�ٰلِ َكأ

  به  هک  است  یدیصدف: مروار  انیدر م  لؤلؤ نھان»  صدف  انیدر م  لؤلؤ نھان  مثل«
 صفا و  یدیمروار  نیچن  هکباشد،   فتادهیفرون  یغبار  و بر آن  دهینرس  یدست  آن

خود   رنگ  یو صفا  ییبای، ز یدیدر سف  بھشت  زنان  دارد. پس  یشتریب  درخشش
 اند. شده  هیتشب  صدف  انیدر م  لؤلؤ نھان  به

﴿ ٓ ۢ َجَزا ْ  بَِما َء  ﴾٢٤َ�ۡعَملُونَ  َ�نُوا
 منظور  ھا به نعمت  نیا  : ھمهیعنی» ردندک یم  آنچه  یبرا  است  یپاداش  نیا«

 شود. یم  یارزان  شانیا  به  شان در برابر اعمال  یدھ پاداش

�ِيًما َوَ�  لَۡغٗو� �ِيَها َمُعونَ َ� �َسۡ ﴿
ۡ
 ﴾٢٥تَأ

  را در بھشتیز» شنوند یآلود نم گناه  یو حرف  ھودهیب  یسخن  در بھشت«
  به  آلوده  ذاء و سخنانیو ا  از دشنام  د و در آنیگو ینم  یآلود گناه  و سخن  انیھذ  یسک

 . ستین  یخبر  گناه

 ﴾٢٦َسَ�ٰٗما َسَ�ٰٗما إِ�َّ �ِيٗ� ﴿
  گر را بهیھمد  انی: بھشتیعنی»  و سالم  است  سالم  هکشنوند  یرا م  یسخن  نکیل«

 ند.یگو یم ! ... سالم  و سالم  و درود گفته  ، شادباش سالم  گفتن

ۡص ﴿
َ
ٓ  ٱۡ�َِم�ِ  َ�ُٰب َوأ ۡصَ�ُٰب  َما

َ
 ﴾٢٧ٱۡ�َِم�ِ  أ

ٰبُِقونَ ٱوَ ﴿ به  معطوف  هیآ  نیا» ؟ نیمی  دارند اصحاب  حال  ؛ چه نیمی  و اصحاب«  ل�َّ
ٰبُِقونَ ٱ ْوَ�ٰٓ�َِك  ١٠ل�َّ

ُ
�ُونَ ٱأ   شگفت  د بهیمف  و استفھام  است  ]۱۱-۱۰[الواقعة:  ﴾١١لُۡمَقرَّ

در   هک ـ چنان  نیمی  . اصحاب است  آنان  یبختکیو ن  مندانه سعادت  از حال  واداشتن
  ، در درجه انیبھشت  یلک  بیک: در تریعنیاند.  ومد  باغ  ـ اصحاب  گذشت » رحمن»  سوره
  یتر نییپا  ھا درجه از نعمت  یو در برخوردار  قرار داشته  و مقربان  از سابقان بعد  دوم

  ، بھره و عمل  و از نظر اخالص  تر بوده فیضع  مانیا از نظر ایدر دن  شانیرا ایز دارند؛
  شود، به یم  داده  شانیا  به  هک  ییھا نعمت ھا و وهی، م نیاند بنابرا داشته  یمترک

 رسد. ینم  شتازانیپ  درجه
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ُۡضو�ٖ  رٖ ِ� ِسدۡ ﴿ َّ�٢٨﴾ 
نار کا یسدر   قراردارند. درخت» خار یسدر ب  در جوار درختان«  نیمی  اصحاب ! یآر

 باشد.  شده  قطع  خار آن  هک  است  . مخضود: آن است  معروف  درخت  ینوع

نُضو�ٖ  حٖ َوَطلۡ ﴿  ﴾٢٩مَّ
»  است  دهیچ  ھم  یرو  خوشه  خوشه  اش وهیم  هکموز   یھا  درخت«در جوار » و«

  ینظم  گر بهیھمد بر فراز  آن  یھا خوشه  هک  است  . منضود : آن موز است  طلح: درخت
  هک  است  یمعروف  درخت  هکبل  ستیموز ن  ؛ درخت : طلحیقول باشد. به  شده  دهیبا چیز

بر   آن  لتیفض  هک  است رکذ  انیباشد. شا یم  اعراب  نیدر سرزم  درخت  نیبزرگتر
 . استیدنھای  نعمت بر  یبھشتھای  نعمت ریسا  لتیفض  ا ھمچونیدن  درختان
  هکرا   وج  یواد  است: اعراب  شده  تیروا  هیدو آ  نیا  نزول  سبب  انیدر ب

 اریرا بس  نار آنکموز و   ھا و درختان هیسابود و   در طائف  یز و سرسبزیخ حاصل  یا دره

ۡص ﴿فرمود:  نازل أ خداوند  داشتند پس  دوست
َ
  .﴾ِم�ِ ۡ�َ ٱ َ�ُٰب َوأ

ۡمُدو�ٖ  َوِظّلٖ ﴿  ﴾٣٠مَّ
  یزوال  هکدار قرار دارند یو پا  یشگی: ھمیعنی»  گسترده  هیدر سا«ن یمی  اصحاب» و«

 برد. ینم  نیرا از ب  د آنیندارد و خورش

﴿ ٓ ۡسُكوبٖ  ءٖ َوَما  ﴾٣١مَّ
جا ک ھر  روز به شبانه  در طول  هکقرار دارند »  زانیر  یدر آب«  نیمی  ز اصحابین» و«

  آن  أل  یخدا  هک  زانیر  آب  نیا  ندارد. پس  یانقطاع  چیشود و ھ یم  یخواھند جار  هک
،  مقرب  شتازانیپ  شراب اما  است  نیمی  اصحاب  زد، شرابیر یم  اش یرا در مجار

 . است  یجار  شراب  از چشمه  ییھا جام

 ﴾٣٣�َّ َمۡقُطوَعةٖ َوَ� َمۡمُنوَعةٖ  ٣٢َكثَِ��ٖ  َوَ�ِٰكَهةٖ ﴿
و »  است ریپذ  انیپا  نه  هک«قرار دارند » اریبس  یا وهیدر م«ن یمی  ز اصحابین» و«

و در   داشته  یفصل  کیا ھر یدن  یھا وهیم  هک شود چنان یم  قطع  اوقات  یدر وقت
  هک  یسکاز  آن  یھا وهی: میعنی»  شده  بازداشته  و نه«شوند  یم  قطع  از اوقات  یبعض

شود. مثال  ینم  بازداشته  از اوصاف  یصفت  و به  از اوقات  یباشد، در وقت  خواھانش
ود یق از  گونه نیا  ا امثالیشود،   خواسته  ییبھا  شانیاز ا  در برابر آن  هک  ستین  نیچن

  آماده  شان یبرا  شهیھا ھم وهیم  آن  هکگردد بل  وضع  شانیا  یبرا  ط و موانعیو شرا
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ھا  وهیم  انواع  انیم خود از  آنان  هک  است  یا وهیم»  مقرب  شتازانیپ»  وهی. اما م است
 نند.یگز یبر م

ۡرفُوَعةٍ  َوفُُرٖش ﴿  ﴾٣٤مَّ
ھا  دهکآرام ھا و تخت  یبر باال » شده  برافراشته  یھا فرش«از   نیمی  ز اصحابین »و«

و   مالکدر   هک  است  بھشت  اھل  از زنان  هیناکنجا یدر ا  : فرشیقول برخوردارند. به
 ند.یو بلندباال  جاه  یقدر و عال  برافراشته  شان جمال

﴿ ٓ ا َ�ُٰهنَّ  إِ�َّ
ۡ
�َشأ

َ
 ﴾٣٥إِ�َشآءٗ  أ

  عنوان  به  یابداع  وهیش  را به  زنان  : ما آنیعنی«  یدنیآفر  میدیرا آفر  ھمانا ما آنان«
اند و  آدم یبن  ، زنان : مراد از آنانیقول  . به میا دهیآفر  توالد و تناسل  نو بدون  ینشیآفر
  به  و مرگشان  یبزرگسال را بعد از ھا آن أ خداوند  هک  است  یمعن  نیبد ھا آننو   نشیآفر

 گرداند. یبرم  یگ و تازه  یجوان  حال

بَۡ�اًرا َ�ُٰهنَّ فََجَعلۡ ﴿
َ
�٣٦﴾ 

 با  یو جن  انس  چیھ  شان از شوھران  قبل  هک»  میدیگردان  زهیرا دوش  شانیا  پس«
  شانیا نند،ک  مقاربت  شانیبا ا  شان شوھران  هک  ھم  و ھر وقت  است  ردهکن  زشیآم  شانیا

نند. ک ینم  ز احساسین  یدرد و رنج  چینظر ھ  نیاز ا  زگانیدوش  ابند و آنی یر مکرا ب
 ص خدا  رسول  هک  است  آمده س  یخدر دیسع  یاب  تیروا  به  فیشر  ثیدر حد  هک چنان

  با زنان  بھشت  اھل  چون« .»ب�اراأ  عدن  ذا جامعوا �سائهمإ ةاجلن  هلأ  نإ«فرمودند: 

 .»گردند یبر م  ارتکب  ا بهمجدد  زنان  نند، آنک  خود مجامعت

تۡ ﴿
َ
 ﴾٣٧َراٗباُعُرً�ا �

  یزن از  عبارت  عروب  اند. عرب: جمع»  و سال  و ھمسن  دوست ھمسر«؛  زنان  آن
باشد.  دلپسند  ز در نزد شوھرشیو او ن  محبوب  سخت  در نزدش  شوھرش  هک  است

». باشد  سخن نیریار شیو بس  بوده  شوھرش  عاشق  هک  است  یزن  عروب«د: یگو یمبرد م
 دارند.  و سال  سن  کیتولد و   خیتار  کی  هکاند  یاتراب: زنان

ۡص ﴿
َ
 ﴾٣٨ٱۡ�َِم�ِ  َ�ٰبِ ّ�ِ

  نیمی  اصحاب  یز برایرا ن  اد شدهی  زنان أ : خداوندیعنی»  نیمی  اصحاب  یبرا«
 . است  د آوردهیپد
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لِ�َ  ّمِنَ  ثُلَّةٞ ﴿ وَّ
َ
 ﴾٤٠ٱ�ِخرِ�نَ َوثُلَّةٞ ّمَِن  ٣٩ٱۡ�

: یعنی» اند  ار از متأخرانیبس  یو گروھ  انینیشیار از پیبس  یگروھ  هک«
تا  ÷ آدم  از زمان  هکاند  یسانک  شانیانند؛ و اینیشیار از پیبس  یگروھ  نیمی  اصحاب

  یعنی؛  ار از متأخرانیبس  یاند و گروھ گذشته و در  ا آمدهیدن  به ص  امبر خاتمیپ  بعثت
  نیا  انینیشیان: پینیشیار از پیبس  ی: مراد از گروھیقول ھستند. به ص محمد  امت از

از   مانیدر ا  هکاند  امت  نیا  انینیاز پس  یسانک؛  ار از متأخرانیبس  ؛ و مراد از گروه امت
  حیترج را  قول  نیر ایثک اند و ابن دهیگرد  شانیرو ا  و دنباله  ردهک  یرویپ  امت  انینیشیپ

 . است  داده

ۡص ﴿
َ
َمالِ  َ�ُٰب َوأ ٓ  ٱلّشِ ۡصَ�ُٰب  َما

َ
َمالِ  أ  ﴾٤١ٱلّشِ

در   مردم  گانه سه  یھا از گروه  دو گروه  حال  متعال  یخدا  هک  و بعد از آن
  چپ  ارانی  حال  انیب  به  کنیرد، اک  انیرا ب  نیمی  و اصحاب  شتازانیپ  یعنی  آخرت

را   خود حالشان  گاه  آن» ؟ شمال  دارند اصحاب  حال  ، چه شمال  و اصحاب«پردازد:  یم
 ند:ک یر میتفس  گونه نیا

 ﴾٤٢وََ�ِي�ٖ  ِ� َسُمو�ٖ ﴿
  است  یجوشان  م: آبیو حم  آتش  یسموم: گرما» اند جوش  آتشباد و آب  انیدر م«

  م: سمومیبگوئ  هک  است  نیبھتر ا«د: یگو یم  یراز  . امام ار باالستیبس  آن  حرارت  هک
  و سبب  ردهکفاسد  را  انسان  قلب  آن  عفونت  هک  است  یا ار آلودهیو بس  متعفن  یھوا
 ».شود یم  یو  تکھال

 ﴾٤٤�َّ بَارِٖ� َوَ� َكرِ��ٍ  ٤٣َ�ُۡمو�ٖ  ّمِن َوِظّلٖ ﴿
  به  و سوزان  سخت  یاز گرما  زده ، وحشت انی: دوزخیعنی» از دود  یا هیو در سا«

  ارسختیبس  یگرما  هکابند ی یم  از جھنم  یاھیز دود سیرا ن  هیسا  پس برند یم  پناه  هیسا
»  خوش  و نه«  ستیھا سرد ن هیگر سای: مانند دیعنی»  است  کخن  نه  هک«دارد   یو سوزان

باشد، دلپسند   بھره یب ریاز خ  هک  یزیرا ھر چیندارد ز  و و دلپسند ھمکین  ی: منظریعنی
 . ستیز نین

ْ  إِ�َُّهمۡ ﴿  ﴾٤٥ُمۡ�َ�ِ�َ  َ�ٰلَِك  َ�ۡبَل  َ�نُوا
در  ای) در دن شمال  (اصحاب  چپ  ارانی: یعنی» بودند  نازپرورده  نیاز ا  شیپ  آنان«

 نبود.  حالل  شانیبرا  هکبودند   فرورفته  ییھا و لذت  شھوات
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وَن َ�َ ﴿  ﴾٤٦ٱلَۡعِظيمِ  ٱۡ�ِنِث َوَ�نُواْ يُِ�ُّ
  توبه  کاز شر  یعنی.  است  کشر  مراد از آن  هک» ردندک یم  مداومت  بزرگ  و بر گناه«

 فشردند. یم  یپا  ردند و بر آنک ینم

�َِذا ِمتۡ ﴿
َ
ءِنَّا وَِعَ�ًٰما تَُراٗبا َوُ�نَّا َناَوَ�نُواْ َ�ُقولُوَن أ

َ
 ﴾٤٧لََمۡبُعوثُونَ  أ

ا باز واقع ایآ  میچند شد  یو استخوان  کو خا  میمرد  ا چونیگفتند: آ یو م«
  هک یرا ـ درحال  بعد از مرگ  شدن  زنده  شمال  : اصحابینعی» ؟ میشو یم خته یبرانگ

 د شمردند.یو بع  ردهکار کشوند ـ ان یم  لیتبد  یچند  دهیپوس  یھا نااستخو  به

﴿ ٓ َو َءابَا
َ
لُونَ  ُؤنَاأ وَّ

َ
 ﴾٤٨ٱۡ�

  شدن  ختهیبرانگ: یعنی» شوند؟ یم  ختهیما برانگ  نینخست  ا پدرانیآ«
تر از  شیپ ھا آن  هکرو   ، از آن خود ما است  شدن ختهیدتر از برانگیما بع  نینخست  پدران

 اند. تر شده دهیاند و پوس مرده ما

لِ�َ  إِنَّ  قُۡل ﴿ وَّ
َ
ۡعلُو�ٖ  ٤٩ٱ�ِخرِ�نَ وَ  ٱۡ�  ﴾٥٠لََمۡجُموُعوَن إَِ�ٰ ِميَ�ِٰت يَۡوٖ� مَّ

  امتیھمانا روز ق  هک»  نیمع  یعاد روزیم  یبرا  نیآخرو   نیاول  گمان یبگو: ب«
بگو   آنان  به !ص محمد  یا  یعنیز. یو رستاخ  بعد از بعث» شوند یم  ردهک  جمع«  است

د، در موعد یھست  آنان  ز از جملهیشما ن  هک  ھا و متأخرانشان از امت  انینیشیپ  هک
 د.یشو یم  گردآورده  معلوم  یروز

َها إِنَُّ�مۡ ُ�مَّ ﴿ ُّ�
َ
آلُّونَ  � بُونَ  ٱلضَّ  ﴾٥٢�ِ�ُوَن ِمن َشَجرٖ ّمِن َزقُّو�ٖ  ٥١ٱلُۡمَكّذِ

 ؛ است  آنان  و امثال  هکم  اھل  یبرا  خطاب» انگار  دروغ  گمراھان  یشما ا  سپس«
از   ز، در آخرتیرستاخ  رانک: شما منیعنی» دیزقوم  از درخت  خورندگان«

  نیر ایر نظید. تفسیخور ید، میرو یم  در قعر جھنم  هک  یا بدمزهار یبدمنظر بس  درخت
 . ز گذشتین» ۶۲ صافات/«در سوره   هیآ

 ﴾٥٣ٱۡ�ُُطونَ  ِمۡنَها ونَ  ُٔ َ�َما�ِ ﴿
 پر  زقوم  را از درخت  تانیھا مک: شیعنی» ردکد یھا را پر خواھ مکش  از آن  پس«

 آورد. یبر شما فشار م  یگرسنگ  هک  د؛ از بسینک یم

 ﴾٥٤ٱۡ�َِميمِ  ِمنَ  هِ فََ�ٰرُِ�وَن َعلَيۡ ﴿
،  آن  خوردن  دنبال  و به  زقوم  ی: شما بر رویعنی» دینوش یم  جوش  از آب  آن  یو رو«

 د.ینوش یم  جوش  از آب  یتشنگ  غلبه  سبب  به
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 ﴾٥٥ٱلِۡهيمِ  َب فََ�ٰرُِ�وَن ُ�ۡ ﴿
م: یھ » زده  عطش  شتران  دنید مانند نوشید نوشیخواھ  پس«

اند ھرگز  شده  مصاب  آن  به  هک  یا یماریب  سبب  به  هکاند  یا زده  عطش  شتران
 ، جوش  شما از آب  دنی: نوشیعنیرند. یآشامند تا بم یم  شوند و چندان ینم  رابیس

  هک  استسقاء است  مرض  مبتال به  شتران  دنیمانند نوش  هکبل  ستین  یعاد  یدنینوش
 شوند. ینم  رابیس  آب  دنیاند و از نوش تشنه  شهیھم

 ﴾٥٦ٱّ�ِينِ  يَۡومَ  َ�َٰذا نُُزلُُهمۡ ﴿
  آماده  مھمان  یبرا  هک  است  یینزل: غذا» در روز جزا  آنان  یمھمان  است  نیا«

 و  زقوم  از درخت  : آنچهیعنیخورد.  یم  مھمان  هک  است  یزیچ  نیشود و اول یم
  ییرایپذ مورد  با آن  هک  است  در آخرت  آنان  ییرایشد؛ پذ رکذ  جوش  آب  یدنینوش

 رند.یگ یقرارم

قُونَ  فَلَۡوَ�  َخلَۡقَ�ُٰ�مۡ  نُ َ�ۡ ﴿  ﴾٥٧تَُصّدِ
 : شما را دریعنی» د؟ینک ینم  قیچرا تصد  پس  میا دهیشما را آفر  هک  مییما«

  هک  گونه  چرا آن  د پسیدان یرا م  قتیحق  نیا  د و خودتانینبود  یزیچ  هک  میدیآفر  یحال
 هکد یدان ید؟ مگر نمینک ینم  قیز را تصدید، رستاخیما معترف  یخود از سو  نشیآفر  به

ز ین  ینیبر باز آفر  یاول  قیطر  قادر باشد، مسلما و به  هیو اول  ییابتدا  نشیبر آفر  ھرکس
 ؟. تواناست

فََرَء�ۡ ﴿
َ
ا ُتمأ  ﴾٥٨ُ�ۡمُنونَ  مَّ
 و در» دیا دهید« یمن  آب  یعنی،  از نطفه» دیزیر یھا م در رحم  هکرا   ا آنچهیآ«

 د؟.یا ستهینگر  آن  نشیآفر

نُتمۡ ﴿
َ
ۥٓ  َءأ مۡ  َ�ۡلُُقونَُه

َ
 ﴾٥٩ٱلَۡ�ٰلُِقونَ  َ�ۡنُ  أ

را   یمن  آب  نیا شما ای: آیعنی» ؟ میا نندهیا ما آفرید ینیآفر یرا م  ا شما آنیآ«
  هک  مییما  نیا اید، یشک یر میتصو  د و بهیساز یم  الخلقه  املکاستوار و   یبشر  صورت  به

 ؟ میآن  شندهک ریتصو  و به  سازنده

ۡرنَا نُ َ�ۡ ﴿ ۡمَ�ٰلَُ�ۡم  ٦٠بَِمۡسُبو�ِ�َ  نُ َوَما َ�ۡ  ٱلَۡموَۡت  َنُ�مُ بَيۡ  قَدَّ
َ
َل أ َبّدِ ن �ُّ

َ
ٰٓ أ َ�َ

 ﴾٦١َونُنِشئَُ�ۡم ِ� َما َ� َ�ۡعلَُمونَ 
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  میرا بر شما تقس  : ما مرگیعنی»  میا ردهکرا مقدر   شما مرگ  انیدر م  هک  مییما«
 از شما  پس  میا ردهک  نییتع  نیمع  یوقت  به  از افرادتان  یھر فرد  یرا برا  و آن  ردهک
و   یکوچکدر   هکھستند   یسانکرند و یم یم  یدر بزرگ  هکھستند   یسانک

  و بر ما سبقت«برابرند   مرگ  دنیدر چش  ھمه  نیزم  اھل  یرند ولیم یم  یخردسال
  ھمانندان  هک بر آن«؛  میما توانائ  هکرد بلکد ینتوان  را عاجز و مغلوب و ما»  جست دینتوان
ھمانند شما   یشما خلق  یجا به  هک  نیا بر  می: توانائیعنی»  میشما گردان  نیرا جانش شما

 را  یگروھ  هک  نیبر ا  میاست: ما توانائ  نیا  یمعن  یرطبریجر ناب  قول . به مید آوریپد را
  ازنسل  پس  یو نسل  یبعد از قرن  ی، قرن میگردان  آنان  نیرا جانش  یگرید  و گروه  میرانیبم
ھا  أتیو ھ ھا از صورت» دیدان ینم  هک  یأتیشما را در ھ«ه ک نیبر ا  میز توانائین» و«گر ید

  کو خو  نهیبوز شما را  هک نیبر ا  میتوانائ  یعنی«د: یگو یم  حسن»  مینیافریب«ھا  و عالم
است:   نیا  یمعن  یقول  به».  میردک  نیچن  یاز شما با اقوام  قبل  هک چنان  میگردان
 . مینیافرید بیا داشته ایدر دن  هک  ییھا ر صورتیز بر غیشما را در رستاخ  هک نیبر ا  میتوانائ

ةَ  َعلِۡمُتمُ  َولََقدۡ ﴿
َ
وَ�ٰ  ٱلنَّۡشأ

ُ
ُرونَ  َ� فَلَوۡ  ٱۡ�  ﴾٦٢تََذكَّ

از  شما  ییابتدا  نشیاز آفر  عبارت  و آن» دیا را دانسته  نینخست  نشیآفر  نهیو ھرآ«
  یزیچ از آن  قبل  هک یدرحال  است  پاره  از گوشت  ، سپس بسته  از خون  ، سپس نطفه
  نشیآفر را بر  سبحان  یخدا  چرا قدرت  : پسیعنی» د؟یریگ یچرا پند نم  پس«د ینبود
  هک  ر استکذ  انید؟ شاینک ینم  اسیق  اول  نشیرا بر آفر  د و آنیآور یاد نمی  به  نیواپس

 . است  اسیق  بر صحت  لیدل  هیآ  نیا

فََرَء�ۡ ﴿
َ
ا ُتمأ نُتۡم تَۡزرَُعونَهُ  ٦٣َ�ُۡرثُونَ  مَّ

َ
ۡم َ�ُۡن  ۥٓ َءأ

َ
ٰرُِعونَ أ  ﴾٦٤ٱل�َّ

و  دیارک یم  نیدر زم  د از آنچهیخبر بدھ  من  : بهیعنی» د؟یارک یم  د آنچهیدیا دیآ«
و در  دینک یم  لیتبد  شتکو   زرع  : بهیعنی» دیانیرو یرا م  ا شما آنیآ«د؛ یافگن یبذر م

و   انندهیرو  هک  میا ما ھستی: یعنی» ؟ میھست  ا ما زارعی«د یانیرو یم  و دانه  خوشه  آن
گر ید، دیردک امر اقرار  نیا  به  چون  شما؟ پس  نه  میھست  زراعت  به  آن  نندهک لیتبد

  هک  است  آمده س  رهیابوھر  تیروا  به  فیشر  ثید؟ در حدیشو یز میر رستاخکمن  چگونه

هو   الزارع  نإ، ف : حرثت  قلويل ، : زرعت  م�حدأ  قولنيال«فرمودند:  ص خدا  رسول
ھمانا   را زارعیز  نمودم  شتکد: یبگو دیبا  هکبل  ردمک  زرع  من  هکد یاز شما نگو  یکی« .»اهللا

. علما  حرمت  ینھ  ، نه است  یو ادب  یارشاد  یی، نھ ینھ  نیا  . البته» خداوند است



 تفسیر انوار القرآن    ٧٨٨

بعد از خواندن:   هک  است  افگند، مستحب یم  نیبذر را در زم  هک  یسک  یند: برایگو یم

ا َ�ُۡرثُونَ ﴿ ه:ی) آ...  عوذ باهللاأ( فََرَءۡ�تُم مَّ
َ
نُتۡم تَۡزرَُعونَهُ  ٦٣أ

َ
ۡم َ�ُۡن  ۥٓ َءأ

َ
ٰرُِعونَ ٱأ  ﴾٦٤ل�َّ

  يلع  صل  ، ا� واملبلغ  واملنبت  الزارع  اهللا  بل«: دیبگو  گاه  را بخواند، آن ]۶۴-۶۳[الواقعة: 

،  اذلاكر�ن  من  الئك، وآل الشاكر�ن  من  نعمكواجعلنا أل  وجنبنا رضره  �مد وارزقنا ثمره
  رساننده  یگ پخته  و به  انندهی، رو زارع  هک  است أ خدا  هکبل« .»العامل�  يا رب  نلا فيه  و�ارك

  آن  انیو از ز  بخش  یروز  نیزم  نیا  و ما را از حاصل  فرستبر محمد درود ب ا!ی. بارخدا است  آن
و   قرار ده  ادآورندگانیاز   تیھا نااحس  یو برا  رگزارانکاز ش  تیھا نعمت  ینار دار و مرا براکبر

از   زراعت آن   دعا امان  نی: ا  هک  شده  . گفته» بده  تکبر  ما در آن  یبرا ! انیپروردگار عالم  یا
 .  ـ است  رهیو غ  ، ملخ رمکاز   ـ اعم  آفات  تمام

ُهونَ  مۡ َ�َظۡلتُ  ُحَ�ٰٗما َ�ََعۡلَ�ٰهُ  �ََشآءُ  لَوۡ ﴿  ﴾٦٧بَۡل َ�ُۡن َ�ُۡروُمونَ  ٦٦إِنَّا لَُمۡغَرُمونَ  ٦٥َ�َفكَّ
»  میگردان یم« شده   زهیو خرد و ر»  ستهکش  را درھم  زراعت  ا آنقطع  میاگر بخواھ«

  د و نهیاین  دست به   یھا آند  چیھ  نشود و از آن  گرفته  یا بھره  چیھ  از آن  هک  یطور  به
  در افسوس  پس«د؛ یآ  شود، فراھم یم  شتزار خواستهکاز   هک  یگرید  یھا از بھره  یزیچ

شما در   به  هک  د و از آنچهیشو یم  زده  حسرت  صورت  : در آنیعنی» دیافت یم  و تعجب
  هک ید درحالیرو یم فرو  دراز در تعجب  ی، مدت است  فرود آمده  تانیشاورزکو   زراعت

باد  بر  یعوض  بدون  مالش  هک  است  یسک مغرم:»  میشندگانک  ما غرامت« د:یگوئ یم
 . مانیشاورزک  شدن ؛ با نابود مانیروز از»  میماندگان  ما محروم  هکبل«است   رفته

فََرَء�ۡ ﴿
َ
ِي ٱلَۡمآءَ  ُتمُ أ نَزۡ�ُُموهُ ِمَن  ٦٨ُ�ونَ �َۡ�َ  ٱ�َّ

َ
نُتۡم أ

َ
ۡم َ�ُۡن  ٱلُۡمۡزنِ َءأ

َ
 ﴾٦٩ٱلُۡم�ِلُونَ أ

 خود را  یتشنگ  آن  لهیوس  و به» دیآشام یم  هکرا   یآب  د آنیا دهیا دیآ  پس«
  شیخو  قدرت  را به  آب  آن» ا ماید، یا آورده را از ابر فرود  ا شما آنیآ«د؟ ینشان یفروم

  قیرا تصد زیرستاخ و  ردهکما اقرار ن  یگانگید و یتوح  به  چگونه  پس» ؟ میا فرود آورنده«
 د؟ینک ینم

َجاٗجا َجَعۡلَ�ٰهُ  �ََشآءُ  لَوۡ ﴿
ُ
 ﴾٧٠�َۡشُكُرونَ  فَلَۡوَ�  أ

  دنینوش  یبرا  نه  هک  یطور  به»  میگردان یرا شور م  آن  میاگر بخواھ«
ھای  نعمت »دیگزار یر نمکچرا ش  پس« یشاورزک  یبرا  باشد و نه  داشته  تیصالح

  د و بھرهیآشام یم  از آن  هک  است  دهیآفر  ییو گوارا  نیریش  شما آب  یبرا  هکرا   یخداوند
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 دند،ینوش یم  آب ص  رمکا  رسول  چون  هک  است  آمده  فیشر  ثید؟ در حدیبر یم

 .»ملحاً أجاجاً بذنو�نا  �عله  ، ولم اً فراتاً برمحتهسقانا عذب  اذلي  احلمد هللا«گفتند:  یم
  یشوم  به د ویو گوارا نوشان  نیریش  ما را آب  شیخو  رحمت  به  هکرا   ییخدا  شیستا و  سپاس«

 .»دینگردان  را شور و تلخ  آن  گناھانمان

فََرَء�ۡ ﴿
َ
ۡم َ�ُۡن  ٧١تُوُرونَ  ٱلَِّ�  ٱ�َّارَ  ُتمُ أ

َ
ُ�ۡم َشَجَرَ�َهآ أ

ۡ
�َش�

َ
نُتۡم أ

َ
 ﴾٧٢ونَ  ُٔ ٱلُۡمنِ� َءأ

  تازه تر و  از درخت  زنه را با آتش  : آنیعنی» د؟یآور یبر م  هکرا   یآتش  د آنیدیا دیآ«
  از آن را  آتش  هک  ی: درختیعنی» د؟یا دهیرا آفر  ا شما درختشیآ«د؟ یآور یم  رونیب
  ، عبارت درخت  شما؟ آن  نه  شیخو  قدرت  را به  آن»  میا نندهیا ما آفری«د یآور یم  رونیب

ردند. ک یم  درست  زنه آتش ھا آناز   راباع  هک) و عفار  تلخ  (بادام  مرخ  از درخت  است
  آن  انیاز م  گاه دند آنیشک یم  یگرید  را به  یکیو   سبز برگرفته  دو شاخه ھا آناز   یعنی

 . است  درختان  : مراد ھمهیقول . به خاست یبر م  آتش  دو، شراره

 ﴾٧٣ّلِۡلُمۡقوِ�نَ  َوَمَ�ٰٗعا تَۡذكَِرةٗ  َجَعۡلَ�َٰها نُ َ�ۡ ﴿
  ادآورندهی  به را  از درخت  برآمده  آتش  : ما آنیعنی»  میا ساخته  یرا پندآموز  آنما «
  یبرا  یا توشه را  و آن«رند یپندگ  از آن  تا مؤمنان  میا دهیگردان  جھنم  آتش  یگرما

و   و علف  آب یب  یھا نیسرزم در  هک  میدیگردان  ینانیو صحرانش  مانند مسافران»  رھروان
از   شانیر ایو غ  و مسلم  یبخار  تیروا  به  فیشر  ثیند. در حدیآ یفرود م ھا آنابیب

افروزند،  یبر م  آدم یبن  هک  یآتش« فرمودند: ص خدا  رسول  هک  است  آمده س  رهیابوھر
ا مخصوص  از آتش  یریگ در بھره  هک نیا  لیدل ...«.  است  جھنم  از ھفتاد جزء آتش  یجزئ

دارند،   اجیاحت  سخت  آتش  به ھا آن  هک  است  نیاند، ا ر شدهکذ  رھگذرانو   مسافران
است:   آمده  فیشر  ثیدر حد  هک چنان  ر استیگفرا آن   به  مردم  از تمامین  هکھرچند 

،  اند: آتش کیشر  باھم زیچ  در سه  مردم«. »والالكء واملاء ، انلار ةثالث  رش�ء يف  انلاس«

ز ین  و پترول  ، نفت یعلم  اتینظر  نیدتریجد  بر اساس  هک  است رکذ  انیشا. » و آب  علف
 درختانند. از  در اصل

ِ  فََسّبِحۡ ﴿  ﴾٧٤ٱۡلَعِظيمِ َرّ�َِك  ٱۡسمِ ب
  را به  یتعال  : حقیعنی»  یگو حیتسب  است  بزرگ  هک  پروردگارت  نام  به  پس«

  نیا  شیخو  قدرت  به  هک  یبزرگ  یخدا  است  ک) پا ميالعظ  اهللا  سبحانو بگو: (  نکادی  یکپا
 د.یو متضاد را آفر  اء مختلفیاش
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ۡقِسمُ  فََ�ٓ ﴿
ُ
 ﴾٧٥ٱ�ُُّجومِ  بَِمَ�ٰقِعِ  أ

.  است  ستارگان  یھا مواقع: غروبگاه»  خورم یسوگند م  ستارگان  یھا منزلگاه  به  پس«

  د آوردهیکتأ  یبرا  هکباشد  یزائد م» ال«و   است  قسم  یمعنا  به  عرب  المک) در  الاقسم(
  ھر چه  سوگند خورنده  هک  است  آن  یمعنا  به»  اقسم»  بر فعل» ال«افزودن   شود پس یم

: یعنی.  ز ھستید نیکد تأیمف  جھت  نیند و از اک یم  ی، نف است  هیعل  ر از مقسمیغ  هکرا 
  هک نیا  رسد به  باشد، چه  داشته  خوردن  قسم  به  یازین  هک  است  تر از آن روشن  هیقض
ا مخصوص أ خداوند  هک نیا  لیشود. دل ادی  یبزرگ  ، ھمچو قسم آن  یدرست  اثبات  یبرا
  ستارگان  غروب  هک  نیا  یکی:   ز استیسوگند خورد، دو چ  ستارگان  یھا غروبگاه  به

  هکند ک یم  داللت  یریر فناناپذخود بر وجود مؤث  نیو ا  ستھا آناثر   زوال  دھنده  نشان
 أ بر وجود خداوند  ستارگان  با افول ÷ میابراھ  جھت  نیندارد، بد  یھرگز زوال  ر آنیتأث

 دارد.  یو برتر  فیشر  یھا تیخاص  کش  بدون  اواخر شب  هک  نیا  رد. دومک  استدالل
 فرمود: در  هک  است  ردهک  تیروا س  عباس  از ابن  هیآ  نیا  نزول  سبب  انیدر ب  مسلم

 فرمودند: ص  حضرت  آن  شد پس  فرو فرستاده  باران  مردم  به ص  رمکا  رسول  زمان
رگزارند گفتند: کش  هک اما آنان  ناسپاس  یرند و بعضکشا  از مردم  یبعض  کنیا
  یسانکاز   ینھاد و اما بعض  را بر ما منت  آن أ خداوند  هک  است  یرحمت  نیا
،  است  بر ما فرود آمده  غروب  در حال  ستاره  فالن  سبب  به  اند، گفتند: باران ناسپاس  هک

قۡ  فََ�ٓ ﴿ ات:یآ  نیا  هکبود   ھمان
ُ
ِ  ِسمُ أ  َعلُونَ َوَ�ۡ ﴿تا  ]۷۵[الواقعة:  ﴾٧٥�ُُّجومِ ٱَمَ�ٰقِِع ب

نَُّ�مۡ  قَُ�مۡ رِزۡ 
َ
بُونَ  �  شد.  نازل ]۸۲[الواقعة:  ﴾٨٢تَُ�ّذِ

 ﴾٧٦َعِظيمٌ  َ�ۡعلَُمونَ  لَّوۡ  لََقَسمٞ  ۥ�نَّهُ ﴿
ستارگانند بر   هک»  به  مقسم«را یز»  بزرگ  است  یقسم  نید ایو اگر بدان«
 نند.ک یم  داللت أ خداوند  و فرط رحمت  املک  متک، ح میعظ  قدرت

 ﴾٧٧َكرِ�مٞ  َءانٞ لَُقرۡ  ۥإِنَّهُ ﴿
: یعنی.  است»  هیعل  مقسم«  هیآ  نیا»  میرک  است  یقرآن  تابک  نیا  نهیھرآ«

  هک  من  داشته  یگرام  است  یقرآن  تابک  نیا  هک  خورم یم  قسم  ستارگان  یھا منزلگاه  به
تر از  یگرام را بزرگتر و  و آن  ام داده  یتابھا برترک  بر تمام  و قدر و منزلت  را در عزت  آن
  هک باشد. چنان ھا آنو مانند   ا دروغی  ینیب ، فال ھانتکسحر،   از مقوله  هک  ام داشته  آن
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و   طرح  یمتعال  یھا ارزش و  مانهیرک  اخالق  در آن  هک  است  میرکز ین  لیدل  نیا  به  قرآن
  داشته  بزرگ  آن  یو قار  یگرام  حافظ آن  هک  است  قتیحق  نیو بنابرا  است  شده  نییتب
  است  قرآن  هک  هیعل  مقسم  انیم و  است  ستارگان  هک  به  مقسم  انیم  شود. مناسبت یم

ز در ین  قرآن  اتینند، آک یم  روشن ھا را یکیتار  ستارگان  هک  را چنانیباشد ز یار مکآش
  یھا یکیتار  ستارگان  هک  نند و چنانک یم  را روشن  یزندگ  و روش  راه  ا و آخرتیدن

و   جھل  یھا یکیتار  یعنی  یمعنو  یھا یکیتار زین  برند، قرآن یم  نیرا از ب  یحس
 برد. یم  نیرا از ب  یگمراھ

ۡكُنونٖ  ِ� كَِ�ٰبٖ ﴿  ﴾٧٨مَّ
  جز فرشتگان  هکقراردارد   و مصون  دهی: پوشیعنی»  نھفته  یتابکدر «قرآن  ! یآر
محفوظ   لوح  هک تابک  است: آن  نیا  یمعن  یقول ندارد. به  اطالع  گر بر آنید  یسک  مقرب

 . محفوظ است  از باطل باشد، یم

هُ ﴿ ُرونَ إِ�َّ  ۥٓ �َّ َ�َمسُّ  ﴾٧٩ٱلُۡمَطهَّ
 و محفوظ را جز  مصون  تابک: یعنی» رسانند ینم  دست  شدگان کجز پا  آن  به«

  به  نیاطینند اما شک ینم  فرشتگانند، مساس  هک  در آسمان  ینفس  یھا از بھره  زگانیکپا
 و  یکو ناپا  از جنابت  شدگان  کز جز پاین  نیدر زم  نیندارند ھمچن  یدسترس  آن

 دینبا  هکشود  یم  دانسته  هیآ  نیا  یرسانند. از فحوا ینم  دست  آن  ، به ییوضو  یب
  ینھ  یمعنا  ، خبر به نیبنابرا  نند پسک  را مساس  وضوء قرآن یو ب  افر، جنبک  اشخاص

 باشد یم  ینھ  اما مراد از آن  شده  انیب  ینف  غهیص  ) به مسهیھرچند (ال  یعنی  است
  ثیحد  یز بر مبنایو ن  هیآ  نیبنابرا  اربعه  مذاھب  ائمه  جمھور فقھا و از جمله  هک چنان

 ادی  اشخاص  ؛ بر منع»ندکن  ، مساس است  کپا  هک  یرا جز شخص  قرآن«ل: یذ  فیشر
  یاز سو  قرآن  ردنک ھا مساس یکمالاند و فقط   القول متفق  قرآن  ردنک  از مساس  شده

 اند. ز شمردهیجا  و تعلم  میتعل  ضرورت  یوضوء را برا  یب  شخص

 ﴾٨٠ٱۡلَ�ٰلَِم�َ  رَّّبِ  ّمِن تَ�ِ�لٞ ﴿
  قرآن  یبرا  وصف  نیچھارم  نیا»  است  انیپروردگار عالم  یاز سو  یا فرستاده فرو«

 . است  هیآ  نیدر چھارم  میرک
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فَبَِ�َٰذا ﴿
َ
دۡ  ٱۡ�َِديِث أ نُتم مُّ

َ
 ﴾٨١هِنُونَ أ

  یسست« شد؛  وصف  اد شدهی  اوصاف  به  هک  یقرآن  : بهیعنی»  سخن  نیا  ا شما بهیآ«
  د؟ اصلینک یم و مدارا  نرمش  فرشانکفار در کا شما با یآ  یعنیمدھنون: » د؟یورز یم

  یو نرم  یدر روان او  هک نیا گوباشد،   باطنش  برخالف  ظاھرش  هک  است  یسک  مدھن
بر   یامر معنو  کیلفظ در   گرفتن ارک به  از باب  نیدارد و ا  ) شباھت (روغن  دھن  خود به

 . است  شده  لیتبد  یعرف  قتیحق  خود به  خاطر شھرت  به  هک  ی، مجاز مجاز است  لیسب

نَُّ�مۡ  رِۡزقَُ�مۡ  َعلُونَ َوَ�ۡ ﴿
َ
بُونَ  �  ﴾٨٢تَُ�ّذِ

  سپاس ر وکا شی: آیعنی» د؟یدھ یقرار م  آن  بیذکرا در ت  تانیتنھا روز«ا شما یآ »و«
را  أ خداوند  نعمت  هکد یدھ یقرار م  نیدر ا  است  باران  ھمانا فروفرستادن  هکرا   تانیروز

  یجا به  هکد؟ چرا یدھ قرار رکش  یجا  ار را بهکو ان  بیذکت  نیو ا  ردهکار کو ان  بیذکت
د: ما ییگو ید و میدھ یم  نسبت  ستارگان را به  ، آن باران  و فروآورنده  بخشنده  یرگزارکش
از   آن  بیرق  ستاره  و طلوع  خود در مغرب  از منزلگاه  ستاره  فالن  خاطر غروب  به

  ، باد، گرما و سرما را به باران  اعراب  هک  ر استکذ  انی؟ شا میا افتهی  ، باران مشرق
 دادند. یم  نسبت  نندهک طلوع  یھا ستاره  ا بهی،  ردهک  غروب  یھا ستاره

نُتۡم ِحيَن�ِٖذ تَنُظُرونَ  ٨٣ٱۡ�ُۡلُقومَ  بَلََغِت  إَِذا َ�ٓ فَلَوۡ ﴿
َ
ۡقَرُب إَِ�ۡهِ ِمنُ�ۡم  ٨٤َوأ

َ
َوَ�ُۡن أ

ونَ   ﴾٨٥َوَ�ِٰ�ن �َّ ُ�ۡبِ�ُ
در   نفس ای،  روح  هک  گاه  چرا آن  : پسیعنی» رسد  گلوگاه  به  جان  هک  گاه  چرا آن  پس«

احتضار قرار   فرد در حال  رامونیپ  هک  یسانک  یا» و شما«رسد؛   گلوگاه  به  مرگ  ھنگام
و » دینک یم  نظاره  ھنگام  در آن«؛  است  ندنک جان  در حال  هکد ینیب ید و او را میدار

  یحت  هک  نیا  د و نهینک  را از او دفع  د مرگینتوا یم  د؟ نهیتوان ینم  ردهکاو   یبرا  یارک چیھ
و   ، قدرت علم  به»  میتر کینزد او از شما  و ما به«د؛ یگردان  آسان  یرا بر و  ندنک  جان  یسخت

او   روح  دار قبض و عھده  یمتول  هکما   است: فرستادگان  نیمراد ا  یقول . به شیخو  تیرؤ
  هکرا   مرگ  لکمو  : شما فرشتگانیعنی» دینیب ینم  یول«ترند  کیاو نزد  ھستند، از شما به

 د.ینیب یھستند، نم  یو  روح  دار قبض عھده شوند و ینزد محتضر حاضر م

 ﴾٨٧تَرِۡجُعوَ�َهآ إِن ُكنُتۡم َ�ِٰد�ِ�َ  ٨٦َمِدينِ�َ  َ�ۡ�َ  ُكنُتمۡ  إِن َ�ٓ فَلَوۡ ﴿
و  جادیا  و پرورده  کاگر شما مملو: یعنی» دیستین  یالھ  مکاگر شما مقھور ح  پس«

  ختهیبرانگ  پندار خود بعد از مرگ  ا اگر شما بهید، یستین  یتعال  حق  ینیوکت  فعل  جهینت



 ٧٩٣  سوره واقعه

 

  گلوگاه  به  هکرا  محتضر  شخص  : چرا روحیعنی» دیگردان یرا باز نم  چرا آن«د؛ یشو ینم
» دییگو یم  اگر راست« دیگردان یباز نم،  بوده  در آن  هک  یگاھیمقر و جا  ، به است  دهیرس

ار کدر   یزید و رستاخیندار  یا نندهید، آفریستیپروردگار ن  کمملو  هک  پندارتان  نیدر ا
  ، بطالن نید بنابرایتوان ینم  دهیبازگردان  مقرش  را به  نھرگز آ  هکد یا بدان؟ و قطع ستین

  جواب  نیار شد. اکد، آشیستیاو ن  افتهی  پرورش پروردگار و  کمملو  هک  پندارتان  نیا
 . است  قبل  هیدر آ» فلوال«

﴿ ٓ ا مَّ
َ
�ِ�َ  مِنَ  َ�نَ  إِن فَأ  ﴾٨٩فََرۡوٞح َوَرۡ�َحاٞن وََجنَُّت نَعِي�ٖ  ٨٨ٱلُۡمَقرَّ
را در   مردم  مختلف  یھا گروه  و سرانجام  سرنوشت  خداوند متعال  گاه  آن
 ند:ک یم  میتقس  لیذ  دسته  سه  را به  و آنان  نموده  انیب  احتضار و بعد از وفاتشان  ھنگام

  مقرب  شتازانیاز پ  یا متوفیمحتضر،   : اگر شخصیعنی» باشد  و اما اگر او از مقربان«
از   شیرھا و  یروح: راحت»  پر ناز و نعمت  و بھشت  حانیو ر  راحت  او راست  پس«باشد 

  در بھشت  یروز و  : رزق  حانی. ر است  آن  احوالاز   شدن  ا و آسودهیدن  و زحمت  رنج
  انیشا». دارد  یخوش  یبو  هک  است  یمعروف  اهیگ  ھمان  حانیر«د: یگو یم  . حسن است

  و مستحبات  ، سنن واجبات ، ضیفرا  هکاند  یسانک  ھمان  مقرب  شتازانیپ  هک  ر استکذ
  نیاول  شانینند و اک یم  کرا تر  مباحات از  یو برخ  روھاتک، م و محرمات  داده  را انجام

 . گذشت  سوره  نیا  لیدر اوا ھا آن رکذ  هکھستند   یھا ناگ سه  یھا از گروه  گروه

﴿ ٓ ا مَّ
َ
ۡصَ�ٰبِ  مِنۡ  َ�نَ  إِن َوأ

َ
ۡصَ�ِٰب  ٩٠ٱۡ�َِم�ِ  أ

َ
 ﴾٩١ٱۡ�َِم�ِ فََسَ�ٰٞم لََّك ِمۡن أ

  ارانیاز   یا متوفیمحتضر،   : اگر شخصیعنی» باشد  نیمی  و اما اگر از اصحاب«
  شان راست  دست  به  شان اعمال  یھا نامه  هکاند  یسانک  شانیباشد و ا  راست

از  ! ار راستی  ی: ایعنی»  نیمی  بر تو باد از اصحاب  سالم  پس«شود؛  یم  داده
  ھمراھشان  یزود  تو به  هکرو   باد از آن  بر تو سالم  راستت  و برادران  ارانی جانب 

 نند.ک یم  استقبال  از تو با سالم  گاه بود و آن  یخواھ

﴿ ٓ ا مَّ
َ
�ِ�َ  مِنَ  َ�نَ  إِن َوأ آّلِ�َ  ٱلُۡمَكّذِ ٞل ّمِۡن َ�ِي�ٖ  ٩٢ٱلضَّ ُ�ُ�َ٩٣﴾ 

از  ا محتضری،  یمتوف  : اگر شخصیعنی» باشد  گمراه  نندگانک  بیذکو اما اگر از ت«
  ارانی(  شمال  اصحاب  باشد؛ و آنان  تیھدا  راه  و از گمراھانز یرستاخ  نندگانک  بیذکت

»  جوشان  آب از  یا یمھمان  او راست  پس«؛  گذشت  سوره  لیدر اوا  رشانکذ  هک) اند  چپ
  ییرای، پذ است  دهیخود رس  یینھا  درجه  به  حرارتش  هک  یجوشان  او با آب  : پسیعنی
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  بعد از آن  نیا  البته باشد. یم  آمدنش بعد از فرود  ھمانیاز م  ییرایخواھد شد. نزل: پذ
 . گذشت  هک خورد چنان یم  از زقوم  هک  است

 ﴾٩٤َجِحي�ٍ  لَِيةُ َوتَۡص ﴿
 و  از زقوم  از خوردن  پس  و استقرار در آن»  جھنم  ورود به«او راست » و«

  اصاله«ند: یگو یمدرافگنند،   آتش  را به  شخص  هک  گاه  . و آن جوش  آب  دنینوش

 » . النار وصاله

 ﴾٩٥ٱۡ�َقِ�ِ إِنَّ َ�َٰذا لَُهَو َحقُّ ﴿
  درست امالکو   قتیحق  نیخبر ع  نیا  گمان ی: بیعنی»  است  نیقیال حق  نیھمانا ا«

 . است  شبھه یو ب

 ﴾٩٦ٱۡلَعِظيمِ َرّ�َِك  بِٱۡسمِ  فََسّبِحۡ ﴿
  شأنش  قیال  هک  : او را از آنچهیعنی»  یبگو  حیخود تسب  پروردگار بزرگ  نام  به  پس«

  ثیحد . در یا دانسته  یو  و قدرت  از علم  هک  آنچه  سبب  ، به نکادی  یکپا  به  ستین

َرّ�َِك  مِ سۡ بِٱ فََسّبِحۡ ﴿   هیآ  فرمود: چون  هک  است  آمده س عامر  بن  عقبه  تیروا  به  فیشر
  اجعلوها ىف«شد، فرمودند:   نازل ص  رمکا  بر رسول ]۷۴[الواقعة:  ﴾٧٤َعِظيمِ لۡ ٱ

 ٱَرّ�َِك  مَ سۡ ٱَسّبِِح ﴿ ه:یآ  . و چون»دیخود قرار دھ  وعکدر ر را  آن« .»م�وع�ر
َ
�ۡ َ�ۡ١﴾ 

  شیخو  را در سجده  م: آنکسجود  یاجعلوھا ف«شد، فرمودند:   نازل  شانیبر ا ]۱[األعلی: 
  داللت  بر قرب  میعظ  هک  است  نیا»  یاعل«و »  میعظ«ان یدر م  فرق». دیقرار دھ

اما   است  کینزد  ینکھر مم  به  یتعال  حق  هک  حال  نیدر ع  پس بر بعد  یند و اعلک یم
  تینظر او در نھا  نیاز ا  نند پسک  ھا بر او احاطه کادرا  هک  است  برتر و باالتر از آن

  است  آمده س  رهیاز ابوھر  حدثانم  تیروا  به  فیشر  ثی. در حد است زیچ  از ھمه  یدور

  حبيبتان  امل�ان يف  ثقيلتان  اللسان  يلع  خفيفتان  لكمتان«فرمودند:  ص خدا  رسول  هک
 ، در کسب  بر زبان  هکاند  لمهکدو « .»العظيم  اهللا سبحان  وحبمده  اهللا  الرمحن: سبحان يلإ
 للها  سبحان ، و بحمده للها  ھستند: سبحان  یداشتن دوست  رحمان  یو نزد خدا  نیسنگ  زانیم

 .» میالعظ



 
 
 
 

 حدید  سوره

 . است  هیآ  )۲۹(  یو دارا  است  یدنم
  به  ) ازآن۲۵(  هیدر آ  هکشد   دهینام» دیحد«جھت   بدان  سوره  نیا ه:یتسم  وجه

  شده  داده  دارد، توجه  و عمران  تیعنصر در مدن  نیا  هک  یتی) و اھم د (آھنیحد  منافع
و   است  یمدن  نظر جمھور مفسران از  سوره  نی؛ ا است  گفته  یقرطب  هک . و چنان است

 . است  فی، ضع است  یکم  سوره  نید: ایگو یم  هک  یقول
  رسول  هک  است  آمده س  هیسار  بن  عرباض  تیروا  به  فیشر  ثیآن: در حد  لتیفض

فرمودند:  خواندند و یرا م ١» مسبحات« یھا بخوابند، سوره  هک از آن  قبل ص  رمکا
  نیاز ا  عبارت  و آن».  است  هیبھتر از ھزار آ  هک  است  یا هیآ  در مسبحات  گمان یب«

ُل ٱُهَو ﴿ است:  یتعال  حق  فرموده وَّ
َ
ِٰهرُ ٱوَ  �ِخرُ ٱوَ  ۡ� ٍء  ۡ�َاِطُنۖ ٱوَ  ل�َّ َوُهَو بُِ�ّلِ َ�ۡ

  ».]۳[الحدید:  ﴾٣َعلِيمٌ 
وجود  در  مانیا  قتیحق  تیتثب  یسو  به  یاسالم  از جامعه  دعوت  سوره  نیمحور ا

 . است  ثار و اخالصیو با ا  مظاھر آن  خود با ھمه

ِ َما ِ� ﴿ َ�َٰ�ٰتِ َسبََّح ِ�َّ �ِض� وَ  ٱلسَّ
َ
 ﴾١ٱۡ�َِكيمُ  ٱۡلَعزِ�زُ َوُهَو  ٱۡ�

 ز دریچ  : ھمهیعنی»  است  نیو زم ھا نادر آسم  هک  خداوند را ھرآنچه  گفت  حیتسب«
 ؛ مانند قال  زبان  ا بهی،  د گفتیرد و تمجکاد ی  یکپا  را به  یتعال  حق  نیو زم ھا آنآسم
 گرید  گفتن  حی؛ مانند تسب حال  زبان  ا بهی،  و جن  و انس  فرشتگان  گفتن حیتسب

  ھمه :یقول ند. بهک یم  داللت  میکح  نندهیبر وجود آفر  یرا ھر موجودیز  موجودات
 ھا آنانس ما  یاند ول  ناطق  متعال  نندهیآفر  گفتن  حیتسب  به  یقیطور حق  به  موجودات

  گفتن حیاز تسب  میرک  در قرآن  هک  ر استکذ  انی. شا میفھم یرا نم ھا آن  گفتن حیتسب
امر؛   غهیاست: ص  ر شدهیو مصدر تعب  ، مضارع یامر، ماض  یھا غهیص  به أ داوندخ  یبرا

  سوره  ) در اول (سبح ؛ مانند یماض  غهی). ص (واقعه  قبل  ) در آخر سوره مانند (سبح
)؛ مانند  سبحی(  مضارع  غهیص».  صف«و » حشر«  یھا و سوره  سوره  نی، ا» یاعل«

                                                           
 . است  جمله  ز از آنین  سوره  نیا  اند، که لله) آغاز شده  با (سبح  اند که  ییھا مسبحات: سوره -١
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لفظ   به  هک» اسراء»  سوره  مصدر؛ مانند اول  غهیو ص»  تغابن«و »  جمعه«  یھا سوره
ھا  غهیص  ھمه  به  یتعال  حق  یبرا  گفتن  حیو تعدد تسب  تنوع  . البته است  آمده»  سبحان«
ھر   یاز سو  یتعال  حق  هکدارد   داللت  قتیحق  نیشود، بر ا یم ھا آنزم  ھمه  شامل  هک
باشد  یو مستمر م  یشگیاو ھم  استحقاق  نیو ا  است  حیتسبسزاوار   ز و در ھر حالیچ
  اساس بر  ھمه  افعالش  هک»  میکح«روزمند یوپ  : قادر، غالبیعنی» زیعز  و اوست«
 . استوار است  و صواب  متکح

َ�َٰ�ٰتِ  ُك ُملۡ  ۥَ�ُ ﴿ �ِض� وَ  ٱلسَّ
َ
ٰ  َوُهوَ  َوُ�ِميُتۖ  ۦيُۡ�ِ  ٱۡ� ءٖ  ُ�ِّ  َ�َ  ﴾٢قَِديرٌ  َ�ۡ

و  ندک یم  تصرف ھا آندر   یگانگی  به  پس»  نیو زم ھا ناآسم  ییفرمانروا  او راست«
 ھا آن  گفتن  حیتسب  سبب  است  نیو ا  ستینافذ ن ھا آندر   یگرید  سک  امر و تصرف

 راند ویم یند و مک یم  ا زندهیرا در دن  زندگان» راندیم یند و مک یم  زنده«او   یبرا
را  ز اویچ  چیھ  پس»  ز تواناستیو او بر ھر چ«ند ک یم  ز زندهیرستاخ  یرا برا  مردگان
 شود. ینخواھد نم  هک  شود و ھر چه یبخواھد م  هک  گرداند و ھر چه یعاجز نم

َ�َٰ�ٰتِ  ُك ُملۡ  ۥَ�ُ ﴿ �ِض� وَ  ٱلسَّ
َ
ٰ  َوُهوَ  َوُ�ِميُتۖ  ۦيُۡ�ِ  ٱۡ� ءٖ  ُ�ِّ  َ�َ  ﴾٢قَِديرٌ  َ�ۡ

  یفنا : او بعد ازیعنیز. یچ  بعد از ھمه» آخر  و اوست«ز یاز ھر چ  قبل»  اول  اوست«
و   : غالبیعنی» ظاھر  و اوست«شود  ینم  عارض  یستیو بر او فنا و ن  است  یباق  خلقش

  وجود مطلق  نیا بر  یاریبس  یھا را نشانهیز  است  انینما  وجودش  هکز یچ  برتر بر ھمه
است:   نیا  یا معنی . است  پنھان  آنچه  : دانا بهیعنی»  باطن  و اوست«نند ک یم  داللت
او   ھا به و حاسه ھا عقل  پس  است  پنھان  ذاتش  قتیا حقی.  دگانیاز د  پنھان  اوست
و او «است   پنھان  شیخو  ذات  ار و بهکآش  شیخو  آثار و افعال  نند لذا او بهک ینم  احاطه

. در  ستین  رونیب  علمش  ھا از ساحت یاز دانستن  یزیچ  پس»  ناستز دایچ  ھمه  به
  هک  است  آمده س  رهیھر یاب از  یو ترمذ  ، مسلم بهیش  یاب  ابن  تیروا  به  فیشر  ثیحد

  یارکخود خدمت  یبرا  شانیآمد واز ا ص خدا  نزد رسول ل  فرمود: فاطمه

  �يلواإل  ةاتلورا  ، م�ل يش  لك ر�نا ورب  ا�قو�: «او فرمودند:   به  د پسیطلب یم
  فليس  ولاأل  نتأ،  خذ بناصيتهآ  نتأ  يش  لك  من  عوذ بكأ،  وانلوي  احلب  فالق  والفرقان

  نتأ، و ءيش  فوقك  فليس الظاهر  نتأو  ءيش  بعدك  خر فليساآل  نتأو  ءيش  قبلك
بگو: « .»! فاطمه  یالفقر: ا  ، واغننا من ادلين عنا  ، اقض ءيش  دونك  فليس  ابلاطن
  ی! ا و فرقان  لیو انج  تورات  فرودآورنده  یز! ایچ  پروردگار ما و پروردگار ھمه  یا! ایبارخدا
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  آن  یشانیپ  یمو  رندهیتو گ  هک  یزیچ  تو از شر ھمه  به  برم یم  ھا! پناه ھا و ھسته دانه  افندهکش
آخر؛   ییو تو  ستین  یزیاز تو چ  قبل  ؛ پس اول  ییتو )توست  وتصرف  قبضه  تحت  یعنی(  یھست
  یورا  ؛ پس باطن  ییو تو  ستین  یزیتو چ  فوق  ظاھر؛ پس  ییو تو  ستین  یزیچ بعد از تو  پس

 .» نکاز ین یرا و ما را از فقر ب  ، بپرداز از ما وام ستین  یزیچ تو

ِيُهَو ﴿ َ�َٰ�ٰتِ َخلََق  ٱ�َّ �َض وَ  ٱلسَّ
َ
يَّا�ٖ  ٱۡ�

َ
 يَلِجُ  َما لَمُ َ�عۡ  ٱۡلَعۡرِش� َ�َ  ٱۡسَتَوىٰ  ُ�مَّ  ِ� ِستَّةِ �

�ِض  ِ� 
َ
َمآءِ  مِنَ  يَ�ُِل  َوَما ِمۡنَها ُرجُ َوَما َ�ۡ  ٱۡ� ۖ  ُرجُ َوَما َ�عۡ  ٱلسَّ ۡ�نَ  َمَعُ�مۡ  َوُهوَ  �ِيَها

َ
 َما �

ُ  ُكنُتمۚۡ   ﴾٤بَِص�ٞ  َملُونَ بَِما َ�عۡ  َوٱ�َّ
 طور از اطوار  : در ششیعنی» روز  را در شش  نیو زم ھا ناآسم  هک آن  اوست«

عدد را  نیا  یند ولیافریب  لحظه  کیرا در  ھا آن  هک  او قادر است  و البته» دیآفر»  مختلف
استوا   بر عرش  سپس«اموزد یب  بندگانش  در امور را به  و تأمل  یتا تأن  ار گرفتک به

  استوا بر عرش  در باب  سلف  یرأ  نی. ا اوست  سزاوار جناب  هک  ییاستوا  چنان  به»  افتی
و   یتعال  حق ریتدب  ، استوا را به اما خلف  است  یاط اولیاحت  به  یرأ  نیو ا  است

  به  هکرا   آنچه« نندک یم  لیز تأویچ  بر ھمه  یو  امور و سلطه  یدھایلکبر   شیالیاست
از » دیآ یم  رونیب  از آن  هکرا   داند و آنچه یم«  ر آنیو غ  از باران» ودش یوارد م  نیزم

را از   و آنچه«داند  یز مین  رهیو غ  ، نباتات ییفضا  یھا نهیھا، سف ، ماھواره ، فرشتگان ارواح
را   : آنچهیعنی» رود یم باال  را در آن  و آنچه«  رهیو غ  از باران» دیآ یفرود م  آسمان

متصاعد و   ی، دعاھا، بخارھا بندگان  ، ارواح ، اعمال رود؛ از فرشتگان یباال م  آن  یسو به
  آمده  فیشر  ثی. در حد ستین  پنھان  یو  از علم  یا ذره  داند پس یز میرا نھا  این مانند

  خداوند متعال  یسو به  شب  از عمل  روز قبل  روز و عمل  از عمل  قبل  شب  عمل«است: 
» دیباش  هکھر جا »  شیخو  و علم  ، سلطه قدرت  به»  شماست و او با». «شود یم  ردهباال ب

  هکا و فضا یو در  هکاز خش  اعم  آن  و اندرون  و ماحول  نیاز زم  یی: در ھر جایعنی
بر   هک نیو ا  آن  لیبر تأو  اسالم  امت  هک  است  یا هیآ  نیا«د: یگو یم  انید. ابوحیبگرد

  یتعال  حق  یو ھمراھ  تیبر مع  هیآ  نی: ایعنی». دارند  شود، اجماع ینم  حمل ظاھر خود
 و  ، قدرت حضور علم  به  یو»  تیمع«شود و  ینم  حمل  انکز و میر حیخود از نظ  با ذات

  اتیآ را در  لیتأو  هک  یسانک  هیعل  است  حجت  هیآ  نیا  شود. پس یم  لیتأو  اش اراده
 ھا آن بر ظاھر  یمعان  ز حملین ھا آنو در   است  هیآ  نیا  یمجرا  یرجا  هک  یگرید

از   یزیچ  پس»  ناستید بینک یم  آنچه  و خداوند به«دانند  یز نمیباشد، جا یم  لیمستح
 ماند. ینم  بر او پنھان  اعمالتان
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﴿ ُ َ�َٰ�ٰتِ  ُك ُملۡ  ۥ�َّ �ِض� وَ  ٱلسَّ
َ
ِ �َ�  ٱۡ� ُمورُ  َجعُ تُرۡ  ٱ�َّ

ُ
 ﴾٥ٱۡ�

 ارھاکو »  د استیکتأ  یرار براکت  نیا»  او راست  نیو زم ھا ناآسم  ییفرمانروا«
 . یر ویغ  یسو به  نه» شود یم  دهیخداوند بازگردان  یسو به

َۡل يُولُِج ﴿ ِۡل� ِ�  ٱ�ََّهارَ َوُ�ولُِج  ٱ�ََّهارِ ِ�  ٱ�َّ ۢ  ٱ�َّ ُدورِ  بَِذاتِ  َوُهَو َعلِيُم  ﴾٦ٱلصُّ
را در   شب« د:یفرما یو م  آورده  لیخود دل  تیکگر بر مالیبار د  خداوند متعال  گاه  آن

  پس  یگریدر د  و افزودن  یکیاز   استنکبا » آورد یدر م  آورد و روز را در شب یروز در م
و از   روز افزوده  زمان در  سکاھد و باز برعک یروز م  از زمان  شب  در زمان  با افزودن

  و مصالح  منافع  هک  یا گونه ، به و نظام  برنامه  نیتر قیبا دق  ھم  اھد، آنک یم  شب  زمان
.  ز گذشتین» ۲۷/ عمران آل«  در سوره  ر آنیر نظیگردد. تفس  نیتأم  نیزم  رهک  نانکسا
  یھا در خود مخف نهیس  هک  یا ینھان : رازھا و اسراریعنی»  ھا داناست نهیراز س  و او به«
 ماند. ینم  پنھان  یتعال  ارند، بر حقد یم

  یو  سزاوار شأن  هک  از ھر آنچه  یتعال  حق  هیو تنز  حیتسب  انگر موجباتیب  اتیآ  نیا
ھای  نعمت یرگزارکو ش أ خداوند  وتکدر مل  تأمل  به  بندگان  زانندهیو برانگ  ستین
 . است  یو

﴿ ِ ِ َءاِمُنواْ ب سۡ  ۦَورَُسوِ�ِ  ٱ�َّ ا َجَعلَُ�م مُّ نفُِقواْ ِممَّ
َ
ِينَ  �ِيهِ�  َتۡخلَفِ�َ َوأ  َءاَمُنواْ ِمنُ�مۡ  فَٱ�َّ

 ْ نَفُقوا
َ
ۡجرٞ  لَُهمۡ  َوأ

َ
 ﴾٧َكبِ�ٞ  أ

  رسالت  و صحت أ خداوند  یگانگی: یعنی» دیاوریب  مانیا  امبرشیخداوند و پ  به«
و «د یورز  مداومت باورو   قیتصد  نید و بر اینک  قیرا تصد ص محمد  حضرت  امبرشیپ

 أ خداوند  هک  از آنچه :یعنی» دینک  انفاق  است  ساخته  نیجانش  شما را در آن  هک  از آنچه
د ـ در یستین  آن  یقیحق  کمال  هک  یـ در حال  است  ساخته  در آن  تصرف  نیشما را جانش

و  أ خداوند  ؛ مال مالرا ید زینک  بخشش و  گر انفاقید  داوطلبانه  و صدقات  فرض  اتکز
  یاو را در امور  مال  هک  است  بر آنان  پس ھستند  او در اموالش  نانی؛ جانش بندگان
شما را  أ : خداوند  است  نیا  یمعن  یقول به پسندد. یاو خود م  هکنند ک مصرف

د یبر یم  راثیم  اند و شما از آنان ستهیز یشما م از  قبل  هک  است  ردهک  یسانک  نیجانش
از شما   هکخواھد شد   منتقل  یسانکر شما از یغ  به  اموال  نیا  یزود  باز به  هک  چنان

 للهعبدا  تیروا  به  فیشر  ثید. در حدینورز  بخل  اموال  در انفاق  برند پس یم  راثیم

 ؛ آدم  ابن  اتلاكثر، يقول  اهلا�م«فرمودند:  ص  رمکا  رسول هک  است  آمده س ریشخ بن
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  و تصدقتأ،  بليتأف  و لبستأ،  فنيتأف  �لتأال ما إ  مالك  من  لك  ، وهل مايل  مايل
! و مگر تو  من  مال ! من  د: مالیگو یم  ؛ فرزند آدم ساخت  شما را غافل  یطلب  فزون« .»بقيتأف

  اش ھنهکو   یا دهیا پوشی،  یا ردهک  شیو فنا  یا خورده  هک  است  یزیچ  جز آن  را از مالت

از شما   یسانک  پس. «»؟ یا گذاشته  یش) باقیخو  آخرت  یو (برا  یا داده  ا صدقهی،  یا ساخته
در   هک  یسانک: یعنی»  بزرگ  یمزد  است  شانیا  یاند برا ردهک  د و انفاقان آورده مان یا  هک
  است  یپاداش  شانیاند، برا ردهک  جمع  یو  در راه  و انفاق  خدا و رسولش  به  مانیا  انیم

 . است  نیبر  ھمانا بھشت  هک  بزرگ
  آن در  و انفاق  کتبو  غزوه  درباره  هیآ  نیا  هک  است  شده  تیروا  نزول  سبب  انیدر ب

 شد.  نازل

ِ  تُۡؤِمُنونَ  َ�  َوَما لَُ�مۡ ﴿ ْ  ُعوُ�مۡ يَدۡ  ٱلرَُّسوُل وَ  بِٱ�َّ َخذَ  َوقَدۡ  بَِرّ�ُِ�مۡ  ِ�ُۡؤِمُنوا
َ
 ِميَ�َٰقُ�مۡ  أ

ۡؤِمنِ�َ  ُكنُتم إِن  ﴾٨مُّ
عذر و   نیدامک: یعنی» دیآور ینم  مانیخداوند ا  به  هک  است  شده  و شما را چه«

ند ک یم  امبر شما را دعوتیپ  هک آن  حال«دارد؟  یباز م  آوردن  مانیشما را از ا  یمانع  چه
 و بر شما  ردهک  و متوجه  متنبه  قتیحق  نیا  و شما را به» دیآور  مانیا  پروردگارتان  به  هک
  و عوامل  علل  تمام  ؟ پس استیھا گو و حجت ھا نابرھ  به  هکخواند  یرا م  یتابک

از   هک  یثاقیم  به» دیھست  و اگر مؤمن»  است  شده  شما برداشته  از سر راه  مانیا  عدم
  هک آن  : حالیعنی»  است  گرفتهرا   ثاقتانیاز شما م  یراست  به«؛  است  شده  گرفته شما

 ÷  آدم  پدرتان  شما را از پشت  هک  گاه  آن  گرفت  مانیپ  مانیاز شما بر ا أ خداوند
  هک  یا ادله با  یتعال  ا حقی.  است  معروف»  الست«عھد   به  مانیعھد و پ  نیا  هکآورد،   رونیب

مانند. یا  و وجوب دیبر توح  دال  ادله  نیا  هک  است  گرفته  مانی، از شما پ ردهکشما برپا   یبرا
  ر از جملهیثک  ر ابنیتفس  نیـ و ا  است  گرفته  مانیپ  آوردن  مانیا  از شما به ص امبریا پی

  ارانشانی  به ص خدا  رسول  هک  است  آمده  یبخار  تیروا  به  فیشر  ثی. در حد ر استیاخ
  مانی؟ گفتند: ا دلپسندتر است تر و داشته  دوست  مؤمنان  دامک  مانینزد شما ا«گفتند: 

نزد   هک یاورند درحالین  مانیا  هک  است  شده  را چه  فرمودند: آنان ص خدا  . رسول فرشتگان
  مانیا  فرمودند: و چرا آنان ص خدا  رسول .† ایانب  مانیا  پروردگارشانند؟ گفتند: پس

  محبوب  مؤمنان  نیا(  شود؟ گفتند: پس یم  نازل  شانیبر ا  یوح  هک  یاورند در حالین
  هک ید درحالیاورین  مانیفرمودند: و چرا شما ا ص خدا . رسول میخود ما ھست ) مانیاال
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،  مانیاز نظر ا  مؤمنان  نیتر و محبوب  نیتر شگرف  هکد یبدان ؟ شما ھستم  انیدر م  من
  هک  آنچه  ابند و بهی یرا م  ییھا فهیصح )ھا آنرا یز(ند یآ یشما م بعد از  هکھستند   یقوم
 ».آورند یم  مانیا  ستھا آندر 

ِيُهَو ﴿ ٰ َ�بۡ  ٱ�َّ ُِل َ�َ ُۡخرَِجُ�م َ�ّيَِ�ٰٖت  َءاَ�ٰتِۢ  ِدهِۦٓ ُ�َ�ّ لَُ�ِٰت  ّمِنَ  ّ�ِ � إَِ�  ٱلظُّ �نَّ  ٱ�ُّورِ
 َ  ﴾٩رَِّحيمٞ  لََرُءوٞف  بُِ�مۡ  ٱ�َّ

از   عبارت  هکار را کو آش  واضح  اتی: آیعنی» را  ناتیب  اتیآخود   بر بنده  هک آن  اوست«
  قرآن  هک  است  ، معجزات اتی: مراد از آیقول  به» فرستد یفروم«  است  قرآن  اتیآ

  یتعال  : حقیعنی» آورد  رونینور ب  یسو ھا به یکیتا شما را از تار«  ستھا آن  نیتر بزرگ
نور   یسو به  کشر  یھا یکیتار از  اتیآ  نیتا شما را با ا فرستد یخود را فروم  ناتیب  اتیآ
خود از   دعوت  لهیوس  ا بهی،  اتیآ  نیشما را با ا ص امبرشیا تا پیآورد.   رونیب  مانیا

  خداوند بر شما رئوف  گمان یو ب«آورد   رونیب  مانینور ا  یسو به  کشر  یھا یکیتار
ھای  کتاب  هک، از آنجا  است  مھربان  تیو نھا  با رأفت اریشما بس  : او بهیعنی»  است  میرح
  صرف  و به  ختیبرانگ  بندگانش  تیھدا  یبرا را  امبرانشیآورد و پ را فرود  شیخو

و   رأفت  رد پسکتفا نک، ا ھست  یھر بشر  دسترس و  انکدر ام  هک  یا یعقل  یھا حجت
 وجود ندارد. نیتر از ا غیتر و بل املک  یرحمت

�َّ  َوَما لَُ�مۡ ﴿
َ
�  ْ ِ  َسبِيلِ  ِ�  تُنفُِقوا ِ ِميَ�ُٰث  ٱ�َّ َ�َٰ�ٰتِ َوِ�َّ �ِض� وَ  ٱلسَّ

َ
 َتوِيَ� �َسۡ  ٱۡ�

نۡ  ِمنُ�م نَفقَ  مَّ
َ
ۚ  ٱلَۡفۡتحِ  َ�ۡبلِ  مِن أ ْوَ�ٰٓ�َِك  َوَ�َٰتَل

ُ
ۡ�َظمُ  أ

َ
ِينَ َن مِّ  َدرََجةٗ  أ نَفُقواْ ِمنۢ  ٱ�َّ

َ
 َ�ۡعدُ  أ

 ْۚ ُ وََعَد  َوُ�ّٗ  َوَ�َٰتلُوا �  ٱ�َّ ُ وَ  ٱۡ�ُۡسَ�ٰ  ﴾١٠َخبِ�ٞ  َملُونَ بَِما َ�عۡ  ٱ�َّ
عذر و   دامک: یعنی» دینک ینم  خدا انفاق  در راه  هک  است  شده  و شما را چه«

  و حال«دارد؛  یباز م أ خدا  نید  یبرتر  یدر جھاد برا  شما را از انفاق  یمانع  چه
شما نابود   هک آن  : حالیعنی» دارد؟  تعلق للها  به  نیو زم ھا آنآسم  راثیم  هک آن

  است  نیو زم ھا آندر آسم  هک  آنچه  گردد و ھمه یم  سراسر منقرض  عالم د،یشو یم
از   یزیگردد و چ یباز م  سبحان  یخدا  یسو به  وارث  یسو به  راثیم  بازگشت  ھمچون

 شما در  انفاق  صورت  نی، در ا است  نیچن  هیقض  ھرگاه  ماند پس ینم  یشما باق  یبرا  آن
سزاوارتر  گذارد یجا م ـ به  یالھ  و پاداش  از خود ـ مانند ثواب  یماندگار  عوض  هک  یراھ

با » ستندین  سانکیاند  ردهکو جھاد   انفاق  از فتح  شیپ  هکاز شما   یسانکو »  است

اند   یسانک بزرگتر از  درجه  ثیاز ح  آنان«اند  ردهکو جھاد   انفاق  بعد از فتح  هک  یسانک
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  هکم  از فتح  را قبلیز  است  هکم  مراد از فتح: فتح» اند ردهکو جھاد   انفاق  بعد از آن  هک
رو یاز نظر ن متر وکاز نظر تعداد   شانیا  هکشتر بود چرا یب  مال  انفاق  به  از مسلمانانین

و   بذل  نند. البتهک ثاریا أ خدا  را در راه  آن  هکافتند ی یم  یکاند  تر بودند و مال فیضع
جود و سخا   هیپا  نیتر یی، نھا است أ خدا  و جھاد در راه  ھمانا قتال  هک  جان  انفاق

فرمود:   هک  است  آمده س  احمد از انس  امام  تیروا  به  فیشر  ثیباشد. در حد یم
  عبدالرحمن  ردند؛ خالد بهک  مشاجره  باھم ب  عوف  بن  الرحمن د و عبدیول  خالدبن

  ییجو یو برتر  یبر ما دراز دست دیا جسته  سبقت  بر اسالم  هک  یامیخاطر ا  گفت: شما به

،  صحايبأ  دعوا يل«د، فرمودند: یرس ص رمکا  رسول  خبر به  نیا  چون  د؟ پسینک یم
  اصحابم« .»أعماهلم  ا، ما بلغتمذهب  اجلبال  و مثلأحد، أ  مثل  نفقتمألو   بيده  نفيس  فواذلي

  جانم  هک  یذات  را سوگند بهید) زیبردار  دست  با آنان  و رقابت  شکشمکد (و از یواگذار  من  را به
  آنان  اعمال  هیپا  د، بهینک  ھا از طال انفاق وهکا مانند یاحد   وهکمانند   ، اگر شما به د اوستیدر 

  هک»  است  داده  یکین  را وعده«  اد شدهی  از دو گروه»  کیخداوند ھر  و. «»دیرس ینم
د ینک یم  آنچه  و خداوند به»  ـ است  در آن  شان درجات  ـ با تفاوت  بھشت  به  لیھمانا ن

گاه  دھد. یجزا م  اعمالتان  اندازه  شما را به  پس»  است  آ
 س  قیصد رکابوب  ربارهد  هیآ  نیاند : ا ردهک  تیروا  نزول  سبب  انیدر ب  مفسران

 خداوند رد وک  انفاق ص خدا  بر رسول  هکم  از فتح  را قبل  شیخو  مال  هکشد   نازل
  یو  به ص  رمکا  رسول  هک  است  را نقلیفرستاد ز  سالم  یوح  قیاو از طر  به أ

 د ویگو یم  بر تو سالم  سبحان  یخدا  یاز سو  هک  است  لیجبرئ  نیا«فرمودند: 
» ؟ ناراض ای  یھست  یراض  شیفقر خو  نیدر ا  ا از منید: آیفرما یتو م  به  پروردگارت

از   من ؟! شوم یم  نیخشمگ  ا بر پروردگارمیو گفت: آ  ستیگر س رکابوب  پس
د: یگو یم س مسعود  . ابن ھستم  یراض  از پروردگارم  ، من ھستم  یراض  وردگارمپر
ر کو ابوب ص خدا  ردند، رسولکروز یر خود پیشمش  را به  اسالم  هک  یسانک  نیاول«

  عدم  هک  ر استکذ  انیشا». ردک  انفاق  شانیبر ا  هکبود   یسک  نیرا او اولیبودند ز
  هک چنان  استیدن  در مراتب  و ھم  نید  امکدر اح  ھم  اد شدهی  دو گروه  انیم  یبرابر

ھا  گاهیرا در جا  مردم  هکما دستور دادند   به ص  رمکا  رسول«فرمود:  ل  عائشه
.  میگذار  حرمت  شان منزلت و  قدر فضل  را به  آنان  یعنی».  میفرود آور  شان و مراتب

را در یز  نماز است  ، امامت مرتبت  یھا از رو گاهیجا  نیبزرگتر  هک  ر استکذ  انیشا
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ر کابوب  به«فرمودند:   ان شیرمایب در ص خدا  رسول  هک  است  آمده  فیشر  ثیحد
 ».ندک  نماز اقامه  مردم  ید برایبا  هکد ییبگو

ن ذَا ﴿ ِيمَّ َ  رُِض ُ�قۡ  ٱ�َّ جۡ  ۥٓ َوَ�ُ  ۥَ�ُ  َ�ُيَ�ٰعَِفُهۥ َحَسٗنا ًضاقَرۡ  ٱ�َّ
َ
 ﴾١١َكرِ�مٞ  رٞ أ

  سک  آن  ستیک«د : یفرما یو م  ختهیبرانگ  مال  انفاق  را به  مؤمنان  أل  یخدا  گاه  آن
  انفاق أ خدا  را در راه  مالش  هک  سک  آن  ستیک: یعنی» و دھدکین  یخدا وام  به  هک
  است  یسکمانند  ند لذا اوکعطا   عوض  آن  در قبال  شیبرا  یتعال  حق  هکد یام  ند بدانک
از  أ خداوند  یرضا  سبک،  انفاق  از آن  ھدفش  یعنیدھد  یو مکین  یوام أ خدا  به  هک

  خاطرش  هک  یدر حال  است  یو آزار  منت  چیھ  بدون  تمام  یقلب  لیو با م  اخالص  یرو
  معروف»  الحسنه  قرض«، به  وام  نیا  هک  ر استکذ  انی. شا است  خوش  آن  دادن  ز بهین
  هک» و ارجمند  بزرگ  است  یگرداند و او راپاداش  دو چندان  شیرا برا  تا آن«باشد  یم

  از ده  حسنه  کی  دادن  ھمانا پاداش نجایدر ا  ردنک  باشد؟ دو چندان یم  بھشتھمانا 
  ثی. در حد ـ است  و اوقات  اشخاص ، احوال  ـ بنابر اختالف  برابر تا ھفتصد برابر آن

شد،   نازل  هیآ  نیا  چون«فرمود:   هک  است  آمده س مسعود  بن للهعبدا  تیروا  ف بهیشر
خواھد؟  یم  از ما وام  متعال  یا واقعا خدایآ !للها رسول ایگفت:   یصاران  ابوالدحداح

را   تان خدا! دست  رسول  یا  ! گفت: پس ابوالدحداح  یا  یفرمودند: آر ص  رمکا  رسول
  را به  باغم  من  کنیدادند. گفت: ا  یو  خود را به  دست ص خدا  رسول د.یھبد  من  به

  هکبود   یبزرگ  باغ  ابوالدحداح  باغ  هک  ر استکذ  انیشا».  دادم  قرض  به پروردگارم
  ز در اندورنین  اش و خانواده  الدحداح ام  و ھمسرش  خرما داشت  درخت  اصله ششصد

از  ! الدحداح  ام  یا«گفت:   ھمسرش  آمد و به  باغ  به  درنگ یب  بردند پس یسر م به  باغ  آن
 ». دادم  قرض  به  پروردگارم  یرا برا  آن  را منیز  یآ  رونیب  باغ

يِۡديِهمۡ  َ�ۡ�َ  نُورُُهم َ�ٰ �َسۡ  ٱلُۡمۡؤمَِ�ِٰت وَ  ٱلُۡمۡؤمِنِ�َ  تََرى مَ يَوۡ ﴿
َ
يَۡ�ٰنِِهم�  �

َ
ٮُٰ�مُ  َو�ِ�  ٱۡ�َوۡمَ  �ُۡ�َ

ٰتٞ  نَۡ�ٰرُ  َ�ۡتَِها ِمن َ�ۡرِي َج�َّ
َ
ۚ  ٱۡ�  ﴾١٢ٱۡلَعِظيمُ  ٱۡلَفۡوزُ  ُهوَ  َ�ٰلَِك  َ�ِٰ�ِيَن �ِيَها

 ، شانینور ا» شتابد یم  شانینور ا  هک  ینیب یرا م  مؤمن  و زنان  مردان  هکروز   آن«
»  شانیا ش یشاپیپ«شتابد  ینور م  نیا ! ینند. آریب یرا م  آن  هک  است  یا یھمانا روشن

از   چونبر صراط قرار دارد و   شان شیشاپیپ  امتیدر روز ق  هک  است  یمراد از آن: نور
شتابد  یم» و«شتابد  یجلو م  به  شانیبا ا  روند ھمراه یم  بھشت  یسو به  امتیق  عرصات

  شانیا  راست  دست به  شان اعمال  یھا نامه  هک نیا  سبب  به»  شانیا  راست  در سمت«
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  ازهاند  به  مردم«است:   گفته  هیآ  نیر ایدر تفس س مسعود  ابن  هک . چنان است  شده  داده
  یدر بزرگ  از آنان  ینور برخ  روند پس یجلو م  نند و بهک یم  تکخود بر صراط حر  اعمال

  یو نور برخ  خرماست  مانند درخت گرید  یو نور برخ  است  وهکخود مانند   یگر و جلوه
  است  یسکاز نظر نور   نشانیتر نییو پا  است  ستادهیا  شخص  کی  حجم و گر در حدید
».  خاموش  یشود و گاھ یم  روشن  یگاھ  قرار دارد پس  ابھامش  در انگشت  نورش  هک

  از مؤمنان«فرمودند:   فیشر  ثیدر حد ص  رمکا  رسول  هکند ک یم  تیروا  قتاده
  به  نسبت(نور   نیند و اک یم  را روشن و صنعاء  تا عدن  نهیاز مد  نورشان  هکاند  یسانک

  یسک  از مؤمنان  هکد تا بدانجا یآ یم  نییپا)  مرتبه  به  مرتبه(طور  نیھم )افراد  مراتب
  باد به  امروز شما را مژده». «سازد یم  روشن را  شیپاھردو   یفقط جا  نورش  هک  است
  نیا» دیھست  جاودان ھا آنو در   است  یجار  بارانیجو  آن  از فرودست  هک  ییباغھا

شود  یم  گفته  شانیا  به  فرشتگان  یاز سو  داشت یگرام و  بشارتو   مژده  عنوان  به  سخن
حصر و   در تحت  آن  حد و اندازه  هک»  است  بزرگ  یرستگار  ھمان«  نور و بشارت»  نیا«
و ما   ستین  یا یرستگار  چیگر ھید  ر از آنیغ  ییگو  هکنگنجد تا بدانجا  مقدار  طهیح

بزرگتر از ورود   یا یرستگار  چه ! یندارد. آر یاعتبارو   متیقدر و ق  چیھ  آن  یسوا
در   نندگانک انفاق  یبرا  ھمهھا  مژده  نیا  هکرساند  یم  اتیآ  اقیس  ؟ البته است  بھشت  به

 . است أ خدا  راه

ْ  ٱلُۡمَ�ٰفَِ�ُٰت وَ  ٱلُۡمَ�ٰفُِقونَ  َ�ُقوُل  مَ يَوۡ ﴿ ِيَن َءاَمُنوا  �ِيَل  نُّورُِ�مۡ  ِمن َتبِۡس َ�قۡ  ٱنُظُرونَالِ�َّ
 ْ ٓ  ٱرِۡجُعوا ْ  َءُ�مۡ َوَرا ُۥ م �ُِسورٖ بَۡيَنهُ  فَُ�َِب  �ۖ نُورٗ  فَٱۡ�َِمُسوا  ٱلرَّۡ�َةُ �ِيهِ  بَاِطُنُهۥ بَاُبۢ  �َّ
 ﴾١٣ٱۡلَعَذاُب  مِن قَِبلِهِ  ۥَوَ�ِٰهُرهُ 

 أ خدا  در راه  نندهک  انفاق»  مؤمنان  به  منافق  و زنان  منافق  روز مردان  آن«
  یھنگام را  سخن  نید. ای: منتظر ما بمانیعنی» دینک  خاطر ما درنگ  ند: بهیگو یم«
  بھشت  یسو به  تمام  شتاب  در پرتو نور خود به  هکنند یب یرا م  مؤمنان  هکند یگو یم

  یروشن تا از نورتان «د یند: منتظر ما بمانیگو یم  انیبھشت  به ! یشوند. آر یم  برده
از   برند پس یسر م به  یکیندارند و در تار  ھمراه  به  یخود نور  منافقان رایز»  میریبرگ

  آنان  به» شود یم  گفته«ابند ی  ییرھا  ظلمات از  خواھند تا در پرتو انوارشان یم  مؤمنان
  ید و نوریبرگرد  پس باز«ا مؤمنانند: ی  فرشتگان  ندهیاستھزا و تمسخر؛ و گو  از باب

ما   هک  یا لهیوس  ھمان  به نور را  د و در آنیا باز گردیدن  یسو : بهیعنی» دینک  درخواست
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  و عرصه  موقف  یسو ا بهی د،یا شویـ جو  ستهیشا  و اعمال  مانیبا ا  یعنیـ   میا افتهیدر
  انی: در میعنی» ھا آن  انیم  گاه آن« ما دادند  نور را به  نیا  هکد، ھمانجا یمحشر باز گرد

  حائل  و دوزخ  بھشت  انیوار در مید  نیا  هک» شود یم  زده  یوارید«  منافقانو   مؤمنان
از   و مؤمنان»  است  یا را دروازه  آن  هک«است  » اعراف«وار ید  ھمان  نی: ایقول  . به است

،  دروازه  ا آنیوار ید  آن  : باطنیعنی»  است  رحمت وارید  آن  اندرون«شوند  یم  داخل  آن
  بھشتھای  نعمت  یعنی  رحمت  و در آن  است  وستهیپ  بھشت  به  هک  است  یجھت  ھمان

  یرو«لذا   است  وستهیپ  دوزخ  به  هک  است  یجھت  ھمان» وارید  آن  رونیو ب«قرار دارد 
 ».دارد«  جھنم»  عذاب  به

لَمۡ  ُ�َناُدوَ�ُهمۡ ﴿
َ
َعُ�ۡمۖ  نَُ�ن � ْ  مَّ نُفَسُ�مۡ  َ�َتنُتمۡ  َوَ�ِٰكنَُّ�مۡ  بََ�ٰ  قَالُوا

َ
 َوتََر�َّۡصتُمۡ  أ

تۡ  َوٱۡرتَۡبُتمۡ  َماِ�ُّ  ُ�مُ وََغرَّ
َ
ٓ  ٱۡ� ٰ َجا ۡمرُ  ءَ َح�َّ

َ
ِ  أ ِ  ٱ�َّ ِ وََغرَُّ�م ب  ﴾١٤ٱۡلَغُرورُ  ٱ�َّ

  وبه  را ندا داده  مؤمنان  : منافقانیعنی» ؟ میمگر ما با شما نبود  هکرا ندا دھند   آنان«
نماز  ، در مساجد شما مینبود  و موافق  ا با شما ھمراهیدر دن ا مایند: آیگو یم  شانیا

: یعنی» ند چرایگو یم«؟  میردک ینم  عمل  اسالم  اعمال  و مانند شما به  میگزارد ینم
د؛ با یردک  کوھال» دیشما خود را در بال افگند  یول«د یشما در ظاھر امر با ما بود ! یآر

بد روزگار   حوادث»  راه  به  و چشم«  و شھوات  لذات ا بایفر، ک  داشتن  و پنھان  نفاق
: شما است  نیا  یمعن  یقول . به شانیا  مؤمن  و ھمراھان ص محمد  در باره» دیبود«

  پس  نیدر امر د» دید آوردیترد و«د یردک  ولکمو  ندهیآ  را به  و آن  افگنده  را واپس  توبه
د یاوردین  مانیار اکآش  معجزات  دو بهیردکن  قیتصد  است  شده  نازل  از قرآن  هکرا   آنچه

شما بود؛   یجا یب  یدنھایشکانتظار   ھمان ھا آن  از جمله  هک  یباطل  ی» و آرزوھا«
  هک تا آن«رد ک  فتهیا شما را فریدن  یآرزوھا  یو دراز  امل  : طولیعنی» ردک  شما را غره«

  ، افگندنشان یالھ  د: مراد از فرمانیگو یم  قتاده» دیدر رس«: مرگ یعنی»  یالھ  فرمان
شما را   طانی: شیعنی»  فتیخدا بفر  شما را در باره ارکبیو فر«است   دوزخ  در آتش

جا  او را به  و حرمت  د، حقید قدر نگذاشتیبا  هک را چنان أ ، خدا جهیداد و در نت  بیفر
شما   هکرا   از آنچه  یاریاو بس  هکد ید و پنداشتینبرد  یپ  شیبرخو  یو  قدرت  د، بهیاوردین

 داند. ینم د،یدھ یم  انجام

ِينَ  ِمنَ  َوَ�  فِۡديَةٞ  ِمنُ�مۡ  َخذُ َ� يُؤۡ  ٱۡ�َۡومَ فَ ﴿ ْۚ  ٱ�َّ َوٮُٰ�مُ  َ�َفُروا
ۡ
ۖ  َمأ  لَٮُٰ�ۡمۖ ِ�َ َموۡ  ٱ�َّاُر

 ﴾١٥ٱلَۡمِص�ُ  َو�ِۡئَس 
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  بدل و  را بالگردان  آن  هک» شود ینم  گرفته  یا هیفد«  منافقان» امروز از شما  پس«
افر ک  هک  یسانکاز «شود  یم  گرفته  هیفد»  و نه«د یگردان  در دوزخ  از افتادن  شیخو

  یمأوا« نداشتند  فر را پنھانکو ھمانند شما   ار و نھانکدر آش أ خداوند  به» شدند
  دوزخ  آتش د،یریگ یم  یجا  آن  یسو به  هکشما   یو مأوا  : منزلیعنی»  است  شما آتش

شما   یبرا  یگرید  از ھر منزل  آتش  : ھمانیعنی»  شماست  یموال  آتش  ھمان»  است
  آن  به  سرانجام  هک  دوزخ  آتش»  است  یبد بازگشتگاھ  و چه»  است  یسزاوارتر و اول

  وام  یو  به أ خدا  در راه  با انفاق ! مؤمنان  ید: ایگو یم  یقرآن  اقیس  یید. گویوستیپ
  شیشود، نور خو ینم  رفتهیپذ  یو عوض  هیفد  و منافقان  افرانکاز   هک  ید تا در روزیدھ

 د.یدار  افتیدر را  تانیھا د و پاداشیدھ  و خود را نجات  را برگرفته

لَمۡ ﴿
َ
نِ  �

ۡ
ِينَ  يَأ ْ  لِ�َّ ن َءاَمُنٓوا

َ
ِ  ِ�ِۡ�رِ  قُلُوُ�ُهمۡ  َ�َۡشعَ  أ َوَ� يَُ�ونُواْ  ٱۡ�َقِّ َوَما نََزَل ِمَن  ٱ�َّ

ِينَ كَ  ْ  ٱ�َّ وتُوا
ُ
َمدُ  َعلَۡيِهمُ  َ�َطاَل  ُل مِن َ�بۡ  ٱلِۡكَ�َٰب أ

َ
 ّمِۡنُهمۡ  َوَ�ثِ�ٞ  قُلُوُ�ُهۡمۖ  َ�َقَسۡت  ٱۡ�

 ﴾١٦َ�ِٰسُقونَ 
 ااد خدی  به  شانیدلھا  هک  دهینرس  آن  اند، ھنگام آورده  مانیا  هک  یسانک  یا برایآ«

  ؟ به است  دهیفرانرس  شانیدلھا  شیایو ن  خشوع  ا وقتی: آیعنی» گردد  خاشع
گذارد و   یبر جا  یو رقت  خشوع  در مؤمنان أ اد خداوندی  هک  سزاوار است  یراست
  و خاشع  نرم  ر حقکو ذ أ اد خدای  به  شانیھا دل  هکنباشند   یسانکمانند   آنان

  هک یحال را ـ در  صدر اسالم  مؤمنان  أل  یخدا«د: یگو یم  حسن شود. ینم
خواھد   ما چگونه  حال  ابد پسی یم  اھلکند و کاند ـ  یو  یسو به  خلق  نیتر محبوب

»  از حق  هک  آنچه« یشود برا  نرم  شانیھا دل  هک  است  دهینرس  آن  ا وقتیآ» و« ».بود؟
  هک است  دهیرس  آن  چرا؛ وقت  هک  است  نیا  پاسخ» ؟ است  شده  نازل«  : از قرآنیعنی

  وقت ایآ» و«شود   و نرم  خاشع  قرآن  آوردن ادی  و با به أ اد خدای  به  مؤمنانھای  دل
  داده  تابک  آنان  به  نیاز ا  شیپ  هکنباشند   یسانکمانند »  مؤمنان  هک  است  دهینرس  آن

  لیو انج  ، تورات قرآن  از نزول  قبل  هکنباشند   یھود و نصاری: مانند یعنی» ؟ است  شده
و   آنان  انیدر م  فترت  : زمانیعنی»  دراز گشت  آنان بر  مدت  پس«شد   داده  آنان  به
و   یزمان  فاصله  نیا  سبب  به»  شانیھا دل  گاه  آن«د یشکدرازا   به  شان امبرانیپ  انیم
  یریتأث  چیھ  یالھ  المک  خواندن  هکتا بدانجا  »شد  سخت«شھوات   به  شان شدن بندیپا

  سبحان  یخدا ، نی؟ بنابرا داشت یوا نم  انکت  را به  شان و روان  رد و جانک ینم  در آنان
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  از آنان  یاریو بس«باشند   مانند آنان  هک نیند از اک یم  یرا نھ ص محمد  امت
  یتعال  حق  یاوامر و نواھ  مخالفو   خارج  شیخو  نی: از حدود دیعنی» اند فاسق

  مؤمنانھای  دل  هک  است  دهیرس  آن  وقت  گمان یچرا؛ ب  هک  است  نیا  باشند؟ پاسخ یم
 شود.  خاشع أ اد خداوندی  به

 ص خدا  رسول  اصحاب  انیاست: در م  ردهک  تیروا  نزول  سبب  انیدر ب  بهیش  یاب  ابن
از   نقل  به  کمبار ابن شد.  نازل  هیآ  نیا  بود پس  گشته  عیشا  ییگو و بذله  یو شوخ  مزاح

و   یآمدند و بعد از سخت  نهیمد  به ص  رمکا  رسول  اصحاب  چون«د: یگو یم  اعمش
  سست  یقدر  هک نیدند، گو ایرس  یو عشرت  شیع  قرار داشتند به  در آن  هک  یا یتنگدست

در «د: یگو یم س  عباس ابن». شد  نازل  هیآ  نیا  هکبود   تأثر شدند، ھمان  مکو   اھلکو 
 ». میگرفت قرار  سرزنش مورد  قرآن  از نزول  سال  زدهیس  رأس

﴿ ْ نَّ  ٱۡعلَُمٓوا
َ
َ أ �َض  يُۡ�ِ  ٱ�َّ

َ
ۚ  دَ َ�عۡ  ٱۡ�  لََعلَُّ�مۡ  ٱ�َ�ٰتِ  لَُ�مُ  بَيَّنَّا قَدۡ  َمۡوتَِها

 ﴾١٧َ�ۡعقِلُونَ 
  زنده  آن  از مرگ  را پس  نیخداوند زم  هک«قبل   هیدر آ  شدهاد ی  مؤمنان  یا» دیبدان«

دلھا را  گرداند،  زنده ھا آن  از مرگ  ز پسیرا ن  اجسام  هک  ھمو قادر است  پس» ندک یم
آورد و   راه  به ھا آن  یاز سردرگم  را پس  زدگان  رتیگرداند، ح  نرم ھا آن  یاز سخت  پس

  کخش  مرده نیاو زم  هک چنان  ونداند پسیبپ  شیگشا  هھا ب از شدت  ھا را پس یسخت
  نیرا با براھ  سخت ھای  دل  گونه نیگرداند، ھم یم  زنده  زانیفرور  را با باران  حاصل یب

  انیب  یروشن  شما به  یرا برا  اتیآ  هک  یراست  به«دارد  یوا م  و خشوع  ینرم  به  قرآن
  ییھا تا اندرزھا و موعظه :یعنی» دینک  تعقل  هکباشد «را   اتیآ  نیا  و از جمله»  میا ردهک

  عمل  آن  موجب  به  جهیدر نت د وینک  د و تعقلیابی، در است  آن  متضمن  اتیآ  نیا  هکرا 
  یرو أ خدا  یسو د نشو، بهی، ناام یدار یسخت  اگر تو دل ! انسان  ی، ا نید. بنابراینک

 گرداند. یم  تو را زنده  مرده  او دل  هک  آور و بدان

�ِ�َ إِنَّ ﴿ ّدِ َ�ٰتِ وَ  ٱلُۡمصَّ ّدِ قۡ  ٱلُۡمصَّ
َ
ْ َوأ َ  َرُضوا ۡجرٞ  َولَُهمۡ  لَُهمۡ  يَُ�َٰعُف  َحَسٗنا ًضاقَرۡ  ٱ�َّ

َ
 أ

 ﴾١٨َكرِ�مٞ 
  ن: در اصلیمصدق»  دھنده  صدقه  و زنان  دھنده صدقه  مردان  گمان یب«

  متصدقات  در اصل  هک  طور مصدقات نی، ھم هشد  و تا در صاد ادغام  است  نیمتصدق
از   است  الحسنه: عبارت قرض»  کین  قرض للها  اند به داده  قرض  هک  یسانکو «  است
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 ، یالھ  مزد و پاداش  داشت و چشم  تین  با خلوص  ھمراه أ خدا  در راه  و انفاق  صدقه
  مضاعف« نان یا ! ی. آر رندهیگ صدقهازمند ین  از شخص  و آزار و انتظار پاداش  منت  بدون
»  ارجمند است  یپاداش  آنان  یو برا«ار یبس  مراتب  به  و پاداششان  ثواب» را  شانیشود ا

  کیه: ک  است یمعن  نیا  نجا بهیدر ا  پاداش  ردنک مضاعف باشد. یم  ھمانا بھشت  هک
 شود. یم  مضاعف  شتر از آنیبرابر تا ھفتصد برابر و ب  از ده  حسنه

ِينَ وَ ﴿ ِ  ٱ�َّ  ب
ْ ِ َءاَمُنوا ْوَ�ٰٓ  ۦٓ َورُُسلِهِ  ٱ�َّ

ُ
يُقوَنۖ  ُهمُ  �َِك أ ّدِ َهَدآءُ وَ  ٱلّصِ  لَُهمۡ  ِعنَد َرّ�ِِهمۡ  ٱلشُّ

ۡجُرُهمۡ 
َ
ِينَ  َونُورُُهۡمۖ  أ بُواْ � َوٱ�َّ ٓ َ�َفُرواْ َوَ�ذَّ ْوَ�ٰٓ�َِك  َ�ٰتَِنا

ُ
ۡصَ�ُٰب  أ

َ
 ﴾١٩ٱۡ�َِحيمِ  أ

 مجاھد»  قانیشانند صدیا  گروه  اند آن آورده  مانیا  امبرانشیخدا و پ  به  هک  یسانکو «
  قانیصد :یقول به».  است  قی، صد آورده  مانیا  خدا و رسولش  به  هک  یسکھر «د: یگو یم
خود را   رسالت خبر  هک  گاه  اند، آن ردهکن  کش † امبرانیپ  در رسالت  هکاند  یسانک

نزد   دانیوشھ«اند  ردهک  قیتصد  املکطور   را به  شانیا  هکاند بل داده ھا آن  به
  لینا  درجه  یعلو و برتر  به  ینزد و أ خدا  راه  دانی: شھیعنی» پروردگارشانند

  ارانشانی  به  خطاب ص خدا  رسول  هک  است  آمده  فیشر  ثیگردند. در حد یم
  گان شتهکگفتند:  د؟ اصحابیشمار ید میا شھر  یسک  خود چه  انیشما در م«فرمودند: 

  شتهک  هکبل ! اند، نه کاند  من  امت  یشھدا  صورت  نیدر ا  را. فرمودند: پس أ خدا  راه
  یماریب  به  هک  یسکو   د استیز شھیرد نیم یم  مکش  آفت  به  هک  یسک،  د استیشھ  شده

اند  آخرت  یشھدا  گروه  نیا  . البته ثیحد  انیتا پا...«   د استیز شھیرد نیم یم  طاعون
: یعنی»  شانیو نور ا  شانیمزد ا  است شان یا  یبرا«  مخصوص  است  یپاداش  شانیبرا  هک

  داده  وعده  شانیبرا  هکبرخودارند   یو نور از اجر  دانیو شھ  قانیصد  از دو گروه  کیھر 
ما   اتیافر شدند و آک  هک  یسانکو «شتابد  یم  آنان  شیشاپیپ  هک  ینور  ، ھمان است  شده

  اھل  گروه  آن«ردند؛ ک  ما جمع  اتیآ  بیذکفر و تک  انی: در میعنی» شمردند  را دروغ
  هکبل  ینور  و نه  است  یاجر  شانیبرا  شوند، نه یم  عذاب  آن  لهیوس  و به» اند دوزخ

  هیآ  نیا«د: یگو یم  یضاوی. ب ماندگار استو   یشگیھم  یدار و ظلمتیپا  یعذاب  شانیبرا
  نیاز ا  هیآ  بیکباشد و تر یفار مک  مخصوص  در دوزخ  یجاودانگ  هک  است  آن بر  لیدل

و   ) بر مالزمت میالجح  در (اصحاب  و مصاحبت  را صحبتیدھد ز یم خبر  اختصاص
 ».ندک یم  داللت  دوزخ  به ھا آن  یدائم  یگ وستهیپ
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ْ ٱۡعلَمُ ﴿ َما  ٓوا َّ�
َ
ۡ�َيا ٱۡ�ََيٰوةُ � ۢ  َوزِ�َنةٞ  َولَۡهوٞ  لَعِٞب  ٱ�ُّ ۡمَ�ٰلِ  ِ�  َوتََ�اثُرٞ  بَۡيَنُ�مۡ  َوَ�َفاُخُر

َ
 ٱۡ�

ۡوَ�ٰدِ� وَ 
َ
ۡعَجَب  ٍث َكَمَثِل َ�يۡ  ٱۡ�

َ
ارَ  أ ٮُٰه ُمۡص  ۥَ�َباتُهُ  ٱۡلُكفَّ �ُ�مَّ يَِهيُج َ�َ�َ ۖ  يَُ�ونُ  ُ�مَّ  َفّرٗ  ُحَ�ٰٗما

ِ  َوِ�  ٞ  َشِديدٞ  َعَذابٞ  ٱ�ِخَرة ِ  ّمِنَ  َوَمۡغفَِرة ٓ  ٱۡ�ََيٰوةُ  َوَما َ�ٰنۚٞ َورِۡض  ٱ�َّ ۡ�َيا إِ�َّ َمَ�ُٰع  ٱ�ُّ
 ﴾٢٠ٱۡلُغُرورِ 

و   یلعب: باز»  و لھو است  ا لعبیدن  یزندگان  قتیدر حق  هکد یبدان«
  لهیوس  به  هک  است  یزیباشد. لھو: ھر چ یم  بودن  یجد  خالف  هک  است  یارک ھودهیب

 و لھو:  اموال  ؛ برگرفتن : لعبیقول برود. به  نیاز ب  شود و سپس  حاصل  یسرگرم  آن
  انجام  آخرت  یبرا  یعمل  چیھ  در آن  هکا یدن  یھمانا زندگان» و»  است  زنان  به  یسرگرم

  مناصب انندا میدن  یھا بھره  به  شیخو  ردنک  نت: آراستهیز»  است  نتیز«رد ینگ
فاخر   یلباسھا و  یو عال  برافراشته  ، منازل متیق  و گران  وهکباش  یسوار  لی، وسا هیبلندپا
  یاز شما بر برخ  یبرخ  هک» شما  انیدر م  تفاخر است«ا یدن  یھمانا زندگان» و«  است

است: شما   نیا  یمعن اید. ینک یم  ییو خودستا  یید و خودآرایفروش یفخر م  گر بدانید
د، یا آورده  دست  ا بهیدن  یھا از بھره  هک  و آنچه  شیخو  یبدن  یرویاستوار و ن  با خلقت
  هک چنان  ھا است ھا وحسب نسب  به  ردنک: مراد فخر یقول د. بهینک یم  یفخرفروش

 و  در اموال  یطلب افزون«ا یدن  یھمانا زندگان» و«ردند ک یفخر م  و حسب  نسب  به  اعراب
؛  لعب«د: یگو یم  ی. نسف اوالد است و  اموال  ثرتک  به  ردنک  : مباھاتیعنی»  اوالد است
،  زنان  شی؛ مانند آرا نتی، ز جوانان  یسرگرم و لھو؛ مانند  است  انکودک  یمانند باز

د: یگو یر میثک ابن».  دھقان  یطلب اثر؛ مانند افزونکت و  اقران  یتفاخر؛ مانند فخرفروش
 ». ھا است نیھم  انیاگرایدن ا نزدیار دنک  حاصل  یعنی«

 ا دری: دنیعنی» آورد  شگفت  به  آن  یرا رستن  شاورزانک  هک  یھمانند باران«
  شاورزانک  هک  است  یخود مانند باران  عیسر  ینابود  شما و سپس  یبرا  ند بودنیآ خوش

نجا یدر ا »فارک«نند. مراد از ک یرشد م  اھانیگ  آن  سبب  را بهید زیآ یم  را خوش
  بذر را پنھان زین  شاورزانکو   است  دنیپوشان  یمعن  فر بهکرا یشاورزانند زکو »  زارعان«
و   یاز سبز و بعد  اهیگ  آن» شود  کخش  سپس«پوشانند  یم  کرا با خا  و آن  ردهک

: یعنی» گردد  ستهکش ، باز درھم ینیب  را زرد شده  آن  پس«شود   پژمرده  شیخو  یخرم
ا یدن  حقارت  است  نیھمچن  گردد. پس  شانیو پر  ز و پاشانی، خردور شدن  کبعد از خش

،  است  داشته  هک  یا یوسرسبز  یبعد از خرم  ھا چه بر افراد و جامعه  آن  زوال  و سرعت
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  یعذاب  و در آخرت»  اوست  بھجت  یرا چند روز  ھرکس گذارد و یفنا م  رو به  سرعت  به
خداوند و   از جانب  است  یآمرزش زیو ن« أ خدا  دشمنان  یبرا»  سخت  است

و   است  نیا ای  آخرت  و مال  حال  پس ؛ طاعتش  و اھل  دوستان  یبرا»  است  یا یخشنود
  آن  به  هک  یسانک  یا برایدن  ی: زندگیعنی»  ستیغرور ن  ا جز متاعیدن  یو زندگان»  ا آنی

  با طلب  هک  یسانکاما   است  بیفر  نند، بھرهکن  عمل  شیخو  آخرت  یو برا  دهش  فتهیفر
  یا لهیوس  و ھم  است  یا بھره  ھم  شانیا برایدن  ند پسیجو یم  یاری  شیخو  ا بر آخرتیدن
ا یدن«د: یگو یر میجب دبنی. سع استیبھتر از دن  هکرساند  یم  یریخ  یسو را به  شانیا  هک

  طلب  تو را به  ند اما چنانچهک  غافل  آخرت  تو را از طلب  هک  گاه  آن ؛ غرور است  متاع
  یا لهیو وسکین  و چه  و متاعکین  چه  فراخواند پس  یدار ویو د  متعال  یخدا  یخشنود

، وانلار  نعله  رشاك  من  حد�مأ  يلإ  قربأ  ةللجن«:   است  آمده  فیشر  ثیدر حد ». است
 ز مانندین  و دوزخ  استتر  نزدیک  فششک از شما از بند  یکی  به  بھشت  یراست  به « .»ذلك  مثل

 . است  کینزد  بس  انسان  ر و شر بهیخ  یعنی. » است  نیا

ْ َسابُِقوٓ ﴿ ّ�ُِ�مۡ  ّمِن َمۡغفَِر�ٖ  إَِ�ٰ  ا َمآءِ  َكَعۡرِض  َعۡرُضَها وََجنَّةٍ  رَّ �ِض وَ  ٱلسَّ
َ
ۡت  ٱۡ� ِعدَّ

ُ
ِ  أ يَن لِ�َّ

 ِ ِ َءاَمُنواْ ب ِ  ُل َ�ٰلَِك فَۡض  ۦۚ َورُُسلِهِ  ٱ�َّ ۚ  َمن �ِيهِ يُؤۡ  ٱ�َّ ُ  �ََشآُء  ﴾٢١ٱۡلَعِظيمِ  ٱۡلَفۡضلِ ذُو  َوٱ�َّ
 بر شما  دار آخرتیپاھای  نعمت  به  ا نسبتیدن  یفان  یھا بھره  بودن زیناچ  چون  پس

د یبشتاب :یعنی»  پروردگارتان  از جانب  یآمرزش  یسو د بهییجو  سبقت: « کنیشد، ا  ثابت
د یشود و بشتاب یم  پروردگارتان  یاز سو  آمرزشتان  موجب  هک  یا ستهیشا  اعمال  یسو به
  . خاطرنشان دھندگان مسابقه  د مانند شتابیا شده  بکمرت  هک  یاز گناھان  توبه  یسو به
  است  مسابقه  نیا  نماز از جمله  اول  صف  افتیو در  با امام  ر اولیبکت  افتیدر  هکشود  یم
  و ھرگاه»  است  نیو زم  آسمان  یپھنا مانند  آن  یپھنا  هک  یبھشت  یسو به«د یبشتاب» و«

  به  مؤمنان  یبرا«خواھد بود؟   اندازه  چه آن  یدرازا  باشد پس  اندازه  نیا  به  آن  یپھنا
اوامر   به  هکشود  یم  مستحق  یسکرا فقط  و آن»  شده  ردهک  آماده  امبرانشیخداوند و پ

  هک  یالھ  فضل  است  نیا«باشد   دهیورز  اجتناب یو  یو از نواھ  ردهک  عمل  أل یخدا
  یالھ  و بخشش  ، فضل و مغفرت  جنت  وعده  نیا :یعنی» خواھدھرکه   به  دھدش یم

  آن  دادن  به  هک آن یدارد ب یم  یھد، ارزانخوا  هک  شیخو  از بندگان  ھرکس  به  هک  است
  به  یالھ  فضل  جز به  کس ھیچ  هک  است  بر آن  لیدل  هیآ  نیا«د: یگو یم  یباشد. نسف  ملزم

  یتعال  حق  هکامر   نیا  پس»  است  بزرگ  فضل  یو خداوند دارا». «شود ینم وارد  بھشت
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 او بر  و احسان  ند، از فضلک یجاد میا  در آنانرا   و بھشت  آمرزش  یگ ستهیو شا استعداد
 . است  شانیا

  ییتنھا  به  مانیو ا  شده  دهیآفر  نونکا ھم  بھشت  هک  است  بر آن  لیدل  هیآ  نیا
 . است  یافک  آن  شدن  مستحق  یبرا

﴿ ٓ َصاَب  َما
َ
ِصيَبةٖ  مِن أ �ِض  ِ�  مُّ

َ
نُفِسُ�مۡ  َوَ� ِ�ٓ  ٱۡ�

َ
ن َ�ۡبلِ  ّمِن كَِ�ٰبٖ  ِ�  إِ�َّ  أ

َ
ٓۚ  أ َها

َ
ۡ�َأ َّ� 

ِ  َ�َ  َ�ٰلَِك  إِنَّ   ﴾٢٢�َِس�ٞ  ٱ�َّ
ھا.  وهیم  و نقص  اھانیگ  ، ضعف مانند قحط باران »رسد ینم  نیدر زم  یبتیمص  چیھ«

  به  عرف رسد اما در یا شر میر یاز خ  انسان  به  هک  است  یزیدر لغت: ھر چ  بتیمص
  یھا آندر ج  نه«رسد  ینم  یبتیمص  چیشما ھ  به» و«  است  افتهی  شر اختصاص  دنیرس

»  است  ثبت  یتابک در  هک مگر آن«و فقر   یتنگ  ھا و دست ھا، رنجیماریھا، ب با آفت» شما
از   شی: پیعنی»  مینیافریب را  آن  هک از آن  شیپ«باشد  یمحفوظ م  ، لوح تابک  آن  هک

ز یچ  ؛ ھمه مینیافریرا ب  مردم ایرا   بتیمص  آن  هک از آن  شیا پی ، مینیافریرا ب  نیزم  هک آن
  : ثبتیعنی»  است  خداوند آسان ار برک  نیا  گمان یب«بود   شده  محفوظ ثبت  در لوح

  است  آسان أ ، بر خداوندھا آن  یاریمحفوظ با وجود بس  در لوح  بیمصا  نیا  ردنک
است:   آمده  یتی. در روا داناست  شیخو  دگانیآفر  به  نندهیو آفر  است  نندهیرا او آفریز
  نیبنابرا». شود یم  آسان  یبر و  بیبشناسد، مصا  یو را در قدر  أل  یسر خدا  سکھر «
  داده  نسبت  نندهیآفر  یخدا  امر به  قتیدر حق  ھمه  بیمصا اء، رخدادھا ویه: اشیآ
  حسب  ، به و منزل  یسوار  لهی، وس زن  به  بد زدن  بشر. اما شگون از  یاحد  به  شود نه یم

  به  باره نیدر ا  هک  یثیامر و حد  تیدر واقع  ، نه است  شان پندارھا و سخنان ، مردم  عرف
  باشد نه یم  تیدر جاھل  مردم  یگر پندارھا تیاک، ح است  شده  نقل ل  عائشه  تیروا

  یرو  یریتأث  سبب به  و... ھمه  ، قتل زخم  چشم جادو،  نیپندارھا. ھمچن  آن  نندهکدییتأ
امور   در ھمه  یقیومؤثر حق  ، فعال گذارد و در واقع یم ھا آندر  أ خداوند  هکدھد  یم

 . از آن  شیب  اند نه مطرح  یظاھر  گر فقط در حد سببید  و عوامل  است أ خداوند

ْ  َ� ّلَِكيۡ ﴿ َسۡوا
ۡ
ٰ  تَأ ْ  َوَ�  فَاتَُ�مۡ  َما َ�َ ٓ  َ�ۡفرَُحوا ُ  َءاتَٮُٰ�ۡمۗ  بَِما  َتالٖ َ� ُ�ِبُّ ُ�َّ ُ�ۡ  َوٱ�َّ

 ﴾٢٣فَُخورٍ 
  شیخو ریتقد  قتی: شما را از حقیعنی» دینخور  ، اندوه شما رفت  از دست  تا بر آنچه«

شما   به  آنچه  و تا به«د ینخور  د، اندوهیا داده  ا از دستیاز دن  هک  تا بر آنچه  میخبر داد
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رود  یم  از دست  یزود ا بهیدن  نیرا ایز» دینشو  شادمان«ا یاز دن  متعال  یخدا» ردکعطا 
  شادمان  آن  آوردن دست به بر  هک  ستین  آن  ستهیبرود، شا  از دست  یزود  به  ھر چه  پس
ھا  این  ھمه  هک  قتیحق  نیا  نظرداشت در د، بایبخور  اندوه  آن  رفتن  ا بر از دستید، یشو
  یبرا  هک  یتواند از سرنوشت یھرگز نم  انسان  پس  است  وابسته  یتعال  قضا و قدر حق  به

فرا   دھد، نه  یا روباشد و الزام  یشدن  ناخواه  خواه  هک  ند لذا آنچهکتجاوز   شده  او نوشته
  . پس اندوهو   یشانیسزاوار پر  آن  دادن  از دست  است و نه  یسزاوار شادمان  آن  آوردن

و   تالش  ، حاصل است  داشته  یشما ارزان  به أ خداوند  هک  یینعمتھا  هکد یبدان
 لذا  است  دهیشما بخش  به  یتعال  حق  هک  است  یرزق  هکبل  ستیشما ن  رنج دست
و خداوند «د یقرار ندھ  گرانیبر د  ییجو  یو برتر  یفروش فخر  لهیاو را وسھای  نعمت

  یھا بھره  به  ھرکس است:  نیا  یمعن  ییگو  پس» ندارد  دوست را  ییخودستابر کمت  چیھ
بر کت  گمان یشود، ب  داشته  یو گرام  بزرگ  یھا نزد و بھره  نیو ا  شده  شادمان  یویدن

 . است  ردهکفخر  ھا آن  و به  دهیورز
در   صاحبش  هک  است  یا یشادمان  ناظر بر آن  وھشکو ن  مذمت  نیا  هک  د دانستیبا

  اندوه  هکشود  یم  روشن  هیآ  نیبا ا  نیند. ھمچنک  یو بد مست  یفروش بر، فخرکت  آن
  به  و در آن  ردهکن  ییبایکصبر و ش  بر آن  صاحبش  هک  است  ی، ھمانا اندوھ وھشکمورد ن

  صاحب  هک  است  یا یشادمان  ھم  ممنوع  ینباشد. و شادمان  یراض  یقضا و قدر الھ
  غافل  یتعال  حق رکو او را از ش  وا داشته  انیبر و طغکغرور و ناز و ت  را به  شیخو

شود  یم  ا شادمانی  نیاندوھگ  هک نیمگر ا  ستین  یسک  چیھ«د: یگو یم  رمهکگرداند. ع
  وبکو سر  یمراد نف  پس ».صبر  را به  د و اندوهینک  لیر تبدکش  را به  ید شادمانیبا  یول

،  و اندوه  یاز شاد  ینھ  هکبل  ستین  وخشم  یو شاد  غم  لیبشر ـ از قب  ھا و طبائع خصلت
ھمانا   هک  ستھا آن  یامدھایو پ  بر توابع ای، ھا آن  امور و اسباب  نیا  ناظر بر مقدمات

 باشد. یم  یاز قدر الھ  بودن  ا ناراضی  نعمت  فرانک

ِينَ ﴿ ُمُرونَ  َخلُونَ َ�بۡ  ٱ�َّ
ۡ
ِ  ٱ�َّاَس  َو�َأ َ َوَمن َ�َتَولَّ فَإِنَّ  ٱۡ�ُۡخِل� ب  ﴾٢٤ٱۡ�َِميدُ  ٱۡلَغِ�ُّ ُهَو  ٱ�َّ

  بر ذمه  یرا او حقیز  ز ھستین  لیا بخغالب  خودستا و فخر فروش  انسان  هکو از آنجا 
و   پرداخته  در آنان  بخل  ر وصفکذ  به أ خداوند  پس  ستین  لیقا  گرانید  یبرا  شیخو

و »  صدقه  دادن و در أ خداوند  حق  یدر ادا» ورزند یم  بخل  هک  ھمانان«د: یفرما یم
  با عمل  و ھم  سخن با  را ـ ھم  یورز  بخل  نی: ایعنی» ندیفرما یم  بخل  ز بهیرا ن  مردمان

فخر   شیخو  اموال  به  آنان  یوقت  هک  جھت  ند بدانیآرا یز مین  مردم  یخود ـ برا
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  هکشوند  یمند م عالقه نندیب یرا م  و رفتارشان  وهیش  نیا  هکز ین  گرانیورزند، د یم
و   ر بخلیخ  یھا راه در  و از انفاق  اقتدا نموده  آنان  ، به نیباشند بنابرا  ھمانند آنان

 :یعنی»  از ستودهین یب  ھموست للها  گمان یبرگرداند، ب  یرو  ھرکس و«ورزند  یم  کامسا
  شیخو  از و در افعالین یاز او ب أ خداوند  هکبرگرداند، بداند   یرو  مال  از انفاق  ھرکس
  نیرساند. ا ینم  یانیز  چیاز ھین یب  یخدا  ، به یو  ردنکن  انفاق  نیا  پس  است  ستوده
،  حق  در راه  مال  انفاق  هک  است  قتیحق  نیو مشعر بر ا  النید بخیتھد  متضمن  جمله

 باشد. یم  نندهک خود انفاق  ر و صالحیخ  ھمانا به

رَۡسۡلَنا لََقدۡ ﴿
َ
نَزۡ�َ  بِٱۡ�َّيَِ�ِٰت  رُُسلََنا أ

َ
ِ  ٱ�َّاُس ِ�َُقوَم  ٱلِۡمَ�انَ وَ  ٱلِۡكَ�َٰب  َمَعُهمُ  اَوأ  ٱۡلقِۡسِط� ب

نَزۡ�َ 
َ
  ٱۡ�َِديدَ  اَوأ

ۡ
ُ  َوِ�َۡعلَمَ  لِلنَّاِس  َوَمَ�ٰفِعُ  َشِديدٞ  ٞس �ِيهِ بَأ هُ  ٱ�َّ ِ  ۥَورُُسلَهُ  ۥَمن يَنُ�ُ  ٱۡلَغۡيِب� ب

َ  إِنَّ   ﴾٢٥قَوِيٌّ َعزِ�زٞ  ٱ�َّ
روشنگر و   : با معجزاتیعنی»  ناتیرا با ب  شیخو  امبرانیپ  نهیآ ھر«

مراد از »  میآورد فرود  را ھمراھشان  زانیو م  تابکو   میفرستاد«ار کآش  یھا عتیشر
  عدالت  یزان: ترازویو مراد از م  است  یآسمانھای  کتاب  تمام  یعنی  تابک  تاب: جنسک

  ا بهیاش  را در سنجش  آن  مردم  هک  است  ییترازو  مراد ھمان«د: یگو ید میز ابن . است
تا «را ھا  این  میفرود آورد ! یآر». نندک یم  و معامله  وزن  آن  لهیوس  رند و بهیگ یارمک

  یرویاند، پ مأمور شده  بدان  هک  و عدل  از حق  : تا مردمیعنی» زندیقسط برخ  به  مردم
و داد   انصاف  خود به  انیاستوار گردد و در م  و عدل  اد حقیبر بن  آنان  یدگنند و تا زنک

  را در معادن  آن :یعنی»  میرا فرودآورد  و آھن«است   و حق  نند. قسط: عدلک  معامله
»  است  سخت  یقوت  در آن  هک«  میداد  میتعل  مردم  یرا برا  آن  صنعتو   میدیو آفر  میدآوردیپد
  نیسنگ  عیصنا  نیشود ھمچن یم  ساخته  از آن  ینظام  وبندهک  لیو وسا  یجنگ  یرا ابزارھایز

  یدارا  هک  رهیما و غی، ھواپ نی؛ مانند ماش لیوسا ازھا  این ر و مانندکیپ غول  یھا آنو ساختم
. در  است  یرومندیو ن  شوند. بأس: قوت یم  ساخته  آھن اند، از و صالبت  تو شد  قوت

  بعثت«فرمودند:  ص  رمکا  رسول  هک  است  آمده بعمر   ابن  تیروا  به  فیشر  ثیحد
،  رميح  ظل  حتت  رز�  ، وجعل هل  الرش�ك  وحده  اهللا يعبد  حيت  ةالساع  يدي  ب�  بالسيف
  شیشاپیدر پ« .»فهو منهم  بقوم  �شبه  ومن  مريأ  خالف  من  والصغار يلع  ةاذلل  وجعلت

  یخدا  هک نیا  یبرا  شدم  مبعوث )از سالح  و استفاده(ر یشمش  به ) توسل به(  امتیق
  سکو ھر  شده  قرار داده  ام زهین  هیر سایدر ز  ام یرد و روزیقرار گ  مورد پرستش  کیالشر  گانهی
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  خود را به  سکوھر   است  شده  ومکمح  و حقارت  یکوچکو   ذلت  ند، بهک  یچیسرپ  فرمانماز   هک

 .» است  او از آنان  ند پسک  هیتشب  یقوم
از   یاریبس  آن  لهیوس  به  هک»  است  مردمان  یبرا  یگرید  یھا منفعت»  در آھن» و«
  لیوسا ، یو نجار  یشاورزک  یابزارھا،  ارد، تبر، سوزنکاز خود مانند ین مورد  لیوسا

و  دیمف  مردم  یبرا  هکرا   یاریبس  لهیو ثق  فهیخف  عیاز صناھا  این ریو غ  یساختمان
  هک»  واقع  و ظھور و در عالم  مشاھده  علم  به» و تا خداوند بداند«سازند  ی، م ارآمد استک

در جھاد   آھن از  درست  یریگ با بھره» دھد یم  یاری  را غائبانه  امبرانشیاو و پ  یسک  چه
  در علم  یتعال  حق داد،  یاریرا   امبرانشیو پ أ خدا  نید  ھرکس  . پس الله لیسب یف

را   یتعال  حق  هک  ھرکس شناسد و یم  امبرانشیخود و پ  دھنده  یاریرا   یظھور و
 س  عباس  شناسد. ابن یم  نیا  ظھور برخالف  را در علم  یرد، او وک  یو نافرمان  انیعص

ِ ﴿ یدر معن او را   هکدھند  یم  یاری  یحال در را  أل  یخدا«د: یگو ی) م غائبانه(  ﴾ۡلَغۡيبِ ٱب
را دارد   شانینابود  اراده  هک  یسانک  ردنکبر نابود »  است  یقو للها  نهیآ ھر». «نندیب ینم
جھاد   رو به  را از آن  آنان  هکندارد بل  بندگانش از  گرفتن  یاری  به  یازیو ن»  است  غالب«

، با جھاد  بر آن  و افزون  ستھا آنخود   منافع  بخش  تحقق جھاد  هک  است  دستور داده
 ابند.ی یز در میرا ن أ امر خدا  امتثال  ثواب
  ماسال در  ومتکح  و نظام  یاسالم  جامعه  یبرا  یاساس  انگر دستور و قاعدهیب  هیآ  نیا

  مکح  یآسمان  عتیشر  به  هک  است  یا ، جامعه یاسالم  جامعه  هکدھد  یم  را نشانیز  است
و   است  و مساوات  و عدل  حق  داشتن برپا  آن  شود و روش یم  اداره  اد آنیند، بر بنک یم
  و اساسات  یمباد تگریحما  هک  نیو آھن  رومند، با صالبتین  یر چتریدر ز  نظام  نیا

ار دارد یدر اخت  یرانگریو و  وبندهک  یرویو ن  قرار داشته  است  آن  یارزش  و نظام  یقانون
رد و یقرار گ  آن  یارویدھد تا رو  خود جرأت  به  هکرا   یگر متجاوز و فتنه  ھر قدرت  هک

  ترا بر دعو  ا راهید، ینما  عمل  آن  یبرانداز  ا در جھتیند، ک  مالیرا پا  آن  مقدسات
  و صالبت  یببندد؛ با توانمند  مسلمانان  یھا نیسرزم  و خارج  در داخل  یاسالم
 دارد. یبر م  لتیر و فضیو خ  و عدل  حق  را از سر راه  نشاند و آن یم  آن  یسرجا

  هک  است برخوردار  یروشنگر  یھا و برنامه  نیار و قوانکآش  ؛ از معجزات عتیشر  نیا
  قانون  نیا ، میعظ  ھمانا قرآن  هک  تبک  نیا  نیو آخر  ستھا آن  متضمن  یآسمان  تبک

  یانسان  جامعه  به  ساختار آن  نیرا در آخر  یالھ  و برنامه  ، نظام بشر است  یزندگ  یاساس
و   حق  به  یبندیپا ،أ خداوند  عتیدر شر  ومتکح  و برنامه  . روش است  ردهک  یمعرف
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بر   با عدالت  نیو زم ھا آنرا آسمیز  است ھا آنانس  و تعامالت  ، مناسباتدر روابط  عدالت
خود   آن  نندهک و اقامه  عدل  پرچم  بر افرازنده  یاسالم  در نظام  یول  است  شده  پا ساخته

 ص خدا  رسول  هک  است  آمده س  خطاب  بن عمر  تیروا  به  فیشر  ثیاند. در حد مردم
 .»احلديد وانلار واملاء وامللح رضاأل  يلإ السماء من  بر�ت  ر�عأ  نزلأ  اهللا  نإ«فرمودند: 

.  »را  کو نم  ، آب ، آتش است: آھن  فرود آورده  نیزم به  را از آسمان  تکچھار بر أ خداوند«
ار شد. کآش  هکمبار  هیدر آ  و آھن  زانی، م تابک  انیم  مناسبت  وجه ، میگفت  پس با آنچه

ا ی،  ا معامالتی  است  ا اعتقاداتی  نید«د: یگو یم  مناسبت  نیا  هیدر توج زین  یراز  امام
  ژهی، بو یآسمان  تابکرسند مگر با  ینم  اتمام  به  و اصول  و اعتقادات  ا فروعی  است  اصول

مگر  ابندی ینم  و سامان  نظم  ا فروعی  باشد و معامالت  اعجازگر ھم  تابک  نیا  هک  گاه  آن
  ییرویو ن  قوه  به  ، نوبت افتی  سامان  هکھا  این . است  ھمانا نماد عدل  هک  زانیبا م

باشد،   یعیتشر  یھا نظامنامه  یعنی  اتیعمل  و فروع  اعتقادات  تگر اصولیحما  هکرسد  یم
دارد   اشاره  قتیحق  نیا  به / یراز  امام  سخن».  است  ز آھنیتگر نید و حمایمؤ  نیا
  ممثل  و آھن  ییقضا  سلطه  ممثل  ، عدل یگزار و قانون  یعیتشر  سلطه  ممثل  تابک  هک

 . است  ییاجرا  سلطه

رَۡسۡلَنا َولََقدۡ ﴿
َ
ۡهَتدٖ�  ُهمفَِمنۡ  ٱلِۡكَ�َٰبۖ وَ  ٱ�ُُّبوَّةَ  ُذّرِ�َّتِِهَما ِ�  َنالۡ وََجعَ  �بَۡ�ٰهِيمَ  نُوٗحا أ  َوَ�ثِ�ٞ  مُّ

 ﴾٢٦َ�ِٰسُقونَ  ّمِۡنُهمۡ 
و   یامبریپ  آنان  هیو در ذر  میفرستاد«  رسالت  به» را  میو ابراھ  نوح  نهیو ھرآ«

  نیا  از نسل  امبرانیپ  ھمه  پس  میقرار داد  را در آنان  : نبوتیعنی»  میداد را قرار  تابک
 جز  یاحدرا بر   یآسمانھای  کتاب  متعال  یھستند و خدا  یالھ  العزم یامبر اولیدوپ

» اند ابندهی راه  از آنان  یبعض  پس»  است  فرو نفرستاده  شانیا  از نسل  برآمده  امبرانیپ
 † امبرانیپ  هک  یسانکاز   یا بعضی، † امبرانیپ  نیا  و نسل  هیاز ذر  ی: بعضیعنی

  یاریبس و«اند  افتهیراھ  حق  یسو  به  شانیاز ا  یرویاند، با پ شده  فرستاده ھا آن  یسو به
 اند. شده  خارج  میمستق  : از راهیعنی» اند فاسق  از آنان

يۡ ﴿ ٰٓ  َناُ�مَّ َ�فَّ ۡيَنا بِرُُسلِنَا َءاَ�ٰرِهِم َ�َ ۖ  وََءاَ�ۡيَ�ٰهُ  �َمَ َمرۡ  ٱبۡنِ  بِعِيَ�  َوَ�فَّ ِ�يَل  ِ�  َناوََجَعلۡ  ٱۡ�ِ
ِينَ  قُلُوِب  َبُعوهُ  ٱ�َّ   ٱ�َّ

ۡ
ۚ  فَةٗ َرأ  رِۡضَ�ٰنِ  ٱبۡتَِغآءَ  إِ�َّ  َعلَۡيِهمۡ  َ�َٰهاَما َكَتبۡ  ٱۡ�َتَدُعوَها �ِيَّةً َورَۡهَبا َورَۡ�َٗة

 ِ ۖ  َحقَّ  َهاَ�َما رََعوۡ  ٱ�َّ ِينَ  اتَۡيَنا َٔ َ�  رَِ�يَتَِها ۡجرَُهۡمۖ  ُهمۡ َءاَمُنواْ ِمنۡ  ٱ�َّ
َ
 ﴾٢٧َ�ِٰسُقونَ  ّمِۡنُهمۡ  َوَ�ثِ�ٞ  أ
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 † نیشیپ  امبرانیو پ  میابراھ،  نوح  ی: از پیعنی»  شانیا  یباز از پ«
  از جھت ÷ یسیع»  میآورد  یرا از پ  میپسر مر  یسیو ع  میخود را فرستاد  امبرانیپ«

ندارد، در   یپدر  هکچرا   ستین  یرا او را با پدر نسبتیز  است ÷  میابراھ  مادر از نسل
  و آن»  میرا داد  لیانجاو   و به«رند یگ یم  شیخو  را از پدران  شیخو  نسب  مردم  ر آنیغ
از او   هک  یسانک  و در دل«فرمود   نازل ÷  یسیبر ع أ خداوند  هک  است  یتابک
و   یو نرم  با لطف  یبد  نمودن  رأفت: دفع»  میقرار داد  یو رحمت  رأفت ردند،ک  یرویپ

  انیشا.  است  خوب  یھا وهیش  ارگرفتنک  و به  یارکوکیبا ن  ر و مودتیخ  رحمت: جلب
  روانشانیو پ  ونیحوار ÷ یسیع  و رحمت  برخوردار از رأفت  روانیپ  نیا  هک  ر استکذ

  هکھود ی  قرار داد، بر خالف  یرحمت  مردم  یبرا  شانیھا در دل أ خداوند  هک بودند
  خود آن ھا آن  هکرا   یتیو رھبان«باشند  یم  رحم یو ب  سنگدل  ستند و سختین  نینچنیا

  شانیرا برا  تیرھبان  آن  : ما نهیعنی»  میبود  نساخته  فرض  اند ما برآنان نھاده  را بدعت
 غلو و  زهیانگ  به  خودشان  هکبل  میبود  ردهکامر   را بدان  آنان  و نه  میبود  دهیگردان  مشروع

و   یدنینوش غذا و  به  یگ عالقه ی، ب احکز از نیو با پرھ  دهیرا برگز  ، آن افراط در عبادت
 ردند.ک  لیرا تحم  ییھا یھا، بر خود سخت غارھا و صومعه  نجکدر   یریگ گوشه
 و  شاھان  هکشد   یاز آنجا ناش  تیرھبان  نیظھور ا  اصل  هک  ر استکذ  انیشا

  انیسویاز ع  رفته  ر دادند و رفتهییرا تغ  و آن  شده  منحرف  حق  از راه  انشانیفرمانروا
  از مردم  و انقطاع  یریگ گوشه  به  ھم  آنان  نماند پس  یباق  یکجز تعداد اند  نیراست
  یریگ گوشه ، منظور عبادت  به  از مردم  دنیاز بر  است  ت: عبارتیافتند. رھبانی  شیگرا
  یھا یدنیاز غذاھا ونوش  دنیشک  ، دست ر آنیھا و غ وهکدر   شده  ساخته  یساھایلکدر 
  گرفته  شیرا در پ آن  یالھ  یخشنود  در طلب  هک مگر آن. « از ازدواج  گرفتن نارهک ذ ویلذ

از نزد   یالھ  یخشنود  منظور طلب  را به  تیرھبان  نیا  خودشان  نکی: لیعنی» بودند
را   تیرھبان  ینصار  بر امت ما«د: یگو یم  آن  یر در معنیثک بودند. ابن  ردهک  خود اختراع

  هک چنان  پس». « میردک  مشروع  را بر آنان  شیخو  یرضا  ما طلب  هکبل  میردکن  مشروع
  از نزد خود اختراع  هکرا   تیرھبان  نیا  : آنانیعنی» ردندکن  تشیبود، رعا  تیرعا  ستهیشا
  هکردند بلکن  تیبود رعا  آن  ستهیشا  هک ز چنانیبود ن  شان بودند و خودساخته  ردهک

ار ک به  یا فسادگری  یفسادافگن  یبرا  یا لهیوس  عنوان  را به  تیرھبان ھا آناز   یاریبس
از   یسانک  به  پس«نماندند.   یباق ÷  یسیع  نیراست  نیبر د  از آنان  یکو جز اند  برده
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سزاوار   مانیا  سبب  به  هکرا   ی: مزدیعنی»  میردک را عطا  آوردند مزدشان  مانیا  هک  آنان
  شهیپ  راھب  گروه  نیاز ھم  یاری: بسیعنی» فاسقانند  از آنان  یاریو بس«ند بود  آن

در   انحراف  خورند و روش یناروا م  را به  مردم  ارند، اموالکوبد  و نافرمان  زاھدنما، فاسق
  آنان  انگر مذمتیب  ، از دو جھت است  ر گفتهیثک ابن  هک چنان  هیآ  نیرند. ایگ یم  شیپ

. دوم:  است  دستور نداده  آن  او به  هک أ خداوند  نیدر د  شان ینیآفر  اول: بدعت؛  است
  کینزد  یتعال  حق  را به  پنداشتند آنان یم  هک  یبدعت  نیھم  به  شانیبندیپا  عدم

اجلهاد   ةماأل  هذه  ة، ورهباني ةرهباني  ةمأ  للك  نإ«:  است  آمده  فیشر  ثیدر حد گرداند. یم
  جھاد در راه  من  امت  تیو رھبان  است  یتیرھبان  یھر امت  یھمانا برا« .»اهللا سبيل  يف

ھا،  عبادتگاه در  یریگ گوشه  . پس است أ خدا  یبرا  جان  را جھاد، بذلی. ز» خداست

ال «:   است  آمده  فیشر  ثیدر حد  نی. ھمچن ستین  اسالم  نیھا از د ھا و خانقاه صومعه

  ، فتلك ، فشدد عليه أنفسهم  ا شددوا يلعقوم  نإف  ، فيشدد علي�م نفس�مأ  �شددوا يلع
 .»]۲۷[الحدید:  ﴾ِهمۡ َعلَيۡ  َهاَ�ٰ َما َكتَبۡ  تََدُعوَها�ۡ ٱ َبا�ِيَّةً َورَهۡ ﴿  وادليارات  الصوامع  يف  همبقايا

  شتنیخو بر  یرا قومیز شود یم  گرفته  بر شما سخت  صورت  در آن  هکد، یرینگ  برخود سخت«
رھا. یھا و د صومعه در  ستھا آن  یایبقا  نیشد و ا  گرفته  سخت  آنان بر  گرفتند پس  سخت
بودند،   نھاده  خود بدعتش  آنان  هک  یتیردند: رھبانک  را تالوت  هیآ  نیا ص خدا  رسول  سپس

 .» میبود  نساخته  فرض  آنان را بر  ما آن

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ  � ْ  ٱ�َّ ْ َءاَمُنوا َ  ٱ�َُّقوا ْ بِرَُسوِ�ِ  ٱ�َّ  رَّۡ�َتِهِۦ مِن كِۡفلَۡ�ِ  تُِ�مۡ يُؤۡ  ۦَوَءاِمُنوا

ُ  لَُ�مۚۡ  فِرۡ َوَ�غۡ  بِهِۦ َ�ۡمُشونَ  نُوٗر� ل لَُّ�مۡ عَ َوَ�جۡ   ﴾٢٨رَِّحيمٞ  َ�ُفورٞ  َوٱ�َّ
 با» دینکاز خداوند پروا « † نیشیپ  امبرانیپ  به» دیا آورده  مانیا  هک  یسانک  یا«

دو   د تا بھرهیآور  مانیا« ص محمد  حضرت» امبر اویپ  و به»  یو  اتیمنھ  گذاشتن فرو
بعد از   امبر خاتمشیپ  به  مانتانیا  سبب  به» دارد  یشما ارزان  به  شیخو  از رحمت  چندان

  اھل  مؤمنان  ـ از آن  اعلم للهواـ   دو چندان  پاداش  نی. ا یاز و  شیپ  امبرانیپ  به  مانتانیا
  رمکا  رسول  هک است  آمده س  یاشعر  یموس ابو  تیروا  به  فیشر  ثی. در حد است  تابک

نند: ک یم  افتیدر)  مضاعف  یعنی(را دوبار   پاداششان  هکاند  سک  سه«فرمودند:  ص
دو مزد   شی؛ برا است  آورده  مانیا  من  به  و ھم  امبرشیپ  به  ھم  هک  تابک  از اھل  یشخص
دو مزد   شی؛ برا است  نموده را ادا  اش یموال  و حق أ خدا  حق  هک  یکمملو  و برده  است



 ٨١٧  سوره حدید

 

  او را آزاد نموده  ، سپس است  داده  و ادبشکیو ن  آموخته  را ادب  زشینک  هک  یو مرد  است
  اگر چنان ! تابک  اھل  یا» و« ». است ز دو مزدیاو ن  ی؛ برا است  ردهک  ازدواج  یو با و

دھد  یقرار م  ینور«ر شد کذ  هک  بر آنچه  افزون» شما  یبرا«فرمود   یتعال  حق  هکد ینک
د یمقصد برس  به  یدرست  هد و بیرو  نور بر صراط راه  آن له یوس  : بهیعنی» دیرو  راه  با آن  هک

در   آن  وصف  هک  است  ینور  ھمان  نیو ا  بر صراط است  انسان  نجات  نور اساس  نیا  پس

يۡ  نُورُُهم َ�ۡ�َ  َ�ٰ �َسۡ ﴿): ۱۲(  هیآ
َ
مراد «د: یگو یر میثک . اما ابن گذشت ]۱۲[الحدید:  ﴾ِديهِمۡ �

  در آن» و». «نندک یدا میپ  نجات  یو گمراھ  از جھالت  آن  لهیوس  به  هک  است  یتینور ھدا
و خداوند آمرزگار «شما   از گناھان  است  گذشته  هکرا   آنچه» آمرزد یشما م  یبرا«صورت 
  ییھا لتیفض  نیا  . پس است  ار با رحمتیو بس  ار با مغفرتی: بسیعنی»  است  مھربان

  نیا  به  هک  ھم  یسکو   است  افتهی  یگر برترید  یھا بر امت ھا آنما با   امت  هک  است
 شود. یھا برخوردار م لتیفض  نیوندد، از ایپ یم  امت

ْوَ�ٰٓ�َِك يُۡؤتَۡوَن ﴿  هیآ  ه: چونک  است  ردهک  تیروا  هیآ  نیا  نزول  سبب  انیدر ب  مقاتل
ُ
أ

 ْ وا َ�ۡ�ِ بَِما َصَ�ُ رَّ ۡجَرُهم مَّ
َ
  رسول  بر اصحاب  تابک  اھل  شد، مؤمنان  نازل ]۵۴[قصص: ﴾أ

شما   هک  یدر حال  میبرخوردار ھست  و گفتند: ما از دو پاداش  فروخته فخر ص خدا
بود   ھمان دشوار آمد، أ  بر اصحاب  تابک  اھل  سخن  نیا  پس د!یدار  پاداش  کیفقط 

  اھل  مؤمنان  یز ھمانند پاداشھاین  اصحاب  یرد و براک  را نازل  هیآ  نیا أ خداوند  هک
  از سبب  پس افزود.  شانیا  پاداشز بر ینور را ن  عالوه  قرار داد و به  ، دو پاداش تابک

 . است ص محمد  امت  به  مخصوص  مهیرک  هیآ  نیا  هکد یآ یبر م  نیچن  نزول

َ�َّ َ�عۡ ﴿ ۡهُل  لَمَ ّ�ِ
َ
�َّ َ�قۡ  ٱلِۡكَ�ٰبِ  أ

َ
ٰ َ�ۡ ِدُرو� ِ  فَۡضلِ  ّمِن ءٖ َن َ�َ نَّ  ٱ�َّ

َ
�ِيَِد  ٱلَۡفۡضَل َوأ

 ِ ۚ  َمن �ِيهِ يُؤۡ  ٱ�َّ ُ  �ََشآُء  ﴾٢٩ٱۡلَعِظيمِ  ٱۡلَفۡضلِ ُذو  َوٱ�َّ
د تا یآور  مانید و اینک  شهیتقوا پ !ص محمد  امت  ی: ایعنی» بدانند  تابک  تا اھل«
و   ردهکن  شهیتقوا پ  هک  تابک  از اھل  یسانکدھد و ب  مزد شما را دو چندان  متعال  یخدا

و   فضل  ھمان» ستندیقادر ن للها  از فضل  یزیبر چ  هک«اند، بدانند:  اوردهین  مانیا
ز بدانند ین و  است  نموده  تفضل ص محمد  به  بر مؤمنان  با آن  یتعال  حق  هک  یشیبخشا

  شیوبخشا  تفضل  آن  بر مستحقان  بدان أ خداوند  هک  یفضل  نیا  بر بازداشتن  هک
  به»  یو تقو  وعلم  ت، نبو جمله  و از آن»  فضل  هکو بدانند «ستند ی، قادر ن است  نموده
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  یواال  نعمت  دنیبخش با  هک چنان» دھد یخواھد م  هک  ھرکس  را به  آن  است للها  دست
  گرانیوافرتر از د  یبیونص  بھره  و امتشان  و اصحاب ص بر محمد  فضل  نی، از ا اسالم

) و  علمي  یكل)، ( علميل(  یھا قرائت  هک،  د استیکتأ  ی) زائد و برا علميلئال در (» ال«داد. 

 .»ار استیم بسَر کدارای  و الله« باشد یم  د آنی) مؤ علمي  نأل(

 تُِ�مۡ يُؤۡ ﴿  هیآ  ند: چونک یم  تیروا  مهیرک  هیآ  نیا  نزول  سبب  انیر در بیجر ابن
حسد   بر مسلمانان  آن  از نزول  تابک  شد، اھل  نازل ]۲۸[الحدید:  ﴾ۦتِهِ رَّۡ�َ  ِمن لَۡ�ِ كِفۡ 

ۡهُل ﴿ فرمود:  نازل أ خداوند  پس دندیورز
َ
َ�َّ َ�ۡعلََم أ  .]۲۹[الحدید:  ﴾لِۡكَ�ٰبِ ٱّ�ِ



 
 
 
 

 مجادله  سوره

 . است  هی) آ۲۲(  یو دارا  است  مدنی
: یتعال  حق  فرمودهبا   هک  است  نیا»  مجادله«  به  آن  ینامگذار  سبب ه:یتسم  وجه

ُ ٱقَۡد َسِمَع ﴿   سوره  نی. ا است  آغاز شده  ]۱[المجادلة:  ﴾تَُ�ِٰدلَُك ِ� َزوِۡجَها لَِّ� ٱقَۡوَل  �َّ
در   سوره  نیا  گفت: تمام  هک  است  شده  نقل  یلبک. از  است  ی، مدن حیصح  بنا بر قول

ۡ ﴿: یتعال  حق  فرموده  نیشد، بجز ا  نازل  نهیمد  ُهوَ  إِ�َّ  ثََ�َٰثةٍ  َوىٰ َما يَُ�وُن ِمن �َّ
و   یمدن  از آن  اول  هیآ  ده«د: یگو یشد. اما عطا م  نازل  هکدر م  هک ]۷[المجادلة:  ﴾َرابُِعُهمۡ 

 ». است  یکم  آن  هیبق

ُ  َسِمعَ  قَدۡ ﴿ ِ  إَِ�  َو�َۡشَتِ�ٓ  ِجَهاتَُ�ِٰدلَُك ِ� َزوۡ  ٱلَِّ�  َل قَوۡ  ٱ�َّ ُ وَ  ٱ�َّ ٓۚ  َمعُ �َسۡ  ٱ�َّ  َ�َاُوَرُ�َما
َ  إِنَّ  ۢ  ٱ�َّ  ﴾١بَِص�ٌ  َسِميُع

» دیرد، شنک یم  با تو مجادله  ھمسرش  درباره  هکرا   یزن  آن  خداوند سخن  نهیآ ھر«
  لمن للها  سمع«م: یگوئ یم  وعکاز ر  در برخاستن  هک چنان  رفتیرد و پذک  : اجابتیعنی

 . رفتیرد و پذک  ، اجابت را گفت  یحمد و  هک  یسک  یبرا أ: خداوندیعنی»  حمده
» خداوند  رد بهک یم  تیاکو ش«رد ک یوگو م گفت  ھمسرش  با تو درباره  یعنی: کتجادل

  حق  هکد یام  بدان ند،کپرا یم أخداوند  یسو خود را به  تیاکو ش  یو نگران  : غمیعنی
  سازد و راه  را برطرف  یبر و  وارده  یو سخت  ، اندوه است  یو  تیاکش  یشنوا  هک  یتعال

 د آورد.یپد  شیرو  به  یشیگشا
  یذات  است  تکو با بر  ار بزرگید: بسیگو یم  هیآ  نیا  نزول  سبب  انیدر ب ل  عائشه

  آن  دمیشن را  دختر ثعلبه  خوله  سخن  ؛ من است  ز را فراگرفتهیچ  او ھمه  ییشنوا  هک
را از   از آن  یبرخ  هک یرد و درحالک یم  تیاکش ص  رمکا  نزد رسول  شوھرشاز   هک گاه
را   ام یجوان  صامت  بن  اوس  ! شوھرمللها رسول ای«گفت:  ی، م داشت یم  یمخف  من

تا  )ا آوردمیدن  او به  یبرا  یاریبس  فرزندان  یعنی(  ندمکاو پرا  یرا برا  ممکخورد، ش
.  است  ردهکظھار   از من  کنی، ا ماندم  آوردن  و از بچه  رفتباال   سنم  چون  هک آن

  به  وستهیاو پ  د: پسیافزا یم ل  عائشه ». نمک یم  تیاکتو ش  یسو به  ا! منیبارخدا



 تفسیر انوار القرآن    ٨٢٠

  تبکرا فرود آورد. در   اتیآ  نیا ÷  لیجبرئ  هک آن رد تاک یم  یو زار  ناله  یالھ  بارگاه
  به  یلفظ  جنگ  کی  ـ از انصار ـ در خالل س  صامت  بن  اوس  هک  است  آمده  ثیحد

  نیا  از گفتن  اما در دم .١» یھست  مادرم  ھمانند پشت  تو بر من«گفت:   ھمسرش  خوله
 سرباز زد و گفت:  خوله  یفراخواند. ول  شیخو  یسو را به  شد و خوله  مانیپش  سخن

  هک را  آنچه  یگفت  هک یـ درحال  یرس ینم  من  ، به د اوستیدر   جانم  هک  یذات  سوگند به
  رسول نزد  نند. پسک  مکح  باره  نیدر ا ص  و رسولش أ خدا  هک  گاه  ـ تا آن  یگفت
  در بازگشت  می! اگر براللها ا رسولیرد؛ ک  و اضافه  گفت  شانیا  آمد و ماجرا را به ص خدا

  نید و ما را از ایگردان  را آرام  شوھرم  دل  ھمو   من  دل  د، ھمیابی یم  یرخصت  شوھرم  به
دستور   یزیچ  تو به  درباره  نونکتا «فرمودند:  ص  رمکا  د. اما رسولیبرھان  یشانیپر

تو   نظرم  به«فرمودند:  ص خدا  رسول  هک  است  آمده  یگرید  تیدر روا».  ام نشده  داده
ررا کم  باره  نیدر ا  نبرد. پس  از طالق  ینام اوگفت: اما   خوله».  یا دهیگرد  حرام  یبر و

بار   به  دلخواه  یجواب  یرر وکم  سخنان  نیا  چون رد اماکگو  و گفت ص  رمکا  با رسول
و   ینزد تو از حاجتمند  ا! منید: بارخداینال  نیچن  متعال  یخدا  شگاهیپ  به  یزار  اورد، بهین

  اوس  را به  اگر آنان  هک  خردسال  دارم  یانکودکا! یبارخدا.  برم یم  تیاکخود ش  حال  یسخت
  ھم  یمانند... لذا پ یم  ، گرسنه نوندانمیخود بپ  را به  شوند و اگر آنان یم  عیضا  واندانمیبپ

  يلع  نزلأف  ، ا� يلكإشكو أ  �إ  ا�«گفت:  یرد و مک یباال م  آسمان  یسو به را  سرش
  ینب  زبان بر )را  لمکمش  حل(ا! ی. بارخدا برم یم  تیاکتو ش  یسو به  ا! منیبار خدا« ».نبيك  لسان

  یبر و ص خدا  رسول  گاه شد. آن  نازل  قرآن  یو  در باره  . تا سرانجام» نک  خود نازل

ُ ٱقَۡد َسِمَع ﴿خواندند:    .]۱[المجادلة:  ﴾تَُ�ِٰدلَُك ِ� َزوِۡجَها لَِّ� ٱقَۡوَل  �َّ
  رسول با  خوله  هکرا   ی: سخنانیعنی» شنود یرا م  شما دو تن  یوگو خداوند گفت و«

ھر  پس» ناستیب  یشنوا للها  نهیھرآ«ردند ک یم  مورد رد و بدل  نیدر ا ص  رمکا
  امبرشیپ  انیم  هکرا   آنچه  ند و از جملهیب یرا م  یا یدنیشنود و ھر د یرا م  یا یدنیشن

از  أ خداوند  یسو به  ردنک  وهکش  هکشود  یم  دانسته  اتیآ  نیداد. از ا  یرو  زن  و آن
  خداوند متعال  هک چنان  است  درمان  راه  نیو مؤثرتر  نیدتری، مف یو دلتنگ  و اندوه  غم

                                                           
  تیدر جاھل  جیرا  یھا طالق  از انواع  یکی  که  است» ظھار«  غهی، ص جمله  نیا  که  ذکر است  انیشا -١

 شد. یم  حرام  ی، او تا ابد بر و گفت یم  ھمسرش  را به  سخن  نیمرد ا  و چون بود
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را یرد زک  را برآورده  دشیآمد و انتظار و ام  یو  یدادخواھ  د و بهیرا شن  خوله  یواکش
 . داشت  واثق  ینیقی  پروردگارش  و احسان  فضل  به  خوله

ِينَ ﴿ ٓ  ٱ�َّ ا �ِِهميَُ�ِٰهُروَن ِمنُ�م ّمِن �َِّسا َ�ٰتِِهۡمۖ  ُهنَّ  مَّ مَّ
ُ
َ�ُٰتُهمۡ  إِنۡ  أ مَّ

ُ
ٰٓـِٔيإِ�َّ  أ  َ�ُهمۚۡ َوَ�ۡ  ٱ�َّ

َ  �نَّ  �ۚ َوُزورٗ  ٱۡلَقۡولِ  ّمِنَ  ُمنَكٗر� َ�َُقولُونَ  ��َُّهمۡ   ﴾٢لََعُفوٌّ َ�ُفورٞ  ٱ�َّ
از   هک  آنان« رد:ک  انیب  نیظھار را چن  مک، ح خوله  یدعا  در اجابت  یتعال  حق  گاه  آن

د: تو بر یبگو  زنش  مرد به  هک  است  نیظھار ا» نندک یخود ظھار م  با زنان»  مؤمنان» شما
  خود ھمچون  مکز در حین  محارم. و سائر  در حرمت  یعنی.  یھست  مادرم  ھمانند پشت  من

،  یا سببی،  ینسب  از محارم  یکی  به  یازو  یا عضوی  زن  هیقصد مرد از ظھار، تشب  مادرند. پس
  یھا غهیص  نیتر از سخت  تیجاھل  در دوران  نیا  هک  است  میقصد تحر  به  شیخو  یا رضاعی

  ردهک علما ظھار  اجماع  د، بهیبگو  یسخن  نیچن  زنش  به  هک  یسک،  نیا بود. بنابر  طالق
  مادران  زنان  آن«نند: ک یخود ظھار م  با زنان  هک  یسانک!  یآر . ستین  نیدر ا  یو خالف  است

ند، یگو یم  زنانشان  ظھار به  غهیص  بردن ارک با به  شوھران  هک  یسخن  پس» ستندین  شانیا
  نندگانک ظھار  و سرزنش  خید توبی، مف یر قرآنیتعب  نیر. اکو من  ، حرام دروغ  است  یسخن
ناپسند و   یسخن  آنان  گمان یستند و بیاند، ن را زاده  آنان  هک  یسانکجز   شان مادران« . است
 ، شیخو  ھمسران  به  سخن  نیا  با گفتن  نندگانک ظھار  گمان ی: بیعنی» ندیگو یم  دروغ
  هک است  یزیر: ھر چکند. منک یار مکرا ان  آن  شرع  هکند یگو یو ناپسند م  زشت  یسخن
در   را زنیز  است  و بھتان  ند و ناپسند بدارد. زور: دروغکار کرا ان  آن  و طبع  ، عقل شرع

عفو: » است آمرزگار  نندهک عفو للها  نهیو ھرآ«مادر ندارد.   به  یشباھت  چیخود ھ  حرمت
  را راه  فارهک  پرداخت  هک  گاه  ؛ آن است  ار آمرزندهیبسو   ندهیار بخشایبس  یتعال  حق  یعنی

  از آنان  تیجاھل  در دوران  هکرا   آنچه  ا آمرزگار استید. یر گردانکمن  نیاز ا  شانیبرا  ینجات
  در شخص ھا یکھا و مال ینزد حنف  ضابطه  هک  ر استکذ  انیبود. شا  زده مورد سر  نیدر ا

  یشود اما ظھار ذم یم  واقع  یو بالغ  عاقل  مسلمان ظھار ھر شوھر  هک  است  نیا  نندهکظھار
  نیھا ا یھا و حنبل ینزد شافع  ضابطه  یشود. ول ینم  مترتب  بر آن  ھم  یمکندارد و ح  صحت

و   عاقل  ھر شخص  ؛ و آن است  حیز صحین  بود، ظھارش  حیصح  طالقش  سک: ھر  هک  است
 دارد.  ز صحتین  یذم  ، ظھار شخص نیافر بنابراکا یباشد   مسلمان  هک نیاز ا  ، اعم است  یبالغ

ِينَ وَ ﴿ ٓ  ٱ�َّ ْ  لَِما َ�ُعوُدونَ  ُ�مَّ  �ِِهمۡ يَُ�ِٰهُروَن ِمن �َِّسا ن َ�ۡبلِ  ّمِن َرَ�َبةٖ  َ�تَۡحرِ�رُ  قَالُوا
َ
 أ

 ۚ ا ُ وَ  بِهۦِۚ  تُوَ�ُظونَ  َ�ٰلُِ�مۡ  َ�َتَمآسَّ  .﴾٣َخبِ�ٞ  َملُونَ بَِما َ�عۡ  ٱ�َّ
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از   نند، سپسک یخود ظھار م  با زنان  هک  یسانکو «است:   نیا  نندهکظھار  مکح
 قبال بر  هکخود   با زن  و مقاربت  قصد جماع  : بهیعنی» گردند یاند بر م گفته  هک  آنچه

 با  ینزد شافع  برگشت  نینند. اک یم  عدول  میو از قصد تحر  اند، برگشته بوده  آن
  یبرا  مفارقت  انکام  هک  است  یزمان  مدت  به  د ازدواجیدر ق  نندهکظھار  زن  داشتن  نگاه

.  ظھار است از  پس  ندادنش  با طالق  یو  برگشت  یعنیوجود دارد،   مدت  شوھر در آن
  ولو با نگاه بر خود  یاز و  یبردار بھره  ردنک  شوھر، با مباح  فه: برگشتینزد ابوحن

. و نزد  است  برجماع  یو  نمودن  شوھر، با عزم  : برگشتک. نزد مال استز یآم شھوت
  یا برده  ردنکآزاد   پس« . است  شوھر، با جماع  احمد: برگشت  و امام  یبصر  حسن
  ردنکاند؛ آزاد  ظھار گفته  غهیص از  هک  آنچه  سبب  به  نندهکظھار  : بر مردانیعنی» است
ـ   ز ـ نزد جمھور بجز احنافیو ن  است  ـ واجب  یکمملو  غالم ایز ینک  یعنیـ   یا برده

  گر تماسیو مرد با ھمد  زن  هک از آن  شیپ«باشد؛   مؤمن  ردهکآزاد   برده  هک  است  واجب
ند. مراد از ینما  یجنس  یبردار بھره  یگریاز د ھا آن از  یکی  هک از آن  شی: پیعنی» رندیگ

  یبردار بھره  ھرگونه  را به  آن  اما احناف  است  ـ جماع  یبصر  حسن نجا ـ نزدیدر ا  تماس
  ردهکظھار  با زن  هکجواز ندارد   نندهکظھار  ی، برا نیاند. بنابرا ردهک ریتفس  یا یجنس

 »نیا«دھد  ینم  فارهک  هک  گاه  د تا آنینما  یجنس  یبردار ا بھرهی(مقاربت)   خود جماع
 از  آن  لهیوس  ا بهید، یشو یامر م  آن  : بهیعنی» دیشو یم  رز دادهاند  آن  به«ور کمذ  مکح
گاهینک یم  آنچه  و خداوند به«د یشو یم  ظھار بازداشته  ابکارت از   یزیچ  پس» است  د آ

 دھد. یجزا م  آن  شما را در قبال  هکد یماند و بدان ینم  بر او پنھان  اعمالتان

ن َ�ۡبلِ  ِمن ُمَتَتابَِعۡ�ِ  َشۡهَرۡ�نِ  فَِصَيامُ  َ�ِدۡ  َ�َمن لَّمۡ ﴿
َ
ۖ  أ ا  فَإِۡطَعامُ  �َۡسَتِطعۡ  لَّمۡ  َ�َمن َ�َتَمآسَّ

ۚ  ِستِّ�َ  ْ  َ�ٰلَِك  ِمۡسِكيٗنا ِ  ِ�ُۡؤِمنُوا ِۗ ُدوُد حُ  َك َوتِلۡ  ۦۚ َورَُسوِ�ِ  بِٱ�َّ  َعَذاٌب  َ�ٰفِرِ�نَ َولِلۡ  ٱ�َّ
ِ�مٌ 

َ
 .﴾٤أ

  به و  افتین  یا برده  شیخو  کدر مل  ھرکس :یعنی» افتین را  آن  هک  ھرکس  پس«
  زمان ند، مانندک  یداریرا خر  آن  هک  افتین  یا ا بردهیز قادر نشد، ین  آن  متیق  پرداخت
گر ید کیدو با   آن  هک از آن  شیپ  است  یدرپ یپ  دو ماه  داشتن  روزه  یبر و  پس«حاضر؛ 

  دو ماه  آن  بدارد و درخالل  روزه  یمتوال  ماهدو   هک  : بر شوھر استیعنی» رندیگ  تماس
رد یرا از سربگ  روزه دیرا خورد، با  یعذر روز  اگر بدون  را نخورد پس  یروز  چیھ

را از سر   د روزهیرد، باک عمد جماع  ا روز بهی  خود در شب  ظھارشده  اگر با زن  ھمچنان
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  را شبیرد زیرا از سر نگ  وزهرد، رک  جماع  د: اگر در شبیگو یم / یرد. شافعیبگ
  هک  یسک  پس. « است  نیا  خالف /  کو مال  فهیابوحن  یاما رأ  ستین  روزه  محل

  یا یماریا بی،  یریپ  سبب  رد؛ بهیبگ  روزه  یدرپ یپ  دو ماه  : نتوانستیعنی» نتوانست
  شصت  اطعام  بهد ی، با صورت  در آن  پس«  یجنس  مقاربت  مفرط به  یا اشتھای،  مزمن

ا جو در یاز خرما   صاع  کیا ی،  از گندم ١ صاع  نصف  نیکھر مس  یبرا »بپردازد  نیکمس
ھا.  یھا و حنبل یا جو در نزد شافعیاز خرما   صاع  نصف ای،  از گندم ٢مد  کیو   نزد احناف

: یتعال  حق  فرموده. ظاھر  است  یجنس  یریگ ا بھرهی  تماس از  قبل  فارهک  پرداخت  البته

ۚ ِكينٗ مِسۡ  ِسّتِ�َ  َعامُ فَإِطۡ ﴿ باشد   کامل  د عدد شصتیر بایناگز  هک  است  برآن  لیدل ﴾ا
رد ـ در نزد جمھور ـ از او ک  روز اطعام  شصت  مدت  به را  نیکمس  کی، اگر  نیبنابرا

  است  رفتهیو پذ زیز جایروز ن  نفر در شصت  کی  اطعام  احناف اما در نزد  ستین  رفتهیپذ
  آنان  ا بهیر شوند، یند تا سک  اطعام  بارهکی  را به  نیکمس  شصت  هک  ز استیجا  و ھم

 گرداند.  رشانیس  هکبدھد   یزیچ
 : دریعنینظر دارند.   دارد، اتفاق  بیظھار ترت  فارهک  پرداخت  هکامر   نیعلما بر ا

  صورت و در  گرفتن  ، روزه برده  افتنین  و در صورت  است  برده  یآزادساز  اول  مرتبه
فقھا   نیھمچن . است  نیکمس  شصت  دادن  طعام  آن  فارهک،  روزه  از گرفتن  یناتوان
  پروردگارش رد،ک  جماع  فارهک  از پرداخت  قبل  یسکاگر   هک نینظر دارند بر ا  اتفاق

و   د توبهیبا و  ستین  یخاص  فارهکبر او   یول  است  ار شدهک و گنه  ردهک  یرا نافرمان
  حرمت ماند و یبرقرار م  یو  ظھار بر ذمه  فارهک  حال  نید و در عیاستغفار نما

  لیتفص  هکشود  یم  بدھد. خاطرنشان  فارهکماند تا  یم  یباق  یز بر وین  ھمسرش
 . است  آمده  فقهھای  کتاب ظھار در  امکاح

  امکاح  نیا  : بهیعنی »دیمنقاد شو  امبرشیو پ للها  به  هک  است  آن  یبرا  نیا«
 د لذا در برابرینک  قیباور و تصد أخداوند  اوامر و مشروعات  نیا  تا به  میردک  مکح

و   ر، دروغکمن  سخن  هکظھار   ابکارت  د و بهینکتجاوز ن  د و از آنیستیبا  حدود شرع
از   پس» حدود خداوند است«اد شده ی  امکاح» نیو ا«د ی، برنگرد ستین  شیب  یبھتان

  یتعال  حق د لذاینکتجاوز ن  است  ردهک  نیشما مقرر و مع  یاو برا  هک  ییحدود و مرزھا

                                                           
 . است  ) گرم۲۷۵۱صاع: ( -١
 . است  ) گرم۶۷۵مد: ( ٢
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  فارهک  ید، ادایشد  آن  بکو اگر مرت  است  یتیظھار معص  هک  است  ردهک  انیشما ب  یبرا
در برابر   هک  یسانک  یبرا: یعنی» افرانک  یو برا«شود  یم  عفو و مغفرت  موجب  آن

 . در آخرت  ا و ھمیدر دن  ھم» است  کدردنا  یعذاب«نند؛ ک ینم  توقف أ حدود خداوند

ِينَ إِنَّ ﴿ ٓ  ٱ�َّ َ  دُّونَ ُ�َا ْ َكَما ُكبَِت  ۥَورَُسوَ�ُ  ٱ�َّ ِينَ ُكبُِتوا ٓ  َوقَدۡ  لِِهمۚۡ ِمن َ�بۡ  ٱ�َّ نَزۡ�َا
َ
 أ

ِه�ٞ  َعَذابٞ  َولِۡلَ�ٰفِرِ�نَ  َ�ّيَِ�ٰٖت�  َءاَ�ٰتِۢ   ﴾٥مُّ
  مانند ذلت» شدند  لینند ذلک یم  محاده  امبرشیبا خداوند و پ  هک  یسانک  گمان یب«

  واسارت  با قتل  أل  یخدا  هک داد، چرا  دست  انکمشر  در روز بدر به  هک  یا ینگونسار و
  آنان از  شیپ  هک  یسانکشدند   لیذل  هک چنان«د یگردان  شان لی، خوار و ذل وبکو سر
با   مخالفت  سبب  به  هک  گذشته  یھا فار امتک  و خفت  یمانند خوار  : بهیعنی» بودند

و در   ومخالفت  یز، دشمنیمقدار شدند. محاده: ست یر و بیو حق  لیخود، ذل  امبرانیپ
  یسکبوت: کشود. م یم  هحداد گفت  دربان  به  جھت  نی، از ا است  ممانعت  یمعنا  به  اصل
  درباره» میرا فرود آورد  ناتیب  یاتیآ  یراست  و به. « است  درافتاده  یخوار  به  هک  است

  اتی: مراد از آیقول ز گرفتند. بهیست سر  با خدا و رسولش  هک  نیشیپ  یھا از امت  یسانک
  هک  است  یعذابن: یمھ» است  نیمھ  یرا عذاب  افرانکو »  است  ؛ معجزات ناتیب

 برد. یم  نیرا از ب  یو اعتبار و  عزت گرداند و یم  لیمقدار و ذل یرا خوار، ب  صاحبش

ُ ُثُهُم َ�ۡبعَ  مَ يَوۡ ﴿ ْۚ  بَِما َ�ُينَّبُِئُهم اَ�ِيعٗ  ٱ�َّ ۡحَصٮٰهُ  َعِملُوٓا
َ
ُ  أ ۚ  ٱ�َّ ُ  َو�َُسوهُ ِ َ�ۡ  َوٱ�َّ

ّ�ُ ٰ  ءٖ َ�َ
 ﴾٦َشِهيدٌ 
 استثنا،  و بدون  زمان  کیدر » زدیجا برانگکیرا   آنان  یھمگ خداوند  هک  یروز«

را   آنان  سپس«باشد   نشده  ختهیاز گور برانگ  هکنماند   یباق  از آنان  یسک  هک  یا گونه به
  اختالف و  ثرتکبا وجود » خبر دھد«؛  زشت  ا از اعمالیدر دن» بودند  ردهک  از آنچه

برمال شود  ھا آن  یو شرمسار  گردد و خجالت  تمام ھا آنبر   ؛ تا حجت اعمال  آن  انواع
  فوت  یاز نزد و  شان از اعمال  یزی: چیعنی» است  را در شمار آورده  خداوند آن«

: یعنی» را  آن ھا آنو اما «  است  و مشخص  معلوم  ینزد و  ھمه  هکبل  است  دهینگرد
  اعمال  یاریبس  سبب  ا بهیآورند؛  یاد نمی  را به  و آن» اند ردهک  فراموش«خود را   اعمال

  اعمال  نیا  ھمه  بناگاه  پس  آن  به  شان ندادن  تیو اھم  ییاعتنا یب  جھت  ا بهی،  زشتشان
  ز گواهیچ  بر ھمه و خداوند«ابند ی یخود م  اعمال  یھا در نامه  شده  را حاضر و نوشته

گاهیعنی» است  ماند. ینم  و پنھان  بیغا  یبر و  یزیچ  پس  ناظر استو   : آ
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لَمۡ ﴿
َ
نَّ  تَرَ  �

َ
َ  أ َ�َٰ�ٰتِ  ِ�  َما لَمُ َ�عۡ  ٱ�َّ �ِض� َوَما ِ�  ٱلسَّ

َ
ۡ  ٱۡ�  إِ�َّ  ثََ�ٰثَةٍ  َوىٰ َما يَُ�وُن ِمن �َّ

ۡدَ�ٰ  َوَ�ٓ  َسادُِسُهمۡ  ُهوَ  إِ�َّ  َ�َۡسةٍ  َوَ�  َرابُِعُهمۡ  ُهوَ 
َ
ۡ�َ�َ  َوَ�ٓ  َ�ٰلَِك  ِمن أ

َ
ۡ�نَ  َو َمَعُهمۡ هُ  إِ�َّ  أ

َ
� 

ْۖ  َما َ إِنَّ  ٱلۡقَِ�َٰمةِ�  مَ ُ�مَّ يُنَّبُِئُهم بَِما َعِملُواْ يَوۡ  َ�نُوا  ﴾٧َعلِيمٌ  ءٍ بُِ�ّلِ َ�ۡ  ٱ�َّ
  نیزم را در  و آنچه ھا آنرا در آسم  خداوند آنچه  هک«خود   و عقل  قلب  به» یدیا ندیآ«
  نیو زم ھا آنآسم در  هک  آنچه  به أ خداوند  علم  هک  یا ندانستی: آیعنی» داند؟ یم  است
  چیھ«ماند  ینم  یمخف  یبر و ھا آنز از یچ  چیھ  هک  ینحو  باشد به یط می، مح است
  نیبر ا  در اطالع  و باآنان» ستھا آن  نیاو چھارم  هک نیمگر ا  ستین  تن  سه  انیم  یا ییرازگو
.  بلند و مرتفع  است  ینینجوه: زم و  است  از نجوه  : برگرفتهیدارد. نجو  تکمشار  ییرازگو
نند تا ک یم  گر خلوتید کیبا   ییتنھا  بلند به  ییدر جا  انیرازگو  هک  است  نیا  مناسبت  وجه

» ستاھ آن  نیاو ششم  هک نیمگر ا  تن  پنج  انیم  و نه« فراندھد  گوش  شان ییرازگو  به  یسک
و   ار، او نھانیبس  باشند و چه  مک  ، چه است  ھمراه  یتعداد و ھر  ھرکس با  یتعال  را حقیز

  و نه  نیمتر از اک  و نه«ماند  ینم  پنھان  یبر و  یا یامر مخف  چیھ داند و یرا م  ار ھمهکآش
و   تن  مانند شش؛  شتر از آنیو ب  و دو تن  تن کی  ور، چونکاز عدد مذ مترک: یعنی» شتریب

  ییخود رازگو  انیدر م  هکرا   آنچه  پس» ستھا آناو با   هک نیمگر ا«  ستین  تن  ھفت
 و در ھر» باشند  هکجا ھر«ماند؛  ینم  یبر او مخف  شانیاز رازھا  یزیداند و چ یم نند،ک یم
گاه  آنان  سپس«باشند   داشته قرار  هک ھا ناکاز م  یانکم  را خبر  : آنانیعنی» ندک یم  را آ
د یبا ھا آندھد لذا  یم  شانیجزا  آن  در قبال  پس» اند ردهک  از آنچه  امتیدر روز ق«دھد  یم

  یتعال  حق  دادن و خبر  اعالم  . البته است  نبوده  یبر او مخف  شانیو نجوا  ییرازگو  هکبدانند 
  هک  ز ھستین  آن خاطر ردند بهک یم  ینجو  یبد  به  ھم  انیدر م  هک  یسانک  یھا ییاز رازگو

  خداوند به  گمان یب«باشد   آنان  هیعل  آور حجت و الزام  شان یبرا  یوبکو سر  خی، توب آن  اعالم
 . امور نھان ار وکاز امور آش  ؛ اعم سانکیطور   به» ز داناستیھر چ

  بیو حب  عهیرب  ید: روزیگو یم  مهیرک  هیآ  نزول  سبب  انیدر ب س عباس  ابن
  ردند پسک یم  صحبت  یطور خصوص گر بهید کیبا   هیام بن عمرو و صفوان  پسران

 ما با  نونکا  ھم  هکرا   ا خداوند آنچهینظر شما آ گر گفت: بهید  دو تن  به  آنان از  یکی
گر ید  یداند و بعض یرا م  از آن  یگفت: او بعض  یگریداند؟ د ی، م مییگو یگر مید کی

  ھمان داند. یرا م  آن  نا ھمهیقی  را بداند پس  یگفت: اگر بعض  یداند. سوم یرا نم
 شد.  نازل  هیآ  نیا  هکبود 
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لَمۡ ﴿
َ
ِينَ  إَِ�  تَرَ  � ْ َعِن  ٱ�َّ ْ َ�نۡ  ٱ�َّۡجَوىٰ ُ�ُهوا ثۡمِ  َوَ�َتَ�َٰجۡونَ  هُ ُ�مَّ َ�ُعوُدوَن لَِما ُ�ُهوا  بِٱۡ�ِ

ٓ  ٱلرَُّسوِل�  ِصَيِت َوَمعۡ  ٱۡلُعۡدَ�ٰنِ وَ  ُ  بِهِ  ُ�َّيَِك  لَمۡ  بَِما َحيَّۡوكَ  ُءوكَ �َذا َجا  َو�َُقولُوَن ِ�ٓ  ٱ�َّ
نُفِسِهمۡ 

َ
ُ�َنا  لَۡوَ�  أ ُ ُ�َعّذِ ۚ  ٱ�َّ ۖ  َجَهنَّمُ  َحۡسُبُهمۡ  بَِما َ�ُقوُل  ﴾٨ٱلَۡمِص�ُ  فَبِۡئَس  يَۡصلَۡوَ�َها

 و ص خدا  رسول  انیند: در مک یم  تیروا  هیآ  نیا  نزول  سبب  انیدر ب  حاتم  یاب ابن
از  شاصحاب از  یمرد  برنداشتند و ھرگاه  طنتیاز ش  ھود دستیبود اما   یا هکھود متاری

  با چشم  پرداخته  ییرازگو و  یسرگوش  به  ھم  انینشستند و در م ی، م گذشت یم  نزدشان
  قتل  درباره ھا آن  هکند ک  گمان  مؤمن  ردند تا آنک یم  رد و بدل  یاتیناکو   ابرو اشارات و
گر: ید  یتیروا  نند. بنا بهک یم  ینجو  باھم  است  یند ویناخوشا  هک  یا در امری،  یو

ردند ک  ینھ  یرا از نجو ھا آن ص  رمکا  رسول  ردند پسک یار را مک  نیز ھمین  منافقان
  یسانک  یسو ا بهیآ«شد:   نازل هکبود   برنداشتند، ھمان  دست  یاز نجو ھا آن  اما باز ھم

  باھم گردند و یاند باز م شده  ینھ از آن  هک  آنچه  به  شدند، سپس ینھ  یاز نجو  هک  یدیند
  از گناھان  نیو مانند ا  مؤمنان  دادن و آزار  بتیغ  : بهیعنی» نندک یم  ینجو  گناه  به
» عدوان«ند به یگو یراز م  باھم »و«  مسلمانان  هیعل  و توطئه  ، ظلم دروغ  گر؛ چونید
از   ینافرمان«ند به یگو یراز م  باھم »و«  است  مؤمنان  هیعل  یتعد  هک  یسخنان  : بهیعنی
ند یگو یدرود م  ینحو  ند بر تو بهیآ  نزدت  به و چون« یبا و  مخالفت  : بهیعنی» امبریپ
آمدند،  یم ص خدا  نزد رسول  چون  انیھودی» است  درود نگفته  آن  خداوند تو را به  هک

 ص امبریپ  به  هکردند ک یوانمود م  گونه نیو ظاھرا ا» برتو  : مرگکيعل  السام«گفتند:  یم
  در پاسخ ص  رمکا  داشتند. و رسول  را اراده  باطنا مرگ  هک  یاند در حال گفته  سالم

 ».: بر خود شما بادمكيوعل«گفتند:  یم  آنان

  شده  تیروا ل  از عائشه  مهیرک  هیاز آ  بخش  نیا  نزول  سبب  انیدر ب  هک چنان

  عليك  السام« آمدند و گفتند: ص خدا  نزد رسول  انیھودیاز   یفرمود: گروھ  هک  است

بر خود   مرگ« ».مكب هللا  فعل و  مكيعل  السام«گفتم:  ھا آن  در پاسخ  من .» القاسم باأيا 

  یا  باش  تکفرمودند: سا ص  رمکا  رسول». ندکراند و نابود یشما و خدا شما را بم
ا ی! آللها  ا رسولیندارد. گفتم:   را دوست  یو بد زبان  ییبدگو  را خداوند متعالی! ز عائشه

  خودشان  را به  شان سخن  هک  ینیب ینم ایند؟ فرمودند: آیگو یم  چه ھا آن  هکد یدان ینم
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  نیا  گاه  آن». م: بر خود شما باد!کیو عل« م:یگو یم )یرو ادهیز  و بدون(؟  گردانم یبر م
 شد.  نازل  هیاز آ  بخش
  خاطر آنچه  ند: چرا بهیگو یم«  شیخو  انی: در میعنی» شیخوھای  دل و در«

 دیامبر بود، بایپ  یراست  به ص : اگر محمدیعنی» ند؟ک ینم  خداوند عذابمان  مییگو یم
را  در بر دارد، ما  یو  به  ما نسبت  سخن  نیا  هک  یو استخفاف  اھانتخاطر   به أ خداوند

  بیتعذ  به  پس  است  میحل  خداوند متعال  هکبودند   نیاز ا  غافل ھا آنرد. اما ک یم  عذاب
را   امبرشیپ  هک  یسک  رسد به  ند چهک ینم  لیدھد تعج  را دشنام  یخود و  هک  یسک

در   سخنش  نیا دیبود، با یامبر میاست: اگر او پ  نیا  یمعن  یقول  به!!  است  داده  دشنام

  نیاو ا  هک نیشد و ھم یم  اجابت» بر خود شما باد!  : مرگمكيو عل«د: یگو یم  هکمورد ما 
  یاز رو» است  را بس  آنان  جھنم« آمد؛ یبر ما فرود م  مرگ  درنگ ی، ب گفت یرا م  سخن
ند یدرآ  آن  به«  گر است تیفاک  دم و در  عاجل  از مرگ  شانیبرا  جھنم  عذاب  یعنی،  عذاب

 . است  یبد بازگشتگاھ  چه  جھنم :یعنی» است  یبد سرانجام  پس چه

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ  � ْ َءاَمُنوٓ  ٱ�َّ ْ  فََ�  تََ�َٰجۡيُتمۡ  إِذَا ا ثۡمِ  َ�َتَ�َٰجۡوا  ٱلرَُّسولِ  ِصَيِت َوَمعۡ  ٱلُۡعۡدَ�ٰنِ وَ  بِٱۡ�ِ
ْ َوتََ�َٰجوۡ  ِ  ا ّ�ِ

ْ وَ  ٱ�َّۡقَوٰىۖ وَ  بِٱلۡ َ  ٱ�َُّقوا ِيٓ  ٱ�َّ  ﴾٩ونَ ُ�َۡ�ُ  هِ إَِ�ۡ  ٱ�َّ
  یو نافرمان  یو تعد  گناه  به  هکد ید باییگو یگر راز مید  کیبا   ، چون مؤمنان  یا«

 و  یارکوکین  و در باب«نند ک یم  نیچن  ھود و منافقانی  هک چنان» دییراز نگو امبریپ
 او  یسو به  هک  ید و از خداوندییراز گو«  تیمعص  کو تر  : در طاعتیعنی» یزگاریپرھ

  اعمالتان او شما را در برابر  هکد یو بدان» دینکپروا »  حساب  یبرا» دیشو یمحشور م
 دھد. یجزا م

َما ﴿ ۡيَ�ٰنِ ِمَن  ٱ�َّۡجَوىٰ إِ�َّ ِينَ  ُزنَ ِ�َحۡ  ٱلشَّ ْ َولَيۡ  ٱ�َّ  نِ ا إِ�َّ �ِإِذۡ  ًٔ َشۡ�  بَِضآرِّهِمۡ  َس َءاَمُنوا
 ِۚ ِ َوَ�َ  ٱ�َّ ِ فَلۡ  ٱ�َّ  ﴾١٠ٱلُۡمۡؤمِنُونَ  َيَتَو�َّ

 ص امبریپ  یو تجاوز و نافرمان  گناه  به  : راز گفتنیعنی» ینجو  هک  ستین  نیجز ا«
را   تا مؤمنان»  است  طانیش  یافگن و وسوسه  یدھ شی: از آرایعنی» است  طانیاز ش«

 ص امبریپ از  ی، تجاوز و نافرمان قصد گناه  به  محرمانه  یوگو : او گفتیعنی» ندک  نیاندوھگ
  نیچن رایدرافگند ز  و غم  اندوه  را به  دھد تا مؤمنان یم  شیآرا  خاطر آن  را به
  آنان  هیعل  یا بسا توطئه  چه  هکشود  یم  در آنان  واھمه  نیجاد ایا  سبب  ییھا ییرازگو

موارد   گونه  نیا ھا در ییشود و رازگو یم  دهیسنج  آنان  هیعل  یرنگیو ن  شده  داده  سازمان
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  طانیش  هک  یا ییرازگو ای  طانی: شیعنی» ستین  شانیا  به  رساننده  انیز  چیو ھ»  است
  تیمش  : جز بهیعنی» للها  اذن  مگر به«رساند  ینم  یانیز  چیھ  مؤمنان  د، بهیآرا یرا م  آن

او   ار خود را بهکد ی: بایعنی» نندک  لکد فقط بر خداوند تویبا  و مؤمنان»  یو  و علم
ببرند و از   او پناه  به  طانیو از شر ش  او سپرده  را به  شیخو  شئون  ، تمام ردهک  ولکمو

  تیروا  به  فیشر  ثیباشند. در حد  نداشته  یید، پروایآرا یم  شانیبرا  طانیش  هک  یمخاوف
فرمودند:  ص خدا  رسول  هک  است  آمده س مسعود  از ابن  ر آنانیو غ  ، مسلم یبخار

د یبود  تن  شما سه  ھرگاه« .»�زنه  ذلك  نإف ، اثلالث  دون  اثنان  يتنايج فال  ةثالث  ذا كنتمإ«

از   نی. و ا»سازد یم  نیار او را اندوھگک  نیرا ایز ندیگو راز  جدا از نفر سوم  د دو تنینبا  پس
  ییرازگو  باھم  از آنان  د دو تنیبودند، نبا  ییدر جا  تن  سه  ھرگاه  . پس است  اسالم  آداب

  ابن  هک د چنانیبگو  سخن  نفر سوم  با آن  هکدا شود یپ  یچھارم نفر  هک  گاه  نند تا آنک
 چھار نفر  یعنی؛  است  سانکی  مکح  نیاعداد در ا  ھمه  رد. البتهک یم  نیچن س عمر
  ییرازگو  باھم  تن  کیشتر مثال در حضور یا صد نفر و بی،  یپنجم  شخص در حضور  باھم

 و  حزن  هکند بلک یدا میپ  تحقق  تن  کی  در مورد آن  یو نگران  اندوه  نیا  هکچرا  نندکن
  جمع  نیفقط او را از ااند و  ییرازگو  مشغول  باھم  هک  یاریبس  او در حضور جمع  اندوه

اد ی تن  فقط از سه ص  رمکا  رسول  هک نیا  لی. دل شتر استیار بیگذارند، بس یتنھا م
 متصور  در آن  یمعن  نیا  هک  است  یعدد  نینخست  عدد سه  هک  است  نینمودند ا

 جمھور  یرد و رأیگ یرا در بر م ھا نازم  و تمام  احوال  تمام  ثیباشد اما ظاھر حد یم
امر  ا دریباشد،   یدر امر واجب  ییرازگو  هک  است  سانکی  نی. ھمچن است  نیز ھمیعلما ن

 ند.ک یدا میوجود پ ھا آن  در ھمه  یمعن  نیرا ایز  یا در امر مباحی  مستحب
  ھم  انیدر م  د: منافقانیگو یم  مهیرک  هیآ  نزول  سبب  انیدر ب  قتاده

  تمام  نیسنگ  شانیآورد و برا یم  را بر سر خشم  امر مؤمنان  نیردند و اک یم  ییرازگو
 نمود.  را نازل  هیآ  نیا  أل  یخدا  پس شد یم

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ  � ْ َءاَمُنوٓ  ٱ�َّ ْ  لَُ�مۡ  �ِيَل  إِذَا ا ُحوا ْ فَ  ٱلَۡمَ�ٰلِِس  ِ�  َ�َفسَّ ُ  َسحِ َ�فۡ  ٱۡفَسُحوا  ٱ�َّ

ْ  �ِيَل  �ذَا لَُ�ۡمۖ  وا ْ فَ  ٱ�ُ�ُ وا ُ  فَعِ يَرۡ  ٱ�ُ�ُ ِينَ  ٱ�َّ ْ ِمنُ�مۡ  ٱ�َّ ِينَ  َءاَمنُوا ْ  َوٱ�َّ وتُوا
ُ
 ٱۡلعِۡلمَ أ

ُ  َدَرَ�ٰٖت�   ﴾١١�ٞ َخبِ  َملُونَ بَِما َ�عۡ  َوٱ�َّ
  به  گرفتن  یدر جا  ند: اصحابیگو یم  مهیرک  هیآ  نزول  سبب  انیو مجاھد در ب  قتاده

تا   شتافت یم  از آنان  یکیردند و ھر ک یم  گر رقابتیبا ھمد ص  رمکا  رسول  مجلس
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گر ید کی  یشدند تا برا  باشد لذا دستور دادهتر  نزدیک ص خدا  رسول  به  گاھشیجا
بدر   از اھل  یگروھ رایشد ز  نازل  در روز جمعه  هیآ  نیگر: اید  یتیروا  نند. بهکباز   یجا
ستادند یرد بناچار بر پا اکن باز  یجا  شانیبرا  یسک  بود پس  تنگ  یمسجد آمدند و جا  به

  شانیجا  را به  انیو بدر بر پا ساختند  شمار آنان  را به  یتعداد ص  رمکا  رسول  پس
  ! چون مؤمنان  یا«شد:   نازل  هکبود   آمد، ھمان  ناخوش  گروه  ار بر آنک  نینشاندند اما ا

را با   ادب  و حسن» دینک  گشاده را  یجا  د پسینیبنش  گشاده  هکشود   شما گفته  به
بر   یجا  گرفتن  تنگ  و عدم در مجلس  ردنک باز  یجا  قید؛ از طرینک  تیگر رعاید کی

 أد تا خداوندینک  را گشاده  ی: جایعنی» ندک  شما گشاده  یتا خداوند برا«گر یھمد
 د آورد.یپد  شیگشا  شما در بھشت  یبرا

  در آن  یالھ  پاداش  افتیر و دریخ  یبرا  مسلمانان  هک  یھر مجلس  درباره  هیآ  نیا  مکح
ا یر، کذ  ا مجلسیباشد،   یو جنگ  یجھاد  ، مجلس مجلس  آن  ؛ خواه است  نند، عامک یم  اجتماع

  تر است حق یذ  انکم  آن  ، به گرفت  سبقت  یانکدر م  گرانیجلوتر از د  ھرکس و  در نماز جمعه
  رسول  هک  است  آمده  فیشر  ثیند. در حدکباز   یجا زین  شیخو  برادر مسلمان  ید برایبا  یول

 .»تفسحوا وتوسعوا  ن�، ول هيف  لس�  ثم  �لسه  من  الرجل  قميال «فرمودند:  ص خدا
باز   یجا  یند ولیبنش  زاند تا خود در آنیبرنخ  یو  نشستن  از محل را  یگرید  ، شخص شخص«

 .»دیدار  د و گشادهینک
  رحمت ر ویخ  یدرھا أ خدا  بر بندگان  ھرکس  هک نیند بر اک یم  داللت  مهیرک  هیآ

  ستیسزاوار ن  د. پسیگشا یرا م  ا و آخرتیر دنیخ  یبر او درھا أ د، خداوندیرا بگشا
  هکبل  میگردان د و محدودیمق  در مجالس  یجا  ردنک  گشاده  را فقط به  مهیرک  هیآ  هک

  یو  در قلب  یسرور و شاد  نمودن  و داخل  مسلمان  یر برایخ  از آن: رساندنمراد 

 يف  عليه  �رس اهللا معرس  �رس يلع  ومن«فرمودند:  ص  رمکا  رسول  جھت  نی، از ا است
  یتنگدست بر  سکھر « .» خيهأ  عون  العبد يف  العبد ما اكن  عون  يف  ، واهللا ةخرادلنيا واآل 

  شیخو  بنده  یاریخداوند در  رد ویگ یم  آسان  ا و آخرتیبر او در دنأل   یرد، خدایبگ  آسان

، در  خاص  ادب  نیا  تیرعا  . البته»باشد خود  برادر مسلمان  یاریدر   بنده  هک  گاه  تا آن  است
دارد. در   یشگرف  گر اثر بسید  کی  به  نسبت ھا در دل  احترام  و حس  محبت  غرس

  هکنشستند  یم  از مجلس  ییھمانجا  به ص خدا  رسول  هک  است  آمده  فیشر  ثیحد
  شانیا  هکشد  یآغاز م  ییاز ھمانجا  صدر مجلس  یشد ول یم  یمنتھ  آن  به  نشستن  یجا
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 ص  حضرت  آن  داشتند، در مجلس  هک  یبنابر مراتب ش  اصحاب نشستند و یم  در آن
  چپ  از جانب س ، عمر نشست یم  شانیا  راست  از جانب س  قیصد  نشستند پس یم
دو از   را آنینشستند؛ ز یم ب  یو عل  غالبا عثمان  ھم  شانیا  یرو  شیو پ  شانیا
 در  نیبودند. ھمچن  ردهکمأمور   را بدان ھا آن ص  رمکا  بودند و رسول  یوح  اتبانک

 يلل�«فرمودند:  ص خدا  رسول  هک  است  آمده س مسعود  ابن  تیروا  به  فیشر  ثیحد
و   شهیاند  صاحبان  هکد یبا« .»يلونهم  اذلين  ، ثم يلونهم  اذلين  ثم  وانل�  حالمولواألأ  من�م 

 )مرتبت در خرد و(شانند یا  به  کینزد  هک  یسانک  شوند، سپس  کینزد  من  خرد از شما به

را   آنچه  یخرد و رأ  ه: اھلکبود   خاطر آن  به  هیتوص  نی. ا»شانندیا  به  کینزد  هک یسانک  سپس
  جھت  نیھم  دند بهیفھم یم ردند وک یم  کفرمودند در یارشاد م ص  رمکا  رسول  هک

را   ا آنانینند. یبنش ھا آن  یجا به  انیردند تا بدرکامر   برخاستن  از افراد را به  یتعداد
ا یبودند.   ردهک  یوتاھک  انیبدر  در حق ھا آن  هکردند کامر   برخاستن  به  جھت  بدان

ا یاند.  برگرفته  گروه  آن  هک چنان رندیبرگ  را از علم  شیخو  ز بھرهین  انیبدر  هک آن  یبرا
  خداوند متعال  جھت  نی، از ا داشت  د مقدمیرا با  فضل  اھل  هک  ادب  نیا  میتعل  یبرا
  گان نشسته  ی: اگر از برخیعنی» دیزیبرخ  د پسیزیشود برخ  گفته  و چون«د: یفرما یم

  به  علم  و اھل  نیدر د  فضل  زند تا اھلیبرخ خود  یاز جاھا  هکشد   خواسته  در مجلس
 زند.یبرخ  هکد یبا  نند پسیبنش  در آن  نشیو د أخداوند

 در  هک  یسانک  یبرا  مجلس  اگر صاحب  هکشود  یز مین  نیا  دستور شامل  نیا
 نند.ک  اجابت  هک  است  د، الزمیزیاند گفت: برخ شده  دعوت  یو  مجلس
 رد،یبگ  ییاو جا  یو برا  مسجد رفته  به  رد تا زود ھنگامکرا مأمور   یگرید  یسکاگر 

 . ستین  روهکار مک  نیمنظور فرستاد، ا  نیا  را به  یا ا سجادهی
  و مجددا به  از آنجا برخاست  یخاطر حاجت  به  سپس  نشست  ییجا  به  هک  یسک

 . سزاوارتر است  شیخو  یجا  ، او به برگشت  آن
ا ی وارد جواز دارد  تازه  شخص  یدر جلو  ستادنیا ایآ  هک  مسئله  نیا  اما فقھا درباره

قوموا « : فیشر  ثیحد  اند با استناد به داده  را اجازه  آن  ینظر دارند، بعض  ر؟ اختالفیخ
  خواستن  ھنگام ـ به س معاذ  سعدبن  در شأن  هک» دیزیبرخ  سرورتان  یبرا م:کدیس  یلإ

  است  ـ وارد شده  ظهیقر  یبن  انیھودیدر مورد   یداور  یبرا ص  رمکا رسول  یاو از سو

  هل  تمثلي  نأ  حبأ  من« اند: ردهک  منع  فیشر  ثیحد  نیا  را با استناد به  آن  یو بعض



 ٨٣١  سوره مجادله

 

  احترام  او به  یبرا  مردم  هکدارد   دوست  سکھر « .»انلار  من  مقعده أتبوياما فليق  الرجال

  لیتفض  به  از فقھا ھم  ی. برخ»ردیگ  یجا  خود از آتش  نشستن  یجا  به  هکد یستند، بایبرپا ا
  ید و در جلو رویآ یاز سفر م  هک  یسک  یدر جلو رو  ستادنیاند: ا و گفته  شده  لیقا

  و سنت  را رسم  در برابر اشخاص  ستادنیا  هک نیا جواز دارد. اما  تشیوال  محلدر   مکحا
د یرا در نظر بایباشد ز یم  ار از شعار عجمک  نیو ا  ستین  ؛ درست میبگردان  شیخو  یدائم

  آن  تر نبود اما چون محبوب ش شان نزد اصحاب ص خدا  رسول از  یسک  هک  داشت
دانستند  یرا میخاستند ز یبپا نم  شانیبرا  شدند، اصحاب یموارد   مجلس به ص  حضرت

 . است  ردهک  ر نقلیثک ابن  هک دارند چنان  راھتکار ک  نیاز ا ص  رمکا  رسول  هک
اند  شده  داده  علم  هکرا   یسانکاند و  آورده  مانیا  هکاز شما را   یسانکخداوند «

  و علم  مانیا  هکاز شما را   یسانک أ : خداوندیعنی» دھد یم  رفعت  یدرجات  به
دھد؛  یم  رفعت  آخرت  ا و پاداشیدر دن  رامتکاز   یا یعال  درجات  اند به شده  داده

 ، باال و مراتب  درجات  نیا  دو سرا و از جمله  نیدر ا  شانیا  بھره  ردنک  فراھم با
 هکاند  ردهک  تیروا  احمد و مسلم  . امام است  در مجالس  یو  نشاندن

رد. ک  مالقات  در عسفان س بود، با عمر  هکدر م س عمر  یوال  هک  عبدالحارث بن نافع 
  پاسخ ؟ او یا ردهک  شیخو  نیجانش  یواد  را بر اھل  یسک  گفت: چه  یو  به س عمر

  ا بردهیآ فرمود: س . عمر ما است  شده  آزاده  از بزرگان  یمرد  هکرا   یابز  داد: ابن
! آخر او  نیرالمؤمنیام  یداد: ا  پاسخ  ؟ نافع یا ردهک  نیجانش  شانیرا بر ا  یا شدهآزاد 

!  یفرمود: آر س ! عمر است  ی، قاض است  ضیفرا  به  ، عالم است أ خدا  تابک  یقار

  اهللا  نإ«فرمود:   فیشر  ثیحد  نیدر ا  هکبود  ص امبر شمایپ  نی! ا یگفت  راست
  لهیوس  را به  یقوم أ خداوند  گمان یب« .»ن�آخر  به  ضع�قوما و  تابكبهذا ال  فع�ل

  به  فیشر  ثیدر حد  نی. ھمچن»گرداند یم  را پست  یگرانیدھد و د یم  رفعت  تابک  نیا

: ةثالث  ةالقيام  يوم  �شفع«فرمودند:  ص خدا  رسول  هک  است  آمده س  عثمان  تیروا
ا، ینند: انبک یم  شفاعت  گروه  سه  امتیدر روز ق« ».الشهداء  العلماء، ثم  اء، ثمياالنب

فرمود:   هک  است  شده  تیروا س  عباس  . از ابن»شھداء  علما، سپس  سپس
رد کار یرا اخت  علم  شد؛ پس  ر ساختهیمخ  کو مل  ومال  علم  انیدر م ÷ مانیسل«

 ».شد  داده  یو  به  ھم  کو مل  ؛ مال علم  سبب  و به
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َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ  � ْ َءاَمُنوٓ  ٱ�َّ ْ َ�ۡ�َ  ٱلرَُّسوَل  ُتمُ ا َ�َٰجيۡ إِذَ  ا ُموا ۚ  َ�َۡوٮُٰ�مۡ  يََديۡ  َ�َقّدِ  َ�ٰلَِك  َصَدقَٗة

ۚ  لَُّ�مۡ  َخۡ�ٞ  ۡطَهُر
َ
ْ  لَّمۡ  فَإِن َوأ َ  فَإِنَّ  َ�ُِدوا  ﴾١٢رَِّحيمٌ  َ�ُفورٞ  ٱ�َّ

  تانیاز نجوا  شیپ  نخست  د پسییگو یامبر راز میبا پ  ! ھرگاه مؤمنان  یا«
 طور  به  از امورتان  یدر امر ص امبرید با پیخواست  : چونیعنی» دیدار  میتقد  یا صدقه

د: یگو یم  یضاوید. بیبدھ  یا ، صدقه یبا و  تان ییاز رازگو  د قبلید، باییبگو  سخن  محرمانه
از افراط   یفقرا، نھ  یبرا  یو منفعت  ، بھرهص  رمکا  رسول  و بزرگداشت  میامر تعظ  نیدر ا«

  دار آخرت و دوست  منافق و  مخلص  انیز میجاد تمای، اص خدا  از رسول  نمودن  در سؤال
شما بھتر   یبرا« ص امبریبا پ  ییرازگو از  شیپ  صدقه  میتقد» نیا». « استیدار دن از دوست

  در آن  أل  یخدا  را طاعتیزشما   ینفسھا  یبرا  تر است نندهک ک: پایعنی» تر است زهیکو پا
از شما   ھرکس :یعنی» است  خداوند آمرزگار مھربان  گمان یب د،یافتیاگر ن  پس«باشد  یم

بر   ی، گناھ صدقه  میتقد  بدون ص امبریبا پ  گفتنش در راز  پس  افتین را  یا صدقه  نیچن
 از  قبل  صدقه  میتقد  بودن  بر واجب  یمعن  نیا  هکشود  یم  نشان . خاطر ستین  مترتب  یو

 . واجب  کتر  سبب  شود مگر به ینم  مطرح  و آمرزش  شیرا بخشایند زک یم  داللت  ییرازگو

شۡ ﴿
َ
ن َفۡقتُمۡ َءأ

َ
ْ  أ ُموا ْ  لَمۡ  فَإِذۡ  َصَدَ�ٰٖت�  َ�َۡوٮُٰ�مۡ  يََديۡ  َ�ۡ�َ  ُ�َقّدِ ُ  َوتَاَب  َ�ۡفَعلُوا  ٱ�َّ

ْ  ُ�مۡ َعلَيۡ  �ِيُموا
َ
لَٰوةَ  فَأ ْ  ٱلصَّ َكٰوةَ وََءاتُوا ْ  ٱلزَّ ِطيُعوا

َ
َ َوأ ُ وَ  ۥۚ َورَُسوَ�ُ  ٱ�َّ ۢ  ٱ�َّ  بَِما َخبُِ�

 ﴾١٣َ�ۡعَملُونَ 
 خود با  یاز نجوا  باطل  رد، اھلک  را نازل  قبل  هیآ أ خداوند  چون  هک  است  نقل

و  ردندک ینم  میتقد  یا خود صدقه  یاز نجوا  شیپ  را آنانیبرداشتند ز  دست ص امبریپ
  ضعف خاطر  به  شانیاز ا  یاریرا بسیز دشوار آمد زین  مانیا  ار بر اھلک  نیا  حال  نیدر ع

خداوند   هک بود  دند، ھمانیشک  دست ص خدا  با رسول  ییداشتند، از رازگو  هک  یا یمال
ا یآ«داد:   فیتخف  شانیو برا  برداشت  را از مؤمنان  یقبل  مکح  هیآ  نیا  با نزول  متعال

  میتقد  ا در صورتیآ :یعنی» د؟یدار  میرا تقد  یصدقات  تانیاز نجوا  شیپ  هکد یدیترس
  راھتک  مال  دنیاز بخش  هکچرا د،یدیترس  مال  ا از انفاقید، یدیترس  از فقر و فاقه  صدقه

  فقط به ص امبریبا پ  یاز نجو  قبل  صدقه  نمودن  میتقد  مکح«د: یگو یم  د؟ مقاتلیدار
  امر به  هک  : حالیعنی» دیردکن  هک  حال». «شد  منسوخ  بود، سپس  یجار  شب  ده  مدت

ار بر ک  نیا  هک آن  سبب  د، بهیردکرا اجرا ن ص امبریپ با  یاز نجو  شیپ  صدقه  میتقد
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ار ک نیا  کشما در تر  را بهیز» از شما در گذشت  و خداوند ھم«بود؛   نیشما سنگ
  را اطاعت  د و خدا و رسولشیرا بپرداز  اتکد و زیدار نماز را بر پا  پس«اد؛ د  رخصت

 ص امبریبا پ  یاز نجو  شیپ  صدقه  میشما در تقد  یاز سو  هک  نونک: ایعنی» دینک
  خدا و رسولش  و طاعت  اتکز  نماز و دادن  اقامه بر  داد پس  یرو  یندکو   ینیسنگ

گاهینک یم  آنچه  بهو خداوند «د یورز  یداریپا د. یباش  احوالتان  د مراقبیبا  پس» است  د آ
 . است دیتھد  و ھم  وعده  ھم  نیا

  است  ردهک  تیروا س  عباس ) از ابن۱۳ـ  ۱۲(  هیدو آ  نزول  سبب  انیر در بیجر ابن
  هکبدانجا  ردند تاک  یرو ادهیز ص  رمکا  از رسول  ردنک در سؤال  فرمود: مسلمانان  هک

  شیخو  رسول بار را از  نیتا ا  خواست  أل  یخدا  فشار آمد پس ص  حضرت  بر آن
شد،   نازل  هیآ  نیا  رد و چونک  را نازل  صدقه  فرستادن  شیپ  هیگرداند لذا آ  کسب  یقدر

ۡشَفۡقُتم﴿ ه:یآ  گاه  دند، آنیشک  دست  ردنک  از سؤال  از مردم  یاریبس
َ
شد.   نازل ﴾َءأ

  با رسول  ییدر رازگو  را آنانیز شد  نازل  توانگران  درباره  هیآ  نید: ایگو یم  انیح  بن مقاتل
  تنگ  شانیرا برا  و عرصه  نموده  غلبه  ردند و بر فقرا در مجالسک یم  یرو ادهیز ص خدا

آمد   ناخوش ص خدا  بر رسول  شانیا  یطوالن  ینجواھا  نیا  هکبودند تا بدانجا   ساخته
  رد پسکامر   ییرازگو  در ھنگام  صدقه  دادن  فرمود و به  را نازل  هیآ  نیا أ خداوند  پس

  مکح  نیدند و ایورز  ز بخلین  نکو تم  شیگشا  افتند و اھلین را  یزیچ  تنگدستان  چون
 د:یگو یم س  طالب یاب بن یشد. عل  نازل  رخصت  هیآ  هکبود   دشوارآمد، ھمان  بر اصحاب

  و بعد از من  ردهکن  عمل  بدان  یسک  از من  قبل  هک  است  یا هیآ  خداوند متعال  تابکدر«

َها ﴿: هیآ  ند؛ و آنک ینم  عمل  آن  به  یسک  ھم ُّ�
َ
ِينَ ٱَ�ٰٓ� ْ إَِذا َ�َٰجۡيُتُم  �َّ  ﴾لرَُّسوَل ٱَءاَمُنوٓا

 با  هک  و ھرگاه  را فروختم  آن  پس  نار داشتمید  کیفقط   را منیز  است ]۱۲[المجادلة: 
شد،   نار تمامید  تا آن  دادم یم  را صدقه  از آن  ی، درھم گفتم یراز م ص  رمکا  رسول

ۡشَفۡقُتم﴿  یبعد  هیبا آ  هیآ  نیا  سپس
َ
 ».دیگرد  منسوخ ﴾َءأ

لَمۡ ﴿
َ
ِينَ  إَِ�  تَرَ  � ْ تََولَّوۡ  ٱ�َّ ُ  َغِضَب  قَۡوًما ا ا ِهمَعلَيۡ  ٱ�َّ  َو�َۡحلُِفونَ  ِمۡنُهمۡ  َوَ�  ّمِنُ�مۡ  ُهم مَّ

 ﴾١٤َ�ۡعلَُمونَ  وَُهمۡ  ٱلَۡكِذِب  َ�َ 
  یانیب  یاسلوب  نی! و ا خبر بده  من  است: به  نیا  یا معنی؟  یردکن  و نگاه» یدیا ندیآ«
  یسو به«  یدیا ندی! آ یباشد. آر یم  مخاطب  افگندن  تعجب  به  مراد از آن  هک  است



 تفسیر انوار القرآن    ٨٣٤

دند یورز  یدوست  یبودند و با قوم  منافقان  آنان» دندیورز  یدوست  یبا قوم  هک  یسانک
از شما   نه« ھودندی  ، قوم شدگان  غضب  نیا  هک» است  آورده  خشم  خداوند برآنان  هک«

در   هک چنان  انیھودیاز   از شما ھستند و نه  نه  منافقان  نی: ایعنی» از آنان  ھستند و نه

َذبۡ ﴿است:   فرموده  یگرید  هیآ � ُؤَ�ٓ َ�ٰٓ  إَِ�ٰ  َوَ�ٓ  ءِ ُؤَ�ٓ َ�ٰٓ  إَِ�ٰ  َ�ٓ  َ�ٰلَِك  َ�ۡ�َ  َذ�ِ�َ مُّ [النساء:  ﴾ءِ

ز وجود دارد ین  احتمال  نیا .» با آنان  نانند و نهیبا ا  مترددند، نه  و آن  نیا  انیدر م«. ]۱۴۳
از   ھستند و نه از شما  انیھودی  ! نه مؤمنان  یا  یعنیھود باشند؛ ی  مراد از آنان  هک

» خورند یم سوگند  و بر دروغ«ورزند  یم  یدوست  با آنان  چرا منافقان  پس  منافقان
خورند  یسوگند م  دروغ  ا بهیمسلمانند،   هکخورند  یسوگند م  دروغ  به  : منافقانیعنی
: یعنی» دانند یم  وآنان«اند  نداده  انتقال  انیھودی  را به  مسلمانان  یاخبار و رازھا  هک

  هکدانند  یدانند و م یاند م خورده سوگند  آن بر  هکرا   یامر  خود بطالن  آنان  هک آن  حال
 ندارد.  قتیو حق  است  سوگند دروغ  نیا

لله عبدا  درباره  هیآ  نیاست: ا  ردهک  تیروا  نزول  سبب  انیدر ب  حاتم  یاب  ابن
  سخنان  گاه  رد، آنک یم  ینیھمنش ص خدا  با رسول  هکشد   نازل  منافق  نبتل  بن

  یھا از حجره  یا در حجره ص  رمکا  رسول  یروز  برد پس یم  انیھودی  را به  شانیا
  قلب  هکشود  یبر شما وارد م  یمرد  کنیھم«فرمودند:   بناگاه  هکبودند   ھمسرانشان

  نیدر ا». نگرد یم  طانیش  و با دو چشم  است )بر ستمگرکمت انگریطغ(جبار   قلب  یو
او   به ص خدا  رسول  وارد شد پس  داشت  یبودک  چشمان  هک  نبتل بن للهعبدا اثنا

 ار راک  نیا  هکرد کاد یاما او سوگند ». د؟یدھ یم  مرا دشنام  ارانتیچرا تو و « گفتند:
  از حجره  پس».  یا ردهک  نیتو چن«گفتند:  ص  رمکا  رسول  ی. ول است  ردهکن
را  ص خدا  رسول  هکردند کاد یخدا سوگند   ز بهین  را آورد، آنان  شیخو  ارانیو   رفت  رونیب

 شد.  نازل  مهیرک  هیآ  نیا  ھنگام  نیاند. در ا نداده  دشنام

َعدَّ ﴿
َ
ُ أ ْ  َما َسآءَ  إِ�َُّهمۡ  َشِديًد�ۖ  اَعَذابٗ  لَُهمۡ  ٱ�َّ  ﴾١٥َ�ۡعَملُونَ  َ�نُوا
 و  مواالت  سبب  به» است  ردهک  آماده  نیسھمگ  یعذاب  آنان  یخداوند برا«
از » ردندک یم  آنچه  بد است  نهیھرآ«دروغ   به  شان خوردن ھود و سوگندیبا   شان یدوست
 اند. ردهکخو   بر آن  هک  ینیو ننگ  زشت  اعمال
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﴿ ْ َُذٓوا يۡ  ٱ�َّ
َ
ْ  ُجنَّةٗ  َ�َٰنُهمۡ � وا ِ َسبِيِل  َعن فََصدُّ ِه�ٞ  َعَذابٞ  فَلَُهمۡ  ٱ�َّ  ﴾١٦مُّ

بر   هکرا   ینیدروغ  یسوگندھا  منافقان  نی: ایعنی» اند را سپر گرفته  شانیسوگندھا«
  اتھام  اند تا به قرار داده  شانیخونھا  یبرا  یو سپر  هیخورند، وقا یخود م  بودن  مسلمان

  یدرحال  است  آورده  مانیا  شدن  شتهک  میاز ب  شانیھا نا، زب نیبنابرانشوند   شتهکفر ک
از  را  : مردمیعنی» باز داشتند للها  را از راه  مردم  پس«ست ین  مؤمن  شانیھا دل  هک

  به  آوردن  یاز رو  گرانید  نمودن  و سست  ساختن دلسرد  سبب  بازداشتند؛ به  اسالم
  یبرا  پس«شان یا  تکو شو  شأن  فیو تضع  اروبار مسلمانانک  دادن  ر نشانی، حق اسالم

 گرداند. یم  مقدارشان یخوار و ب  هکخفتبار   ی: عذابیعنی» نیمھ  یعذاب  است  آنان

ۡمَ�ٰلُُهمۡ  َ�ۡنُهمۡ  ِ�َ لَّن ُ�غۡ ﴿
َ
ۡوَ�ُٰدُهم َوَ�ٓ  أ

َ
ِ  ّمِنَ  أ ۚ  ًٔ َشۡ�  ٱ�َّ ْوَ�ٰٓ�َِك  ا

ُ
ۡصَ�ُٰب  أ

َ
 �ِيَها ُهمۡ  ٱ�َّارِ�  أ

ونَ  ُ�ِٰ�َ١٧﴾ 
 ند.ک ینم  دفع  خدا را از آنان  از عذاب« کولو اند» یزیچ  و اوالدشان  ھرگز اموال«

  مفارقت و  ییجدا  و از آن» اند دوزخ  اصحاب«ر شد کذ  هک  آنچه  به  موصوف» گروه  نیا
 رند.یم یم  در آن  نه شوند و یم  آورده  رونیب  از آن  نه» دانندیجاو  در آن  آنان«ندارند 

ُ  َ�ۡبَعُثُهمُ  مَ يَوۡ ﴿ �َُّهمۡ  َو�َۡحَسُبونَ  لَُ�مۡ  لُِفونَ َكَما َ�ۡ  َ�ُۥ َ�َيۡحلُِفونَ  اَ�ِيعٗ  ٱ�َّ
َ
�  ٰ َ�َ 

 � ٍء ۡ�َ  ٓ�َ
َ
 ﴾١٨ٱۡلَ�ِٰذبُونَ  ُهمُ  إِ�َُّهمۡ  �

 بتواند از  از آنان  یاحد  هک آن یب» زدیجا برانگکی  را ھمه  شانیخداوند ا  هک  یروز«
شما   یبرا  هک خورند چنان یحضور او سوگند م  به  گاه  آن«زد یبگر  تابکو   حساب
سوگند  أ خداوند  یز براین  امتیدر روز ق  منافقان  نی: ایعنی» خورند یم سوگند
  ند: سوگند بهیگو یم  خورند پس یا سوگند میشما در دن  یبرا  هک خورند چنان یم  دروغ

و   شقاوت  از شدت  نی. ا میا ردهکن  نیا چنیما در دن  هکپروردگار ما!   یخداوند! ا  یا تو
  برمال گشته  امتیدر روز ق  قیحقا  هکخورند  یسوگند م  یرا در حالیز  است  آنان  یبدبخت
  یباز دغل  یسو به  یراھ  چیو ھ  است  شده  انیو نما  یھی، بد مشاھده  یامور از رو  و ھمه

  نیبا ا  هکپندارند  یم  : در آخرتیعنی» ھستند  یزیبر چ  آنان  هکپندارند  یو م«  ستین
  دفع  شتنیرا از خو  یضرر ای  نموده  خود جلب  یسو را به  ینفع  نیدروغ  یسوگندھا

گاه«پنداشتند  یم  نیز چنیا نیدر دن  هک نند چنانک یم   آنان  گمان یب  هکد یباش  آ
بر »  ھم«و »  ان«، »اال«چون:  د؛یکمتعدد تأ  ادوات  هک  متنوع  داتیکتأ  نیا» ندیدروغگو
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از   هکاند  دهیرس  یحد و مرز  به  دروغ در  آنان  هک  است  انگر آنیند، بک یم  داللت  آن
 اند. را ربوده  سبقت  یگو  گرانید

  است  نموده  را نقل  یتیر رواینظ  مهیرک  هیآ  نیا  نزول  سبب  انیدر ب س  عباس  ابن
 . ) گذشت۱۴(  هیآ  نزول  سبب  انیدر ب  هک

ۡيَ�ٰنُ  ِهمُ َعلَيۡ  ٱۡسَتۡحَوذَ ﴿ �َسٮُٰهمۡ  ٱلشَّ
َ
ِۚ  ذِۡكرَ  فَأ ْوَ�ٰٓ  ٱ�َّ

ُ
ۡيَ�ِٰن�  ِحۡزُب  �َِك أ َ�ٓ  ٱلشَّ

َ
 ِحۡزَب  إِنَّ  �

ۡيَ�ٰنِ  ونَ ُهُم  ٱلشَّ  ﴾١٩ٱلَۡ�ِٰ�ُ
 و  و مسلط شده  رهیچ  آنان بر  طانی: شیعنی» است  افتهی  دست  بر آنان  طانیش«

 ، جهیدر نت» است  ساخته  اد خدا را فراموشی  از خاطرشان  پس«  است  نموده  احاطه
  انسان بر  طانیتسلط ش  اند. و اوج ردهک  کرا تر  یو  طاعات  به  و عمل أ اوامر خداوند

در   تن  سه« : است  آمده  فیرش  ثیبرگرداند. در حد  او را از نماز جماعت  هک  است  نیا
شود مگر  ینم  اقامه  آنان  انیدر م  نماز جماعت  هکبرند  یسر نم  به  ییا صحرای  هیقر

  را گرگیز  جماعت  به  یبندیپا  بر توست  . پس است  مسلط شده  آنان بر  طانیش  هک نیا
،  انیرک: لشیعنی» طانندیش  حزب  گروه  نیا». «خورد یرا م  از رمه  گوسفند جدا افتاده

گاه«اند  یو  و گروه  روانیپ   را آنانیز» ارانندکانیز  طانیش  حزب  گمان یب  هکد یباش  آ
  امبرشیو پ  سبحان  یاند، بر خدا فروخته  یگمراھ  را به  تیو ھدا  دوزخ  را به  بھشت
  ا و آخرتیدر دن  یزود  به  اند پس خورده  نیدروغ ناروا و  یاند و سوگندھا بسته  دروغ

 خواھند شد.  ار و بازندهکانیز

ِينَ إِنَّ ﴿ ٓ  ٱ�َّ َ  دُّونَ ُ�َا ْوَ�ٰٓ  ۥٓ َورَُسوَ�ُ  ٱ�َّ
ُ
َذلِّ�َ  ِ�  �َِك أ

َ
 ﴾٢٠ٱۡ�

و   : مخالفتیعنی» نندک یم  محاده  امبرشیبا خدا و پ  هک  یسانک  گمان یب«
در حد   تیو ھدا  عتیدارند و شر قرار  یدر حد و مرز  آنان  هک  یطور  نند بهک یم  زهیست

  نیا« . ز گذشتین  سوره  نیھم  در اول  یو  با خدا و رسول  محاده  یگر. معناید  یمرز و
از   یسانک  ، از جمله با خدا و رسول  گران زهی: ستیعنی» اند مردم  نیخوارتر  در زمره  گروه
،  آخرت  یخوار و  ا و خفتیدن  را با ذلت  آنان أخداوند  هکاند  نیو پس  نیشیپ  یھا امت

 . است  دهیگردان  هیخوار و فروما

ُ َكَتَب ﴿ غۡ  ٱ�َّ
َ
۠  لَِ�َّ َ� نَا

َ
�  � َ  إِنَّ  َورُُسِ�ٓ  ﴾٢١قَوِيٌّ َعزِ�زٞ  ٱ�َّ

و   داشته و مقرر  ردهک  مکخود ح  یو ازل  سابق  : در علمیعنی» است  خداوند نوشته«
و   حجت با» میشو یم  غالب  امبرانمیو پ  من  البته  هک«است   نوشتهمحفوظ   در لوح
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  ی، قدر است  مؤمنان  از آن  ا و آخرتیدر دن  یروزیامر، پ  عاقبت  هک  مکح  نیر و ایشمش
  است  یبشارت  نی! ا ی. آر است  ر گفتهیثک  ابن  هک ـ چنان  مبرم  است  یو امر  مکمح  است

خداوند   هک چنان  است  شده  بارھا و بارھا محقق  هک  افرانکبر   منانمؤ  روز ساختنیپ  به
را بر  † ایاز انب  شانیر ایو غ ، لوط ، ھود، صالح مانند نوح  یا یگرام  امبرانیپ  متعال
را   ھمراھشان  و مؤمنان ص محمد  ما حضرت  یگرام  د و رسولیروز گردانیپ  شان اقوام

  گمان یب«د یروز گردانیپ  و فارس  روم بزرگ  و بر دو دولت  العرب  رهیجز  انکبر مشر
بر   است  و غالب  دوستانش  ساختن روزیبر پ  است  یقو» ز استیعز  یخداوند قو
 رد.کتواند  ینم  بر او غلبه  یسک  پس  دشمنانش
 ، فیطا ، هکم أ خداوند  هک  گاه  د: آنیگو یم  مهیرک  هیآ  نزول  سبب  انیدر ب  مقاتل

ما را  أ خداوند  هک  میدواریگفتند: ام  شانیگشود، ا  مؤمنان  یرا برا  آن  بر و ماحولیخ
و   روم  هکد یپندار یم ایگفت: آ  یاب بن للهعبدا  روز گرداند. پسیز پین  و روم  بر فارس

تر و شیب  آنان  هکخدا   د؟ بهیا ردهک  غلبه ھا آنبر   هک  است  یا هیچند قر  نیمانند ا  فارس
شد و   نازل  هیآ  نیا  پس د!یرا بپروران  یگمان  نیچن  شما در آنان  هکرومندتر از آنند ین

 خبر داد.  نید  معاندان  و ھمه  انکفار و مشرک  بر ھمه  مؤمنان  از غلبه  خداوند متعال

ِ  يُۡؤِمُنونَ  ٗما�َّ َ�ُِد قَوۡ ﴿ ٓ  ٱ�ِخرِ  ٱۡ�َۡومِ وَ  بِٱ�َّ َ  َحآدَّ  َمنۡ  دُّونَ يَُوا ْ  َولَوۡ  ۥَورَُسوَ�ُ  ٱ�َّ  َ�نُوٓا
وۡ  َءابَآَءُهمۡ 

َ
ۡ�َنآَءُهمۡ  أ

َ
وۡ  �

َ
وۡ  إِۡخَ�َٰ�ُهمۡ  أ

َ
ْوَ�ٰٓ�َِك  َعِشَ�َ�ُهمۚۡ  أ

ُ
يَ�ٰنَ َكتََب ِ� قُلُو�ِِهُم  أ يَّ  ٱۡ�ِ

َ
 َدُهمَو�

ٰتٖ  َوُ�ۡدِخلُُهمۡ  ّمِۡنُهۖ  بُِروحٖ  نَۡ�ٰ  َ�ۡتَِها مِن َ�ۡرِي َج�َّ
َ
ۚ  رُ ٱۡ� ُ  رَِ�َ  َ�ِٰ�ِيَن �ِيَها  ُهمۡ َ�نۡ  ٱ�َّ

 ْ ْوَ�ٰٓ�َِك  َ�ۡنهُۚ  َورَُضوا
ُ
ِۚ  ِحۡزُب  أ َ�ٓ  ٱ�َّ

َ
ِ  ِحۡزَب  إِنَّ  �  ﴾٢٢ٱلُۡمۡفلُِحونَ ُهُم  ٱ�َّ

با   هک  یابی یباشند نم  داشته  مانیا  نیخداوند و روز بازپس  به  هکرا   یقوم«
با خداوند و   هک«نند ک  یاریھم  و با آنان  یبانیپشت  و از آنان» نندک  یدوست  یسانک
ا ی  شان ا برادرانیشان  فرزندان ای  شان پدران  هک ورزند ولو آن یم  مخالفت  امبرشیپ

و   ؛ پدران خدا و رسولش  و معاندان  مخالفان  : ھرچند آنیعنی» باشند  شاوندانشانیخو
و   یدوست  نیچن  ردنک ، او را از برقرار انسان  مانیرا ایباشند ز  ھم  مؤمنان  نی... ا

ط و یشرا  تیرعا  ند پسک یم  ینھ  شدت  و به  بازداشته أخدا  با دشمنان  یا مراوده
 . در است  یو خاندان  ی، برادر ی، فرزند یوند پدریپ  تیرومندتر از رعاین  مانیا  انکار

  یرمحت  ناليال  یوعزتد: یفرما یم  یتعالو   کتبار  یخدا«است:   آمده  یقدس  فیشر  ثیحد
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  یسکرسد  ینم من  رحمت  به  هک  من  عزت  : سوگند بهیعدائأعاد يو ، یائيولأ  والي  مل  من
». نورزد  عداوت و  یدشمن  من  ند و با دشمنانکن  تیو وال  یمن دوست  با دوستان  هک

فرمودند:  ص  رمکا  رسول  هک  است  آمده س معاذ  تیروا  به  فیشر  ثیدر حد  نیھمچن
و   احسان  ـ بر من  یفاسق  یبرا  گر ـ و نهید  یتیـ و در روا  یفاجر  یا! برایبارخدا«

  یوح  من  به  هک  را در آنچهیبدارد ز  او را دوست  قلبم  صورت  در آن  هک  نده قرار  ینعمت

ِ �َّ َ�ِ ﴿:  ام افتهیرا   هیآ  نی، ا یا نموده ِ ٱُد قَۡوٗما يُۡؤِمُنوَن ب  ]۲۲[المجادلة:  ﴾�ِخرِ ٱ ۡ�َۡومِ ٱوَ  �َّ
  یدوست  یسانکبا   هک  یابی یباشند نم  داشته  مانیا  نیخداوند و روز بازپس  به  هکرا   یقوم«
ا یشان  فرزندان ای  شان پدران  هک ورزند ولو آن یم  مخالفت  امبرشیبا خداوند و پ  هکنند ک

 .»باشند  شان شاوندانیا خوی  شان برادران
  خدا و رسولش  و معاندان  با مخالفان  هک  یسانک: یعنی» گروه  نیا«
را در   مانی: ایعنی» است  را نوشته  مانیا  شانیاھای  دل در للها«ورزند  ینم  یدوست

  شانیاھای  دل است: در  نیا  یمعن  یقول  . به است  دهیدار و استوار گردانیپا  شانیھا دل
  آورده گرد  شانیرا در دلھا  مانیاست: ا  نیا  یگر معنید  یقول . به است  داده قرار را  مانیا
 :یعنی» است  د نمودهیمؤ  شیخو  از جانب  یروح  را به  شانیو ا«است   جا ساختهکی و
.  ستا  ردهکد یا مؤیدر دن  شان بر دشمنان  شیخو  از جانب  ینصرت  را به  شانیا

  نید اینام»  روح«را   مؤمنان  یبرا  شیخو  یروزیو پ  نصرت  یتعال  حق  هک نیا لیدل
 شود یم  رد و زندهیگ یم  ابد، جانی یم  رونق  شانیار اک  نصرت  نیھم  لهیوس  به  هک است

» جاودانه ، است  یجار ھا آن  از فرودست  بارانیجو  هکدر آورد   ییھا نابوست  را به  شانیو ا«
و   د خالصیتوح بر  یمبتن  : اعمالیعنی» خشنود شد  شانیدر آنند خداوند از ا« یو ابد

و «رد کر یخود را سراز  و بلندمدت  شتابان  آثار رحمت  شانیو برا  رفتیرا پذ  شانیا  طاعت
  شانیا  به  ندهیو آ  در حال أخداوند هک  آنچه  : بهیعنی» خشنود شدند للهاز ا  ھم  شانیا

جا   را به  اوامرش  هکند یاو  انیرک: لشیعنی» اند الله  حزب  گروه  نیا«شدند   د، شادمانیبخش
گاه«دھند  یم  یاریرا   دوستانش جنگند و یم  ، با دشمنانش آورده   ھمانا حزب  هکد یباش  آ
 . ا و آخرتیدن  سعادت  به  افتگانی : دستیعنی» شانند رستگارانیخدا، ا

  نید  با دشمنان  مؤمنان  یدوست  کرا بر تر  چھار نعمت أه: خداوندک نیا  خالصه
 از:  است  عبارت  هک  است  دهیگردان  مترتب
 . ھایشان در دل  مؤمنان  ایمان  پایدار ساختن -۱
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 . خویش  از جانب  با نصرتی  تأیید مؤمنان -۲
 . بھشتی  یھا نابوست  به  شان ردنک  داخل -۳
  ردنک  خود و شادمان  خشنودی  عظمای  از نعمت  ایشان  ردنک برخوردار -۴

 . خویش  ھای موھبت  به  ایشان
 اند: ردهک  تیروا  مهیرک  هیآ  نیا  نزول  سبب  انیدر ب  مکو حا  ی، طبران حاتم  یاب  ابن
 اما رساند  قتل  را به  پسرش  هکبود   آن  دنبال  در روز بدر به س  جراح  بن  دهیعب پدر ابو
  به د و با اویشک ینار مک  خود را از برابرش  دهیعب رد، ابوک یقصد م  شیسو به  هکھر بار 

  شیسو به  ھم یبردار نبود و پ دست  شیاز قصد خو  شد. اما پدرش یارو نمیارزار روک
  را به  و پدرش ردک  یر قصد وید، ناگزید  نیار را چنک  هک س  دهیعب آورد. ابو یم  ھجوم

  درباره  هیآ  نیگر: اید  یتیروا  شد. به  نازل  مهیرک  هیآ  نیا  گاه رساند. آن  قتل
  مردم  را فرستاد تا به  یقاصد )هکم  از فتح  قبل(را او یشد ز  نازل  بلتعه  یاب  بن  حاطب

  هیآ  نیگر: اید  یتیروا  را دارند. به  آنان  به  قصد حمله ص خدا  رسول  هکدھد  خبر  هکم
را  ص  رمکا  رسول  د پدرشیشن  هک  یرا ھنگامیشد؛ ز  نازل س  قیر صدکابوب  در شأن

  رسول  به  و چون افتاد  نیاو بر زم  هک  یطور  زد به  مکرا مح  دھد، پدرش یم  دشنام

  نیا  یراست  ا بهیدند: آیپرس  یاز و ص  حضرت  خبر دادند، آن  یار وک  نیاز ا ص  رمکا

بود، او را   من  کینزد ریاگر شمش  هک سوگند  أل  یخدا  ر گفت: بهک؟ ابوب یردکار را ک
 . زدم یر میشمش  به





 
 
 
 

 حشر  سوره

 . است  هی) آ۲۴(  یو دارا  است  مدنی
  آن در  متعالخداوند   هکشد   دهینام» حشر«  جھت  بدان  سوره  نیا ه:یتسم  وجه

ِيٓ ٱُهَو ﴿ است:  فرموده ۡخَرَج  �َّ
َ
ِينَ ٱأ ۡهِل  �َّ

َ
ْ ِمۡن أ ِل  ۡلِكَ�ٰبِ ٱَ�َفُروا وَّ

َ
ِمن دَِ�ٰرِهِۡم ِ�

  نهیاز مد  ھود در آنی  هک  است  یا یاول  یمراد از حشر: گردآور ]۲[الحشر:  ﴾ۡ�َۡ�ِ� ٱ
را یشود ز یم  دهیز نامین» رینض یبن  سوره«،  سوره  نیشدند. ا  اخراج  شام  یسو به

 . است  نهیر از مدینض یھود بنی  دادن  وچک  داستان  رندهیدربرگ
  شانیر ای، مجاھد و غس  عباس  رند. ابنینض  یبن  فهیز طاین  سوره  نیا  نزول  سبب

 رینض یبن  فهیردند، با طاک  ھجرت  نهیمد  به ص خدا  رسول  ه: چونکاند  ردهک  تیروا
 ز تعھدین  نجنگند، آنان  با آنان  هکدادند   مانیو عھد و پ  بسته  هکو متار  عقد صلح
 أخداوند ستند پسکعھد خود را ش  آنان  ینجنگند ول ص  رمکا  با رسول  هکسپردند 

  یاز دژھا را ھا آن ص خدا  فرود آورد و رسول  خود را بر آنان  برگشت یب  عذاب
  منطقه  یسو به  از آنان  یگروھ  راندند پس  رونیب  نهیو از مد  دهیشک  رونیب  استوارشان

بر رفتند... یخ  یسو به  یدند و گروھیوچک  است» محشر«ن یسرزم  هک  شام»  اذرعات«
 د.یآ یم  هکمبار  سوره  نیدر ا  آن  لیتفاص  هک  داستان  نیآخر ا  تا به

  رسول  هکند ک یم  نقل س  عباس ابناز   سوره  نیا  لتیفض  درباره  یآن: ثعالب  لتیفض

  ةاجلن  من ء يش  يبق  احلرش لم  ةقرأ سور  من«فرمودند:   فیشر  ثیحد  نیدر ا ص  رمکا
  وادلواب والط�  والسحاب  والر�ح  واهلوام  رضواأل  والسموات  والكريس  وانلار والعرش

  من  مات  نإواستغفروا ف  ال صلوا عليهإ  ةوالقمر واملالئ�  والشمس  والشجر واجلبال
و   دوزخ و  از بھشت  یزیحشر را بخواند، چ  سوره  سکھر « .»شهيداً   مات  يللته وأ  يومه
و   و درختان  خزندگان و  و باد و ابر و پرندگان  و حشرات  نیو زم ھا آنو آسم  یرسکو   عرش

  شیند و برایگو یبر او درود م  هک نیا مانند مگر ینم  ی، باق و فرشتگان  د و ماهیھا و خورش وهک

در   نی. ھمچن» است  د مردهیرد، شھیبم  شبش ایروز   اگر در ھمان  خواھند پس یم  آمرزش
آخر   سکھر «فرمودند:  ص خدا  رسول  هک  است آمده س  انس  تیروا  به  فیشر  ثیحد
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نَزۡ�َا َ�َٰذا ﴿ حشر:  سوره
َ
ٰ َجَبلٖ  ۡلُقۡرَءانَ ٱلَۡو أ بخواند و در   را تا آخر آن ]۲۱[الحشر:  ﴾َ�َ

  سکھر «است:   آمده  فیشر  ثیدر حد  نیھمچن ». است  د مردهیرد، شھیبم  شب  ھمان

  هیآ  سه  گاه ، آن ميالرج  طانيالش  من  ميالعل  عيالسم  اعوذ باهللاد: یبار بگو  سه  ھنگام  صبح

ند تا بر ک یم  لکرا مو  ھفتاد ھزار فرشتهاو   یبرا أ خداوند حشر را بخواند،  آخر سوره
د یرد، شھیبم  شیروز خو  ند و اگر در ھمانیند، درود بگوک یم  شام  هک  گاه  او تا آن

 ». است  نیز ھمچنیبخواند، ن  را در شامگاه  آن  ھرکس و  است  مرده

ِ َما ِ� ﴿ َ�َٰ�ٰتِ َسبََّح ِ�َّ �ِض� َوَما ِ�  ٱلسَّ
َ
 ﴾١ٱۡ�َِكيمُ  ٱۡلَعزِ�زُ َوُهَو  ٱۡ�

  : حقیعنی» گفت  حیخداوند را تسب  است  نیدر زم  و آنچه ھا نادر آسم  آنچه«
ر کبا ذ  یتعال  حق  هک  مینک یم  نمود. مالحظه  سیرد و تقدکاد ی  یکپا  را به  یتعال

 عقالء در  به  نسبت  هکر عقالء یغ  بیتغل  ، به ندگانیگو  حیر از تسبیدر تعب» ما«  حرف
» میکح« ؛ شکدر مل  و غالب  ی: قویعنی» زیعز  و اوست«  است  داده  اند، توجه تیثرکا

  آن  و امثال  هیآ  نیدھد. ا یم قرار ھا آن  مناسب  اء را در موضعیاش  هک  در صنعش  است
و   کتبار  یخدا اند،  نیو زم ھا نادر آسم  آنچه  تمام  هکاند  قتیحق  نیا  دھنده  نشان

د و یاو را تمج  ردهک  هیتنز  یاز ھر نقص  و قال  حال  زبان  ا بهی،  قلب  ا بهی،  زبان  را به  یتعال
  عظمت  خوانند تا به یم  یگانگی  فرستند و او را به یاو درود م  ینند، براک یم  سیتقد

 باشند.  اد نمودهیانق  و جبروتش  و در برابر جالل  نموده  اذعان  یو

ِيٓ ُهَو ﴿ خۡ  ٱ�َّ
َ
ِينَ  َرجَ أ ْ مِنۡ  ٱ�َّ ۡهلِ  َ�َفُروا

َ
لِ  ِمن دَِ�ٰرِهِمۡ  ٱۡلِكَ�ٰبِ  أ وَّ

َ
َما  ٱۡ�َۡ�ِ�  ِ�

ن َظَننُتمۡ 
َ
ْۖ  أ ْ  َ�ۡرُُجوا �َُّهم َوَظنُّوٓا

َ
انَِعُتُهمۡ  � ِ  ّمِنَ  ُحُصوُ�ُهم مَّ تَٮُٰهُم  ٱ�َّ

َ
ُ فَ�  لَمۡ  َحۡيُث  مِنۡ  ٱ�َّ

 ۡ�َ ْۖ يِۡديهِمۡ  ُ�ُيوَ�ُهم رِ�ُونَ ُ�ۡ  ٱلرُّۡعَبۚ ِ� قُلُو�ِهُِم  َوقََذَف  تَِسُبوا
َ
يِۡدي بِ�

َ
ْ فَ  ٱلُۡمۡؤمِنِ�َ  َو� وا  ٱۡ�تَِ�ُ

ْوِ� َ�ٰٓ 
ُ
بَۡ�ٰرِ  أ

َ
 ﴾٢ٱۡ�

» ردک  حشر اخراج  نیدر نخست  شانیھا را از خانه  تابک  از اھل  افرانک  هک آن  اوست«
 در  هکـ بودند  ÷ ھارون  نسل  انیھودیاز   یگروھ  یعنیر ـ ینض  یبن  فهیطا  آنان
آنجا  فرود آمدند و در  نهیمد  ، به شده  خود آواره  یاصل  نیاز سرزم  لیاسرائ  یبن  یھا فتنه

  انیھودی  بزرگ  لهیقب  از سه  یکی،  نقاعیق  یو بن  ظهیقر  ینار بنکدر   دند و آنانیگز  اقامت
  هک از آن  پس و  ردهک  انتیغدر و خ ص  رمکا  رسول  به  هکبودند   نانیبودند و ھم  نهیمد
  رسول  جهینت شدند، در  ھمداستان  انکبا مشر  شانیا  هیبودند، عل  عھد بسته  شانیبا ا



 ٨٤٣  سوره حشر

 

  ر استکذ  انیشا دادند.  تیرضا  نهیاز مد  دنیوچک  نمود تا به  را محاصره  آنان ص خدا
  چھارم  سال  االول عیرب  ر، در ماهینض یھود بنی  یسو به ص  رمکا  رسول  تکحر  هک

از   هکبودند   تابک  از اھل  فهیطا  نیر نخستینض  ید: بنیگو یم  یلبکبود.   یھجر
  اخراج  از آن س  خطاب عمربن  در زمان ھا آن  نیشدند و آخر  وچاندهک  العرب رهیجز

  به  دشانیو تبع  نهیمد از  شان وچاندنک و  ، اخراج یمراد از حشر اول: گردآور  شدند پس
 س عمر  یاز سو  شام  یسو بر بهیخ  انیھودی  وچاندنکو مراد از حشر آخر:   است  شام

  مردم  تمام  گر: مراد از حشر آخر، گردآوردنید  یقول باشد. به یم  خالفتش  در دوران
 . است  امتیق محشر در روز  نیسرزم  یسو به

د یردک ینم  گمان  : شما مسلمانانیعنی» ندیآ  رونیب  هکد یردک ینم  شما گمان«
 هک  یا و عده  ، عده ، قدرت عزت  سبب  ند، بهیآ  رونیار خود بیر از دینض یبن  هک
 ھا و نیو زم  بوده  یمکمستح  یو باروھا  دژھا و برج  یدارا ھا آنرا یداشتند ز 

  شانیدژھا  هکردند ک یم  گمان  ھم  و خودشان«داشتند   یعیوس  یھا آننخلست
  هکپنداشتند  یز میر خود نینض ی: بنیعنی» است  یالھ  از عقوبت  آنان  بازدارنده

  هکآمد   بر آنان  ییاز جا للها  پس«دارد  یباز م أخداوند  را از عذاب  آنان  شانیدژھا
  ھرگز به  هکآمد   آنان بر  یاز جھت  یالھ  : فرمانیعنی» بردند ینم را  گمانش

  شان جنگ  به  هکبود  ص  امبرشیپ  به  یو  فرمان  نیا  و آن  گذشت ینم  خاطرشان
نجاھا یا  ار بهک  هکبردند  ینم  گمان  آنان  هک  یوچاند در حالکب را  و آنان  رفته

  ن عاقبتیچن  به  هکپنداشتند  یم  تر از آن تکتر و با شو یقو خود را  هکشد بلک یم
  هک  است  یو ھراس  رعب: ترس» افگند  رعب  شانیھا در دل و«دچار گردند   ینیننگ
  ثیدر حد  هک ند. چنانک یپر م  وھراس را از ھول  آن گرداند و یم  را آشفته  دل

  مسافت  اندازه  به  رعب  لهیوس  به« ».شهر  ةمس�  بالرعب  نرصت«است:   آمده  فیشر

 .» شدم  داده  نصرت  راه  ماه  کی
 در روز احد  مسلمانان  ند: چونیگو یم  مهیرک  هیآ  نزول  سبب  انیدر ب  مفسران

 ستند وکرا ش ص خدا  خود با رسول  مانیر پینض  یخوردند، بن  ستکش
  رسول  شد. پس  مانیپ  ھم  انیو با ابوسف  رفت  هکم  سوار به  با چھل  اشرف  بن  عبک
غفلتا  را  عبکرا دستور دادند و او   عبک  یبرادر رضاع  مسلمه  بن محمد ص  رمکا
بر سر  ص خدا  رسول  صبحگاھان  سپس )ردکامروز او را ترور   اصطالح  و به(  شتک
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  عبک  با قتل  آنان  درآوردند پس  شیخو  محاصره  را در حلقه  و آنان  دهیشکر کلش  آنان
 شدند.  میتسل  و سرانجام  شده  بود مرعوب  شان سیرئ  هک

 رایز» ردندک یم  رانیو  مؤمنان  یھا دست  خود و به  یھا دست  خود را به  یھا خانه«
  آنان بعد از  هک نیدند از ایردند، حسد ورزک  حاصل  نیقیخود   وچاندنک  به  هک  یھنگام

  بیتخر  دژھا به  خود از داخل  آنان  گردند پس  شانیھا و خانه  منازل  نکسا  مسلمانان
د: یگو یم س ریزب بن . عروه آن  از خارج  ھم  ردند و مسلمانانک  اقدام  شیخو  منازل

  داده  نقل را شتر  ھر چه  هک نیا ردند برک  صلح  با آنان ص  رمکا  رسول  هک  گاه آن«
  ار بردهک به خود  یھا خانه در اعمار  هکرا   ییھا ھا و تخته چوب ھا آنبتواند با خود ببرند؛ 

را بار  ھا آن زدند تا  شیخو  یھا خانه  بیتخر  به  شمردند لذا دست  متیز غنیبودند ن
ھا!  دهید  صاحبان  یا  پس». «ردندک  رانیرا و  آن  هیبق  ھم  ند و مسلمانانینما  شتران
  هکد ید و بدانیریبگ  عبرت  درس  آنان  و مال  د و از حالییخود آ  : بهیعنی» دیریگ  عبرت

 ند.ک یم  عمل  گونه  نیند، اینما  زهینند و با او ستک  انتیخ  هک  یسانکبا  أ خداوند
 رایاند ز ردهک  استدالل  اسیق  بودن  بر حجت  هیآ  نیعلما با ا  هک  ر استکذ  انیشا

  مکح دو در  آن  یتساو  یمقتض  هکوجود دارد   یکمشتر  علت  هیعل  سیو مق  سیمق  انیم
  یسو ز بهیچ  کیاز   عبور و انتقال  یعنی» اعتبار«ند: یگو یم  فقه  اصول  یباشد. علما یم
باشد .  یم  آن  فرع  یسو به  از اصل  مکح  نقل  اسیرا قیز  است  متحقق  اسی، در ق ر آنیغ

  ، قطع فار دشمنکار ید  ردنک  رانیبر جواز و ﴾ُ�ُيوَ�ُهم رِ�ُونَ ُ�ۡ ﴿  هیآ  علما به  نیھمچن
  یجنگ  ضرورت  یرو به  جنگ  یدر اثنا  شان حاصالت و  شتک  و سوختن  درختان
 لرسو  هک  است  آمده س عمر ابن  تیروا  به  فیشر  ثیدر حد  هک اند چنان ردهک  استدالل

 را سوزاندند.  آنان شتزارکو   ردهک  ر را قطعینض یبن  نخلستان ص خدا 

ن َ�ٓ َولَوۡ ﴿
َ
ُ  َكتََب  أ َ�ُهمۡ  ٱۡ�ََ�ٓءَ  هِمُ َعلَيۡ  ٱ�َّ ۖ  ِ�  لََعذَّ ۡ�َيا ِ  ِ�  َولَُهمۡ  ٱ�ُّ َعَذاُب  ٱ�ِخَرة

 ﴾٣ٱ�َّارِ 
را   آنان  گمان یبود، ب  را نوشته  وطن  یجال  آنان خداوند بر  هکبود   آن  و اگر نه«
  نیرا بر ا  ارشانیاز د  آنان  شدن  رونیب أ: اگر خداوندیعنی» ردک یم  عذاب ایدر دن

ا با یرا در دن  آنان  گمان یبود، ب  ردهکن  مکار حک  نیا  به  آنان و بر بود  ننوشته  وهیش
در   خندق  بعد از غزوه  هک رد چنانک یم  و مجازات  عذاب  یو بردگ  اسارت ، شتنک

  دوم  در سال  از آن  قبل  هک رد و چنانک  نیچن  ظهیقر یبا بن  یھجر  پنجم  سال
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» است  آتش  عذاب  در آخرت  آنان  یو برا«رد ک  نیبدر چن  در غزوه  انکبامشر  یھجر
 . ستین  یعذاب  تر از آن سخت  هک

با  ص  اخد  ه: رسولکبود   نیا  د آنانیتبع  ، سبب است  آمده  خیدر تار  هک  اما چنان

  رفتند تا از آنان رینض  یـ نزد بنب  یر، عمر و علکابوب  خود ـ از جمله  ارانیاز   تن  ده
بود   شتهکخطا   را به ھا آن  از مسلمانان  یکی  هک  یشتگانک  دو تن  هید  پرداخت ارکدر 

ر عھد و ینض یبن و  آنان  انیم  هکعامر بودند  یبن  لهیاز قب  شتهکدو   بخواھند و آن  کمک
  اما در نھان  داده  کین  وعده ص  رمکا  رسول  ر در ظاھر بهینض یبن  بود. پس  یمانیپ

  به ص خدا  رسول  شتنکبر   آنان  هک  است  بودند. نقل  داده  را سازمان  شانیترور ا
گذاشتند تا با   نیو قرار برا  شده  ھمداستان  یھودی  عبک بن  جحاش  عمروبن  دست

  انیدھند. شا  انیپا  شانیا  اتیح  ، به بام  یاز باال ص  حضرت  بر آن  یا صخره  افگندن
بودند   نشسته  آنان  منازل  یوارھایاز د  یوارینار دکدر  ص  رمکا  رسول  هک  ر استکذ

گاه ھا آن  از توطئه  یوح  لهیوس  را به ص  حضرت  آن أ خداوند  پس ، در  ساخت  آ
دادند   باش  آماده  فرمان  اصحاب  باز گشتند و به  نهیمد  به  برخاسته  دردم  شانیا  جهینت

  بازگشتند. پس  آنان  یسو به  یھجر  چھارم  سال  االول  عیرب  در ماه  هکبود   ھمان
از   و در عوض  وچاندهک  نهیرا از مد ھا آن  هکخواستند  ص خدا  ر از رسولینض یبن

بار   شیخو  توانند بر شتران یم  ھر چه  جز سالح  هکشرط   نیدرگذرند بر ا  خونشان
دند. جالء: یوچک  نهیر از مدینض یبن رفتند ویپذ ص  رمکا  و با خود ببرند. رسول  نموده
در مورد   یاما اخراج: گاھ  است  فرزندان و  با خانواده  ھمراه  از وطن  یجمع  دسته  خروج

  با خانواده  رود و لزوما ھمراه یار مک به  جمع  کیدر مورد   یو گاھ  تن کی  ردنک  رونیب
 . ستین  و فرزندان

�َُّهمۡ ﴿
َ
ْ  َ�ٰلَِك بِ� َ  َشآقُّوا ٓ  ۥۖ َورَُسوَ�ُ  ٱ�َّ َ  ّقِ َوَمن �َُشا َ فَإِنَّ  ٱ�َّ  ﴾٤ٱۡلعَِقاِب َشِديُد  ٱ�َّ

 آنان  هک  است  آن  سبب  به«ر شد ینض  یبن  انیھودیر یبانگیگر  هک  یمجازات» نیا«

 هکردند تا بدانجا ک  زهیو ست  : مخالفتشاقوا» ردندک  مخالفت  امبرشیبا خداوند و پ 
  با عدم  زهیست  نیگر؛ و اید  یدر شق  ھستند و خدا و رسولش  یدر شق ھا آن  ییگو 

 با  ھرکس و«فار بود ک  یسو به  شیو گرا  ینکش  مانی، پ از خدا و رسول  شان اطاعت
ا یرا در دن  انیجو زهیو ست» فر استیک  خداوند سخت  گمان یند، بک  خداوند مخالفت

 دھد. یفر میک  سخت  وآخرت
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وۡ تُ َما َ�َطعۡ ﴿
َ
َنٍة أ ٰٓ  قَآ�َِمةً  تََرۡ�ُتُموَها م ّمِن ّ�ِ ُصولَِها َ�َ

ُ
ِ  فَبِإِۡذنِ  أ  زِيَ َوِ�ُخۡ  ٱ�َّ

 ﴾٥ٱۡلَ�ِٰسقِ�َ 
ر ینض یبن در نبرد با  از مسلمانان  یاند: بعض ردهک  تیروا  نزول  سبب  انیدر ب  مفسران

  پس ظ آورند.یرا بر سر غ ھا آنردند تا ک  شانیخرما  درختان  ردنک قطع  به  شروع
پندار   به تو  هک  است  نیا  محمد! مگر نه  یاند گفتند: ا تابک  اھل  هک نیا  ر از بابینض یبن

از  ھا آن  سوختن خرما و  درختان  دنیا بری؟ آ یرا دار  و قصد اصالح  یامبر ھستیخود پ
را   نیدر زم  یفسادافگن  ودنب ، روا است  شده  بر تو نازل  هک  ا در آنچهی؟ آ است  اصالح

  شهیاند  نیز در این  مسلمانان دشوار آمد و ص خدا  بر رسول  سخن  نیا  ؟ پس یا افتهی
از   آنچه«شد:   نازل  هکبود   باشد. ھمان  یفسادافگن  ارشانک نیمبادا ا  هکفرو رفتند 

د؛ یردکن  و قطع» دیگذاشت  یباق  شیھا شهیبر ر  ستادهیرا ا  ا آنید، یدیخرما بر  درختان
  است  داده  ار اذنک  نیا  به  یتعال  حق بود و  یو  فرمان  : بهیعنی» بود للها  اذن  به  پس«

  هکرا   از طاعت  گان رفته  رونی: بیعنی» را  و تا فاسقان«را عزتمند گرداند   تا مؤمنان
را یظ آورد زیبر سر غ  رختاند  نمودن  قطع را با  و آنان» خوار گرداند«ھستند   انیھودی

و   بر خشم  نینند، اک یم  شان با اموال بخواھند  ھر چه  نند مؤمنانیبب  هک  یھنگام
 . ـ است  عجوه  یخرما  درخت جز خرما  درختان  نه: انواعید. لیافزا یم  ظشانیغ

  نمودن  فار و قطعکار ید  یرانسازیبر جواز و  هیآ  نیعلما با ا  هک  ر استکذ  انیشا
 اند. ردهک  استدالل  شان بر خشم  افزودن  یبرا  شان درختان

﴿ ٓ فَآءَ  َوَما
َ
ُ  أ ٰ رَُسوِ�ِ  ٱ�َّ ٓ  ُهمۡ ِمنۡ  ۦَ�َ وَۡجۡفُتمۡ  َ�َما

َ
َ  َوَ�ِٰ�نَّ  رَِ�ٖب  َوَ�  َخۡيلٖ  ِمنۡ  َعلَۡيهِ  أ  ٱ�َّ

ٓ  ۥ�َُسّلُِط رُُسلَهُ  ٰ َمن �ََشا ُ  ُءۚ َ�َ ِ َ�ۡ  َوٱ�َّ
ّ�ُ ٰ  ﴾٦قَِديرٞ  ءٖ َ�َ

از   یتعال  حق  : آنچهیعنی» دید گردانیعا  خداوند از آنان  هکء  یاز ف  و آنچه«
در   شما نه  پس«د یبرگردان  امبرشیء بر پ یف  صورت  ر بهینض  یبن  ا از اموالیفار، ک  اموال

  سوار اسب  راندن  شتاب  ه: ب جافیا» را  شتران  د و نهیدرآورد  تاخت  را به  اسبان  آن
د، یبرگردان  امبرشیپ  ر بهینض یبن  از اموال  أل  یخدا  هک  : آنچهیعنی.  را است  شیخو

  را مؤمنانیز  یشتر بر  د و نهیا سوار شده  یبر اسب  نه  آن  آوردن  بدست  یبرا  شما مؤمنان
: یعنیسوار بودند.  بر شتر ص  رمکا  بودند و فقط رسول  رفته  ادهیپ  غزوه  در آن  ھمه

  هکد بلیا روبرو شده  یارزارک و  با جنگ  در آن  د و نهیا برده  یو مشقت  رنج  آن  یبرا  نه
  جهینت  نید و ایرفت  راحت  یلیخ قرار داشتند و شما  نهیمد  یلیدو ما  ر در فاصلهینض یبن
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 ص شیامبر خویپ  مخصوص ر راینض یبن  اموال  سبحان  یخدا  جھت  نیآمد. از ا  بدست
  صلح  را به  ردند و اموالشانک  فتح  صلح  را به  آنان  نیسرزم ص  حضرت  را آنید زیگردان

  ساالنه  نفقه  از آن  هکردند بلکن  میر تقسکلش  انیرا م  اموال  آن  یرو  نیگرفتند، از ا
و   انیا چھارپای  ز اسبانیو تجھ  یداریخر امر  را به  هیو بق  نیخود را تأم  خانواده

  آمده س  خطاب  عمربن  تیدر روا  هک دادند چنان  جھاد اختصاص  یبرا  سالح  یداریخر
ا ی،  یزیر وخون  جنگ  فار بدونکاز   هک  است  یاموال  عتیشر  : در اصطالحءی. ف  است
  د ـ مانند اموالشو یم  گرفته  صلح  ا بهیو   بر شتران  شدن سوار و  اسبان  تازاندن  بدون

برآنند   یشود. بعض یم  و نبرد گرفته  جنگ  به  هک  است  یمت: اموالیغن ر ـ اماینض یبن
  امبرانشیخداوند پ  نکیول. « منقول  مت: اموالیو غن  است  منقول ریغ  کامال ء: یف  هک

ز یگرداند و خداوند بر ھر چ یمسلط م«خود   از دشمنان» خواھد  هک  سکرا بر ھر
 . جنگ  ا بدونی  ، با جنگ واسطه  ا بدونیواسطه  با» تواناست

﴿ ٓ ا فَآءَ  مَّ
َ
ُ  أ ٰ رَُسوِ�ِ  ٱ�َّ ۡهلِ  مِنۡ  ۦَ�َ

َ
 ٱۡ�ََ�َٰ�ٰ وَ  ٱۡلُقۡرَ�ٰ فَلِلَّهِ َولِلرَُّسوِل َوِ�ِي  ٱلُۡقَرىٰ  أ

بِيلِ  ٱبۡنِ وَ  ٱلَۡمَ�ِٰك�ِ وَ  غۡ  َ�ۡ�َ  ُدولَ� يَُ�ونَ  َ�  َ�ۡ  ٱلسَّ
َ
ٓ  ِمنُ�مۚۡ  نَِيآءِ ٱۡ�  ٱلرَُّسوُل  َءاتَٮُٰ�مُ  َوَما

ْۚ  َ�ۡنهُ  َ�َهٮُٰ�مۡ  َوَمافَُخُذوهُ  ْ وَ  فَٱنتَُهوا ُقوا ۖ  ٱ�َّ َ َ إِنَّ  ٱ�َّ  ﴾٧ٱۡلعَِقاِب َشِديُد  ٱ�َّ
 د،ید گردانیھا عا یآباد  اھل  امبر خود از اموالیء بر پ یف  صورت  خداوند به  آنچه«
و از « ندک یم  مکخواھد، ح  هک  ھر گونه ھا آنو در » خداوند است  از آن«اموال   آن» پس
  شانیا  کمل  شان اتیدر ح ص امبریپ  سھم  هک  ر استکذ  انیشا» امبر استیپ  آن

  شاوندانیخو  به  و متعلق«شود  یم  مسلمانان  مصالح  صرف  شان باشد و بعد از رحلت یم
را یاند ز مطلب یبن و  ھاشم یبن ھا آندارد؛ و   تعلق ص امبریپ  انکینزد  هی: یعنی» است

و «شد   قرار داده  یحق ء یف  در اموال  شانیبرا  در عوض  شدند پس  منع  اتکز  از گرفتن
  ، پدرانشان بلوغ  مرحله  به  دنیاز رس  قبل  هکاند  یانکودک  آنان» است  مانیتی  به  متعلق

» است  لیالسب ابن  به  و متعلق«  و فقراء است» نیکمسا  به  و متعلق«اند  داده  را از دست
 . است  شده  تمام  راھشان  اند و توشه مانده  در راه  هک  یمسافران  : بهیعنی

 ء یف  اموال  هک  امر است  نیا  انیء بعد از ب یف  اموال  مصارف  انگر وجوهیب  هیآ  نیا
 بر ھر  عام  است  یمکح  نیا  هکشود  یم  . خاطرنشان است ص خدا  رسول  مخصوص

  از راه  را نه  آن  امتیتا روز ق  مسلمانان  شانیو بعد از ا ص  رمکا  رسول  هک  یا یآباد
آورند؛  ینم  تاخت  به  آن  فتح  یرا برا  انیو چھارپا  و اسبان  ردهک  فتح  صلح  به  هکبل  جنگ
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: یقول . به آن  و ما حول  نهیبر در مدیو خ  کر، فدینض  ی، بن ظهیقر  یبن  اموال  ھمچون
ر یو سا  عبهک  یآبادان  صرف أخداوند  شود و سھم یم  میتقس  حصه  از شش  میغنا

ر کو ذ  است )یک پنجم(  خمس  میدر غنا  میتقس  گر: اساسید  یقول گردد. به یمساجد م
  قسمت  پنج ء به یف  ، اموال نید بنابراباش یم  کو تبر  میتعظ  یفقط برا أ خداوند

  خودشان  به  شان اتیدر ح  هک ص  امبرشیپ  و سھم أ خداوند  شود: سھم یم  میتقس
  رسول  سھم شود. بعد از یم  مسلمانان  مصالح  صرف  شان دارد و بعد از وفات  اختصاص

و در   نیکمسا ، مانیتی  ؛ سھم بیترت  به  و بعد از آن  است  شان انکینزد  سھم ص خدا
  مسلمانان  یعموم  مصالح  صرف  مانده  یباق  ) و چھار قسمت لیالسب (ابن  ماندگان راه

 . است  ساقط شده  بعد ازوفاتشان ص خدا  رسول  سھم  فهیابوحن  شود. اما نزد امام یم
 است:  لینحو ذ  ء اجماال به یف  اموال  نظر فقھا درباره  پس

ْ لَُموٓ َوٱعۡ ﴿در آیه:   هک منقول) چنان  (اموال  غنایم گویند: می  احناف -۱  ا
َما َغنِمۡ  َّ�

َ
و   کء (امال فی  مکشود اما ح می  تقسیم  است  آمده ]۴۱[انفال: ﴾ُتم�

  و در آن  است  مسلمانان  عامه  از آن  اموال  این  هک  است  غیرمنقول) این  اراضی
  مسلمانان  مصالح  صرف  آن  تمام  هکشود بل نمی  جاری  خمس  بر اساس  تقسیم

 شود. می

  این ارک  هک) یا (عقارات) برآنند ري منقولغ  امالک(  ء یعنی فی  ھا درباره یکمال -۲
  را مانند غنایم  تواند آن او می  شود پس می  واگذشته  زمامدار مسلمانان  به  اموال

 عمر  هک نماید. چنان  مسلمانان  عمومی  مصالح  را صرف  آن  نماید، یا ھمه  تقسیم
 رد.ک  چنین  و مصر و غیر آن  در سواد عراق س  خطاب  بن

  به  در قیاس  ء ھم و فی  است  یکی  ء و غنیمت فی  مکح  هکھا برآنند  شافعی -۳
  خمس  بر اساس  تقسیم  شود، یعنی: در آن می  تقسیم  سھم  پنج  به  غنیمت

 شود. می  جاری
تا در «دارد:  یم  انیب  گونه نیرا ا  میتقس  نیا  علت  لخداوند متعا  سپس

  تا دست  مینمود  مکح  میتقس  نیا  : بهیعنی» نباشد  شما دستگردان  توانگران  انیم
  یطور شما محدود و محصور نباشد به  و ثروتمندان  توانگران  ، به اموال  شدن  دست  به
ند. ینما  و مبادله  خود معامله  انیرا فقط در م  اموالنند و ک  امر بر فقرا غلبه  نیدر ا  هک

  یبرا  فرصت  ردنک  و آماده  ثروت  عیتوز  گذار قاعده انیبن  هیآ  نیا  هک  ر استکذ  انیشا
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  انیجر  به و  ساختن  الیس  یبرا  عرصه  ردنک  و فراھم  مردم  تمام  ساختن توانگر
  از تجمع  اسالم ، نیو بنابرا  است  جامعه  یابنا  افهک  یبرا  آن  یدر مجار  هیسرما  انداختن

  یریجلوگ  اموال  به  یاز دسترس  تیثرکا  ردنک  و محروم  کاند  یگروھ  در دست  ثروت
  ز مالکو تمر  از تجمع  یریجلوگ  هکدارد   بر آن  داللت  یقرآن  لیتعل  نیا  . پس است  نموده

  یتعال  حق  هک  است  جھت  نیو از ا  است  اسالم  یاقتصاد  نظام  ا از اھدافیاغن  در دست
ر یتفس  . صاحب است  ردهک  مشروع را  ارث  و نظام  ار را حرامکربا و احت

  تیکمل  یاسالم  نظام  هک  حال  نیع ، در جھت  نیاز ا«د: یگو یم»  القرآن  ظالل  یف«
  را نظامیز  ستین  یدار هیسرما  نظام  وجه  چیھ  به  نظام  نیگرداند اما ا یم  را مباح  یفرد

 ».ندک یدا نمیپ ار وجودکربا و احت  مطلقا بدون  یدار هیسرما
، از  ند پسک  منع  شما را از آن  د و ھر چهیریرا بگ  شما بدھد، آن  امبر بهیپ  چهو ھر«

  هک  د و آنچهیریرا بگ  ء داد، آن یف  شما از مال  به ص امبریپ  : آنچهیعنی» دیستیباز ا  آن
  یگر معنید  یقول د. بهیریرا نگ  د و آنیبدار  دست  ، از آن بازداشت  آن  شما را از گرفتن

را   داد؛ آن  من  طاعت  شما از امور مربوط به  به ص امبریپ  هک  است: آنچه  نیچن  هیآ
  د. چنانیزیبپرھ  ، از آن بازداشت  من  تیشما را در مورد معص  هک  د و از آنچهیدھ  انجام

از  ص  رمکا  رسول  ینھ  به  در عمل أ  یر ویمسعود و غ  مانند ابن  یاصحاب  هک
و   چھره  یمو  ستردن  میتحر  اند، ھمچون ردهک  استدالل ھا آن  می، بر تحر ییزھایچ

  فیشر  ثیحد  نیا  اساس بر  نی. ھمچن است  شده  ثابت  در سنت  هک  زنان  یبرا  یوبکخال
» دینکر و عمر اقتدا کابوب  به  یعنیھستند؛   بعد از من  هک یسانک  به: «ص خدا  رسول

رد. ک  نیچن س عمر  هکچرا  اند نظر داده  احرام  زنبور در حال  شتنکبر جواز   اصحاب

ن يُِطِع ﴿ است:  ز آمدهین» ۸۰نساء/«ه یدر آ َطاَع  لرَُّسوَل ٱمَّ
َ
ۖ ٱَ�َقۡد أ َ ھر « .]۸۰[النساء:  ﴾�َّ

  فیشر  ثیدر حد  نیھمچن .» است  ردهک  از خدا اطاعت  گمان یند، بک  امبر اطاعتیاز پ  سک

  نهيت وأ  به  مرتأما   مريأ  ، يأتيه ر��تهأ  متكئا يلع  حد�مأ  لف�أال «:  است  آمده
بر   هک  ابمیاز شما را ن  یکی!  ھان« .»اتبعناه  اهللا  كتاب  ، ما وجدنا يف دريأ ، فيقول: ال عنه

  ینھ  ا از آنی  داده  فرمان  بدان  هک  ـ از آنچه  امر من  و چون  است  داده  هیکت  شیخو  تخت
  آنچه )شود ینم  یھا حال حرف  نیا  به  سرم و(!  دانم ینم  د: منیگو یرسد، م یاو م  ـ به  ام ردهک

 جا  با به» دینکو از خداوند پروا « »! مینک یم  یرویپ  ، از آن میا افتهیخدا   تابکدر   هکرا 
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او را   هک  یسانکبر » فر استیک  خداوند سخت  گمان یب« ؛ یو  ینواھ  کاوامر و تر  آوردن
 نند.ک  ینافرمان

ِينَ  ٱلُۡمَ�ِٰجرِ�نَ  ُفَقَرآءِ لِلۡ ﴿ خۡ  ٱ�َّ
ُ
ْ أ ۡمَ�ٰلِِهمۡ  دَِ�ٰرِهِمۡ  ِمن رُِجوا

َ
ِ  ّمِنَ  فَۡضٗ�  يَۡبَتُغونَ  َوأ  ٱ�َّ

ونَ  َ�ٰٗناَورِۡض  َ  َوَ�نُ�ُ ْوَ�ٰٓ  ۥٓۚ َورَُسوَ�ُ  ٱ�َّ
ُ
ِ أ ِٰدقُونَ َك ُهُم �  ﴾٨ٱل�َّ

  نیا  مستحق  هکرا   ییفقرا  حال  ، خداوند متعال ءیف  مصارف  یاجمال  انیبعد از ب
: یعنی» است  نیمھاجر  رانیفق  یبرا«د: یفرما یم  داشته  انیب  لیتفص  ھستند به  اموال
  و ابن  نیکمسا ، مانیتی،  یالقرب  یـ ذو  یعنی،  اد شدهی  چھار گروه  ء از آن یف  اموال
  رونیخود ب  ار و اموالیاز د  هک  یسانک«اند  نیمھاجر  یفقرا  شانیا  هک  ـ است  لیالسب

اند و  شده  ناچار ساخته  هکاز م  آمدن  رونیب  به  هک  یسانک: یعنی» اند شده  رانده
را   شیخو پروردگار  یو خشنود  فضل»  است  رفته  انکمشر  غارت  به زین  اموالشان

خدا و  و»  در آخرت  یتعال  حق  یرضا  سبکا و یدر دن  افتنی  یبا روز» طلبند یم
  مانیدر ا» شانند صادقانی، ا گروه  نیا«فار ک  هیبا جھاد عل» دھند یم  را نصرت  امبرشیپ

  نانیرا ایز دارندیپا  ییو راستگو  یدر راست  هکاند  گروه  نیو ا  شیو جھاد خو  یو تقو
 اند. ردهک  جمع  باھم را  و عمل  مانیو ا  دهیگردان  راست  را با عمل  شیخو  سخن

ِينَ وَ ﴿ ارَ َ�َبوَُّءو  ٱ�َّ يَ�ٰنَ وَ  ٱ�َّ ُدوَن ِ� َ�ِ  َوَ�  إَِ�ِۡهمۡ  َهاَجرَ  َمنۡ  ُ�ِبُّونَ  لِِهمۡ ِمن َ�بۡ  ٱۡ�ِ
ٓ  َحاَجةٗ  ُصُدورِهِمۡ  ا ْ  ّمِمَّ وتُوا

ُ
ٰٓ  َو�ُۡؤثُِرونَ  أ نُفِسِهمۡ  َ�َ

َ
ۚ  بِِهمۡ  َ�نَ  َولَوۡ  أ  ُشحَّ  يُوَق  َوَمن َخَصاَصةٞ

ْوَ�ٰٓ  َ�ۡفِسهِۦ
ُ
 ﴾٩ٱلُۡمۡفلُِحونَ  ُهمُ  �َِك فَأ
را   و شرفشان  و فضل  انصار پرداخته  شیو ستا  مدح  به  یتعال  حق  سپس

  مانیو در ا  گرفته  یدار جا  به  از مھاجران  شیپ  هک  یسانکو «سازد:  یم  روشن  گونه نیا
اند؛  شده  مانیبند ایو پا  بوده  نهیمد  نکسا  هک  ی: انصاریعنی» اند ردهک دایپ  یجا
  مھاجران  به  یرو  نیاز ا» دارند یم  اند دوست ردهک  ھجرت  شانیا  یسو به  هکرا   یسانک«

  یاریبس  یساختند و حت  کیشر  شیخو  یھا نکو مس  را در اموال  شانیو ا  ردهک  احسان
 خود  حاضرند زنان  هکشنھاد دادند یپ  مھاجران  داشتند، به  زن  کیاز   شیب  هک  شانیا از

دار؛  ند . مراد ازینما  ازدواج ھا آنبا   شان عده  شدن  یبعد از سپر  شانیدھند تا ا  را طالق
خدا و   به  بودند و در آن  نکسا  در آن  از مھاجران  انصار قبل  هک  است  دار ھجرت

  به  : نسبتیعنی» است  شده  داده  شانیا  به  هک  آنچه  به  و نسبت«آوردند   مانیا  رسولش
خود   یھا نهیس در«؛  شانیا  به  نه  است  شده  ء داده یف  از اموال  مھاجران  به  هک  آنچه



 ٨٥١  سوره حشر

 

  یھا نهیدر س  مھاجران  ء به یف  اموال  از دادن  نهی: انصار مدیعنی »ابندی ینم  یحاجت
ابند ی یشود، نم  قلب  یناراحت  موجب  هک  یا نهیکو درد و   ا اندوهیظ، یا غیخود حسد، 

  هک  ر استکذ  انی. شا خشنود است  بدان  شانیگوارا و خاطرھا  بدان  شانیدلھا  هکبل
  اموال ص  رمکا  رسول  چون  بردند پس یسر م  انصار به  یھا در خانه  مھاجران

  یثاریا و  احسان  در قبال  شانیگرفتند، انصار را فراخواند و از ا  متیغن  ر را بهینض یبن
و   شیخو  در منازل  شانیا  رفتنیو پذ  اند ـ از فرود آوردن ردهک  مھاجران  به  نسبت  هک

فرمودند:   سپس ردند،ک  یر و سپاسگزارکـ تش  شیخو  در اموال  شانیا  ردنک  کیشر
  است  ردهکر یر سرازینض یبن  از اموال  بر من أ خداوند  هکرا   د، آنچهیدار  اگر دوست«

و در   نکسا  در منازلتان  ھمچنان  و مھاجران  نمک یم  میتقس  شما و مھاجران  انیدر م
  ء رابه یف  اموال  نید ایدار  دوست  باشند و اگر ھم  داشته  تکبا شما مشار  اموالتان

  میتقس  انصار به  پس». ندیآ  رونیب  تانیھا از خانه  نیا  در قبال  شانیو ا  بدھم  مھاجران
گوارا و خشنود شد.   بدان  شانیدلھا شدند و  یراض  مھاجران  انیدر م  اموال  آن  ردنک
ا بر خود یدن  یھا را در بھره  ھاجرانانصار م :یعنی» نندیگز یرا بر خود بر م  گرانیو د«

  گرانید  مصلحت  داشتن  از مقدم  عبارت  ؛ و آن است ثاریؤثرون: از ایگردانند.  یم  مقدم
  یھا را در بھره  ! انصار مھاجران ی. آر ا استیاز دن  یگردان یرو در  شیخو  بر مصلحت

و   یازمندیخصاصه: ن» باشند  داشته  یازمندیولو خود ن«گردانند؛  یم  ا بر خود مقدمیدن
شانند یا  گروه  آن  شد پس  نگاھداشته  شیخو  نفس  یاز آزمند  ھرکس و«فقر است 
و در   داشت  در امان  نفسش  و بخل  را از حرص  ھرکس أ : خداوندیعنی» رستگاران

 ادا  است  دهینگردا  گر واجبید  و حقوق  اتکبر او از ز  فیشر  شرع  هکرا   آنچه ، او جهینت
 اما  است  شده  لینا  ندهیآ  و پاداش  و ثواب  عاجل  شیثنا و ستا  به  هکنا یقی  رد پسک
 ، از است  آزمند شده  بدان  شانیھا ورزند و نفس یم  بخل  شیخو  اموال  به  هک  یسانک

  آن  لیبخاند:  . علما گفته است  یو آزمند  با حرص  ھمراه  ستند. شح: بخلین  رستگاران
  هک  است  یسک: ی، سخ خوراند و در مقابل یم  گرانید  به  خورد و نه یخود م  نه  هک  است

خورد  یخود نم  هک  است  یسکخوراند. اما جواد:  یم  گرانید  به  خورد و ھم یخود م  ھم
 بودند.  شانیاز ا  نهیانصار مد  هکخوراند،  یم  گرانید  به  یول

  را به و انصار  نیاز مھاجر  کیھر   هیدو آ  نیدر ا  أل  یخدا  هک  مینک یم  مالحظه
 از:  است  عبارت  نیمھاجر  اوصاف  هک،  ساخت  موصوف  وصف  شش

 فقیرند.  ایشان -۱



 تفسیر انوار القرآن    ٨٥٢

 مھاجراند.  ایشان -۲
 اند. شده  رانده  خود بیرون  از دیار و اموال  ایشان -۳
 اند. الھی  و خشنودی  فضل  طالب  ایشان -۴
 دھند. می  را یاری  رسولشخدا و   ایشان -۵
  تحمل را  سختی  گونه  ھمه  آن  در راه  هکرو   اند، از آن خود صادق  در دین  ایشان -۶

 نند.ک می
 :از  است  انصار عبارت  اما اوصاف

 دارند.  و راسخ  افتاده  جای  و اخالصی  ایمان  ایشان -۱
 ورزند. می  خالصانه  محبتی  با مھاجران  ایشان -۲
 حسد و درد و  ، ھیچ است  شده  داده  مھاجران  به  هکء  فی  اموال  سبب  به  ایشان -۳

 نند.ک نمی  را در نھاد خود احساس  ای ینهک
 خود نیازمند باشند.ھرچند  گزینند، را بر خود بر می  دیگران  ایشان -۴
 . است  ردهکحفظ   آزمندی  را از بیماری  ایشان  خداوند متعال -۵
 شوند. و رستگار می  اند نایل خواسته  هک  آنچه  به  ایشان -۶

  ردهک  ھا استدالل نیاز سرزم  ر آنیبر غ  نهیمد  لیتفض  به  هیآ  نیبا ھم / کمال  امام
شھرھا  از  ر آنیغ  هک  یدر حال  رفت  و ھجرت  مانیا  استقبال  خود به  نهیاست: مد  وگفته

 شد.  ر فتحیبا شمش
 فرمود:  هک  است  ردهک  تیروا س  رهیاز ابوھر  هیآ  نیا  نزول  سبب  انیدر ب  یبخار

  دهیو فقر رس  یگرسنگ  من  ! بهللها ا رسولیآمد و گفت:  ص خدا  نزد رسول  یمرد
  افتند،آنین  یزیچ  شانینزد ا  یفرستادند ول  شیخو  نزد ھمسران ص  حضرت  . آن است

د! در ینما  رحم  یند، خدا بر وک  او را مھمان  امشب  هک  ستین  یا مردیفرمودند: آ  گاه
او   . پس نمک یم  او را مھمان  ! من الله ا رسولیستاد و گفت: یاز انصار بپا ا  یاثنا مرد  نیا

لذا   است ص  رمکا  رسول  مھمان  شخص  نیگفت: ا  زنش  برد و به  شھا آنخ  را به
جز   نزد من  هکخدا   گفت: به آور. زنش  شیپ  یدار  و ھر چه  نکن  رهیذخ  یاز و  یزیچ

  یغذا  انکودک  ! چون ار خوبیگفت: بس . مرد ستین  یگریز دیچ  انکودک) ی(غذا  قوت
ا و یو بعدا ب  میبر یم  غذا را نزد مھمان  گاه آن  نک  خواب  را به  خود را خواستند، آنان

  یتا گرسنگ  میبند یم  یزیچ  مانیمھاکبر ش  امشب زیو خود ما ن  نک  را خاموش  چراغ
آمد و  ص خدا  مرد نزد رسول  شد آن  صبح  رد. چونک نیچن  زن  آن  ندھد. پس  آزارمان
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از  أ ا خداوندیآمد،   را خوش أ دند، فرمودند: خداوندیاورا د ص  رمکا  رسول  هک نیھم

ٰٓ ﴿شد:   نازل  د. پسیخند  زن  مرد وفالن  ار فالنک نُفِسِهۡم َولَۡو َ�َن بِِهۡم َوُ�ۡؤثُِروَن َ�َ
َ
أ

 ۚ   نیھم  ز بهین  یگرید  اتیروا  هیآ  نیا  نزول  سبب  انیدر ب  . البته]۹[الحشر:  ﴾َخَصاَصةٞ
 . است  آمده  یمعن

ِينَ وَ ﴿ ٓ  ٱ�َّ ِينَ  َ�ٰنِنَاَ�َا َوِ�ِخۡ  ٱۡغفِرۡ  َر�ََّنا َ�ُقولُونَ  َ�ۡعِدهِمۡ  مِنۢ  ُءوَجا ِ  ٱ�َّ يَ�ٰنِ َسَبُقونَا ب  ٱۡ�ِ
ِينَ  قُلُو�َِنا ِغّ�ٗ  ِ�  َعۡل َوَ� َ�ۡ  ْ  لِّ�َّ ٓ  َءاَمُنوا  ﴾١٠رَِّحيمٌ  رَُءوٞف  إِنََّك  َر�ََّنا

 اند، ء مستحق یف  از مال  شان یفقرا  هکرا   یسانکاز   سوم  قسم  خداوند متعال  سپس
» اند آمده  شانیاز ا  پس  هک  یسانکو «احسانند:   به  نیتابع  شانید و اینما یم  فیتوص

تا روز   هک ھستند  ینیتابع  شانیاند و ا و انصار آمده  از مھاجران  پس  هک  یسانک: یعنی
د: یگو یم  یلیل یاب نند. ابنک یو م  ردهک  یرویپ  ییوکین  و انصار به  از مھاجران  امتیق

و در   گرفته  یجا  ھجرتدار   به  هک  یسانکـ ۲.  ـ مھاجران۱قراردارند:   هیپا  بر سه  مردم
  هک  وشکب  اند. پس آمده  شانیبعد از ا  هک  یسانکـ ۳انصار.   یعنیردند، کدا یپ  یجا  مانیا

ند؛ یآ یم  امتیتا روز ق  در نسل  نسل  هک  تابعان  نی! ا ی. آر ینباش  خارج  منزلت  سه  نیاز ا
اند،  ردهک  سبقت  آوردن  مانیا  ما بهبر   هکما را   ند: پروردگارا! ما را و برادرانیگو یم«
  یو انصار  خود و مھاجران  یبرا داد تا  فرمان  شانیا  به أ خداوند  بیترت  نیبد» امرزیب
  هک نیند بر اک یم  داللت  هیآ  نیا بخواھند.  اند، آمرزش درگذشته  شانیاز ا  شیپ  هک

از   نخست  انینیشیپ  یبرا  هکھستند   نیا  مأمور به  یمتأخر در ھر عصر و نسل  مؤمنان
 بخواھند.  و انصار آمرزش  مھاجران

  هک  یسانک  به  ما نسبتھای  دل و در«ند: یگو یم  روشکپا  تابعان  آن  نیھمچن
 . قرار نده  یو حسد  و بغض  و غش  نهیک  چی: ھیعنی» قرار نده  یلّ غِ   چیاند، ھ آورده  مانیا

 شوند یم  داخل  یمعن  نیدر ا  اول  در قدم  نیاجمع  ھمیعل للها رضوان  رامک  صحابه  پس
.  است  شانیا  درباره  هیآ  اقیس  هک  جھت  ز از آنیھستند و ن  مؤمنان  اشرف  شانیرا ایز

و   وسوسه  گمان یابد، بی یم  یو غش  غل  شانیا  به  نسبت  شیخو  در قلب  ھرکس  پس
و  أ خدا  دوستان  یـ با دشمن  کش  و بدون  دهیو رسا  به  طانیاز ش  یا زخمه

  او پنجه بر  خداوند متعال  انیوافر از عص  یا ـ بھره ص  امبرشیپ  امت  یھا نیبھتر
  هک  یسک  است  نیندارد. ھمچن  یء حق یف  در اموال  یسک  نیچن  پس  است  افگنده

ا یبرساند،   یآزار  شانیا  ا بهیند، ک  و لعن  را سب  نیاجمع  ھمیعل للها  رضوان  اصحاب



 تفسیر انوار القرآن    ٨٥٤

و   را لعن ص خدا  رسول  صحابه  ھرکس  اھد. پسکب  شانیا  از قدر و منزلت  هکبخواھد 
  دور، از روح  به  آن  اخالق و  اسالم  از ادب  یسک  نیو چن  است  د، فاسقیگو یم  دشنام

  یخواھ آمرزش  به  میرک قرآن رایباشد ز یم  و گمراه  مھجور و مبتدع  آن  یو صفا  نید
 . است  نموده  ینھ  مؤمن  و زنان  مردان بر  یو حسدورز  نهیکو از   ردهکامر   اصحاب  یبرا

 ه:یآ س  خطاب  بن عمر«گفت:   هک  است  ردهک  تیروا س  اوس  بن  کر از مالیجر  ابن

َما ﴿ َدَ�ُٰت إِ�َّ  ﴾َعلِيٌم َحِكيمٞ ﴿ را خواند تا به ]۶۰[التوبة:  ﴾ٱلَۡمَ�ِٰك�ِ لِۡلُفَقَرآءِ وَ  ٱلصَّ

ْ ﴿ : است  گروه  نیا  یبرا  صدقات  نیفرمود: ا  گاه  د، آنیرس ]۶۰[التوبة:  �ََّما  َوٱۡعلَُموٓا
َ
�

ءٖ  ّمِن ُتمَغنِمۡ  نَّ  َ�ۡ
َ
ِ  فَأ فرمود:   سپس. ]۴۱[األنفال:  ﴾ٱلُۡقۡرَ�ٰ َولِلرَُّسوِل َوِ�ِي  ُ�َُسُهۥ ِ�َّ

فَآَء ﴿ است:  گروه  نیا  یبرا  ھم  میغنا  نیا
َ
ٓ أ ا ُ مَّ ٰ رَُسوِ�ِ  ٱ�َّ ۡهِل  ۦَ�َ

َ
فَلِلَّهِ  ٱۡلُقَرىٰ ِمۡن أ

ٓ لِلۡ ﴿ د بهیرس تا ]۷[الحشر:  ﴾َولِلرَُّسولِ  ِينَ وَ  ...ءِ ُفَقَرا ارَ َ�َبوَُّءو  ٱ�َّ يَ�ٰنَ وَ  ٱ�َّ ِينَ وَ ... ٱۡ�ِ  ٱ�َّ
 ٓ   و ھمه  است  نیمسلم  عموم  ء شامل یف  نیفرمود: لذا ا  گاه  . آن ﴾َ�ۡعِدهِمۡ  مِنۢ  ُءوَجا

  او در آن  یبرا  هک نیمگر ا  ستین  از مسلمانان  کی  چیھ و  است  را در بر گرفته  شانیا
  است  نیمسلم  تمام  رندهیدر بر گ  اتیآ  نیا  هک بدان«د: یگو یم  یراز  امام».  است  یحق

  هکاند   یسانک  ا ھمیا انصار، یا مھاجرند، یستند؛ ین  خارج  گروه  سه  نیاز ا  را مسلمانانیز
و انصار   مھاجران  یعنی،  سابقان  هک  ھرکس ند:ک یم  اضافه  اند. سپس آمده  شانیبعد از ا

 از  هیآ  نص  د، او بر اساسیاد نمای  یبد  به  شانیاز ا  هکند بلکاد نی  دعا و رحمت  را به
 ». است  خارج  مؤمنان  اقسام

لَمۡ ﴿
َ
ِينَ  إَِ�  تَرَ  � ْ َ�ُقولُوَن ِ�ِخۡ  ٱ�َّ ِينَ  َ�ٰنِِهمُ نَاَ�ُقوا ْ ِمنۡ  ٱ�َّ ۡهلِ  َ�َفُروا

َ
 لَ�ِنۡ  ٱلِۡكَ�ٰبِ  أ

ۡخرِۡجُتمۡ 
ُ
َحًدا �ِيُ�مۡ  نُِطيعُ  َوَ�  َمَعُ�مۡ  َ�َۡخرَُجنَّ  أ

َ
بَٗدا أ

َ
نَُّ�مۡ  ُتمۡ تِلۡ قُو �ن � ُ  َ�َنُ�َ  َوٱ�َّ

 ﴾١١لََ�ِٰذبُونَ  إِ�َُّهمۡ  َهدُ �َشۡ 
 تظاھر  اسالم  : در ظاھر بهیعنی» دندیورز  نفاق  هک  یدیند  یسانک  یسو  ا بهیآ«

 للهعبدا مراد  هک  است  آمده  نزول  سبب  انیدند. در بیفر ورزک  در باطن  یول  نموده
  یداریفرستادند: پا  غامیپ  مضمون  نیر بدینض  یبن  انیھودی  به  هکبودند   ارانشیو   یاب بن
با شما   مسلمانان ، اگر مینک ینم  میرا ما شما را رھا و تسلید زینک  د و از خود دفاعیورز

  و تن  رفته  رونیشما ب راندند، با  رونیو اگر شما را ب  میجنگ یم  دند، دوشادوشتانیجنگ
  وعده  به  ودند؛ اما منافقانب  وعده  نیا  انتظار تحقق  ھود چشمی  ! پس میدھ ید میتبع  به
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ھای  دل در أ گر خداوندید  یندادند، از سو  یاری  چیرا ھ ھا آنو   ردهکخود وفا ن
  نهیرا از مد  آنان  هکخواستند  ص  رمکا  افگند و از رسول  و وحشت  رعب  انیھودی
ردند. ک  نیز چنین ص خدا  رسول بردارد. و  دست  شانیھا خون  ختنیوچاند و از رکب

  شترانشان  را بر پشت  ، آن ردهک  رانیو خود را  یھا خانه ھا آن  هکبود   نیامر ا  سرانجام
!  یرفتند. آر  شام  یسو به  ھم  یو جمع دندیوچکبر یخ  یسو افتادند و به  راه  به  نھاده

اگر شما ند: یگو یدند میفر ورزک  هک  تابک  خود از اھل  برادران  آن  به»  منافقان  نیا
  ی، برادر یبرادر  نیمراد از ا» مییآ یم  رونیشما ب  ز ھمراهیما ن  د، البتهیشو  رانده  رونیب

.  است  قسم  یبرا  هیآ  نیدر ھر چھار جا از ا»  لئن«  . الم است  و رفاقت  یا دوستیفر، کدر 
  رونیبا شما ب  د، ما ھمیشو  رانده  رونیب  نهیاز مد اگر شما  هکخدا   : سوگند بهیعنی
  هک  از آنان» را  سک  چیھ»  انتانیز  شما و به  درباره :یعنی» و در شما»  میرو یم
ھرچند » مینک ینم  ھرگز اطاعت«با شما باز دارند   آمدن  رونیب خواھند تا ما را از یم

  اطاعتبا شما   دنیجنگ در  از مؤمنان  یسکامبر و ی: از امر پیعنی شد.کدرازا   به  زمان
و اگر با شما «م یشنو ینم  و حقارتتان  یرا در خوارساز  کس ھیچ و فرمان  مینک ینم
  سبحان  یخدا  . سپس مسلمانان  هیعل» ردک  میخواھ  یاریشما را  ارزار شود، حتماک

دروغگو   آنان  البته  هکدھد  یم  یو خداوند گواھ«د: یفرما یو م  نموده  بیذکرا ت  آنان
 اند. داده  وعده  دادنشان  یاریو   با آنان  شدن  رونیاز ب  انیھودی  به  هک  آنچه در» ھستند

ْ  لَ�ِنۡ ﴿ ۡخرُِجوا
ُ
وَ�ُهمۡ  َولَ�ِن َمَعُهمۡ  َ�ۡرُُجونَ  َ�  أ ْ َ� يَنُ�ُ وُهمۡ  َولَ�ِن قُوتِلُوا  َ�َُولُّنَّ  نََّ�ُ

ۡدَ�ٰرَ 
َ
ونَ  ٱۡ�  ﴾١٢ُ�مَّ َ� يُنَ�ُ

 ارزارک  روند و اگر با آنان ینم  رونیب  ھمراھشان ھا آنشوند،   دهران  رونیب  اگر آنان«
  انیھودی  خود، به  یچنان  آن  یھا در وعده  منافقان  پس» دھند ینم  یاریرا   شود، آنان

را یشد ز  ثابت رینض یبن  هیدر قض  قرآن  ییشگویپ  نیا  هک  ر استکذ  انیاند. شا گفته  دروغ
  وطن  یجال  رفتند، نه  رونیشدند، ب  رانده  رونیب  نهیاز مد  هکر ینض یبا بن  نه  منافقان

و   ظهیقر یبن  یعنی( ارزار قرار گرفتندکمورد   هکرا   انیھودیاز   یسانک  ردند و نهکار یاخت
  و اگر به«است   اعجاز قرآن و  نبوت  صحت  لیخود دل  نیدادند؛ و ا  یاری )بر رایخ  اھل

بعد از » سپس«مت یھز  به  منافقان» نندک  پشت  دھند، البته  یاریرا   تابک  اھل  فرض
  به  چیھ  گرداند و نفاقشان یم  شان لیذل خوار و  أل  یخدا  هکبل» ابندین  یاری«  آن
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  ، سپس متیھز  به  انیھودینند ک  پشت  است: البته  نیا  یا معنیخورد.  ینم  دردشان
 د.یآ ینم  ارشانک  به  چیھ  منافقان  دادن  یاری

نُتمۡ ﴿
َ
َشدُّ  َ�

َ
ِۚ  ّمِنَ  ُصُدورِهِم ِ�  َبةٗ رَهۡ  أ �َُّهمۡ  ٱ�َّ

َ
 ﴾١٣َ�ۡفَقُهونَ  �َّ  قَۡومٞ  َ�ٰلَِك بِ�

  جماعت  ی: ایعنی» دیزتریانگ  خداوند ھراس  به  نسبت  شانیھا شما در دل  کشیب«
 أ خداوند  به  ، نسبت انیھودیھای  دل ا دری  منافقانھای  دل شما در  کشی! ب مسلمانان

و » فھمند ینم  هکھستند  یقوم  آنان  هک  است  آن  سبب  به  نیا«د یترکزتر و خوفنایانگ  ھراس
  اگر آنان  بترسند پس دیبا  هک  چنان  یشناسند تا از و یرا نم  یو  و عظمت أ خداوند

مسلط   شما را بر آنان  هک  است  سبحان  یخدا  نیا  هکدانستند  ید میبودند، با یم  فھم  یدارا
 شما.  پروا شود، نه  یاز و  هک  است  او سزاوار آن  قتیدر حق  پس  است  نموده

نَةٍ  ىِ� قُرٗ  إِ�َّ  َ�ِيًعا َ� يَُ�ٰتِلُونَُ�مۡ ﴿ َصَّ وۡ  �ُّ
َ
ِۢۚ� َوَرآءِ  مِن أ ُسُهم ُجُدر

ۡ
 َشِديدۚٞ  بَۡيَنُهمۡ  بَأ

�  لُوُ�ُهمۡ َوقُ  َ�ِيٗعا َ�َۡسُبُهمۡ  ٰ �َُّهمۡ  َ�ٰلَِك  َش�َّ
َ
 ﴾١٤َ�ۡعقِلُونَ  �َّ  قَۡومٞ  بِ�

 نندک ینم  جنگ«ارزار ک  در صف» یجمع  دسته  صورت  با شما به  یھمگ«ان یھودی
ھاو کھا، شھر : در دژھا، خانهیعنی» است  اماتکاستح  یدارا  هک  ییھا هیقر  انیجز در م

،  وھراس  جبن  سبب  به  هک» وارھاید  ا از پشتی»  بزرگ  یدروازھا  محصور به  یھا وچهک
  یابانیخ  یرا درجنگھا  انیھودی  روش  نیز ما این  دھند. امروزه یرا سپر خود قرار م ھا آن

  انیھودی  هک  مینیب یم و  مینک یم  لمس»  یاألقص«انتفاضه   یو رخدادھا  نیفلسط  داخل
  یھودی  یھاکشھر  اماتکوارھا واستحید  از پشتا ی،  از زره  یمکسپر مستح  ا در پناهی

  مقاومت  سنگ  فقط با پرتاب  هک  فاقد سالح  ، بر مسلمانان یاشغال  یاراض  داخل  نینش
بر   هکھود در عصر حاضر را ی  یجنگ  یھا برنامه  ھرکس  ند. پسیگشا یم  نند، آتشک یم
از   قرآن  نیا  هکابد ی یشناسد، در مب  است  شده  یطراح رومندین  اماتکجاد استحیا  هیپا

 . است  ردهک  ز احاطهیچ  بر ھمه  یو  علم  هک  است  یپروردگار بزرگ  بارگاه
 بر  یبرخ  انیھودی: یعنی» است  سخت  خودشان  انیدر م  شان ز و صالبتیست«
 و  گر درھمیھمد  هیعل  شانیھا اند، دل یو درشتخو  سنگدل  گر سختید  یبرخ

  یپندار یم  شده  جا مجتمعکی  را ھمه  آنان«متضاد و متعارض   شانیھا تیو ن  است  برھم
 فقط در ظاھر امر  و اتحاد آنان  : اجتماعیعنی» است  ندهکپرا  شانیھا دل  هک یدرحال
 ، مختلف  شانیقرار دارد، آرا  ز و مخالفتیدر ست  باھم  شانیھا باطنا دل  یول  است
» نیا«  است  متعارض  باھم و  مختلف  شانیھا و مرامھا ، خواسته مختلف  شانیھا یگواھ
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 و» ابندی یدر نم  هکھستند   یقوم ھا آن  هک  است  آن  سبب  به«  و تفرق  یندگکپرا
  چیھ یب  د متحدانهیافتند، بای یرا در م  قتیداشتند و حق یرا اگر خرد مینابخردند ز

 .ردندک یم  یرویپ  از حق  یاختالف

ِينَ َكَمَثِل ﴿ ۖ  لِِهمۡ ِمن َ�بۡ  ٱ�َّ ْ  قَرِ�ٗبا ۡمرِهِمۡ  َوَ�اَل  َذاقُوا
َ
ِ�مٞ  َعَذاٌب  َولَُهمۡ  أ

َ
 ﴾١٥أ

مانند   : داستانشانیعنی» بودند  از آنان  شیپ  هک  یسانک  مانند ھمان  درست«
  یکینزد  نیدر ھم ھا آن«بردند  یسر م به  از آنان  شیپ  هک  است  یکفار مشرک  داستان

فر خود را کبد   فرجام  قبل  چند وقت  نیھم ھا آن: یعنی» دندیرا چش  شیخو امر  وبال
  ماه  بدر شش  غزوه  هکشود  یم  دند. خاطرنشانیدر روز بدر چش  شدن  شتهک ا بایدر دن
 از  نقاعیق  یبن  وچاندنک،  کینزد  واقعه  نیا مراد از ایافتاد.   ر اتفاقینض یبن  غزوه از  قبل

  رونیب  ارشانیرا از د  ر آنانینض یبن  از واقعه  قبل ص خدا  رسول  هک  ھود استیخود 
 ا.یدن  عذاب  نیبجز ا  در آخرت» کدردنا  است  یعذاب  شانیو برا«راندند 

ۡيَ�ٰنِ َكَمَثِل ﴿ �َ�ٰنِ  قَاَل  إِذۡ  ٱلشَّ ا َ�َفَر قَاَل إِّ�ِ بَرِيٓ  ٱۡ�ُفرۡ  لِۡ�ِ ٓ  ّمِنَك  ءٞ فَلَمَّ َخاُف  إِّ�ِ
َ
 أ

 َ  ﴾١٦ٱۡلَ�ٰلَِم�َ رَبَّ  ٱ�َّ
 :یعنی» افر شوکگفت:   انسان  به  ، چون است  طانیش  تیاکمانند ح  آنان  مثل«

،  تابک از اھل  مانانشانیا و ھمپکبا شر  یمردیپا  و عدم  یگریاری  در عدم  منافقان  داستان
فر ک و او را به  آراست  یو  در نگاهفر را ک  هک  است  با انسان  طانیش  مانند داستان

شد، گفت:  افرک  چون  پس«آمر مأمور را   ختنیھمانند برانگ  ختیفر برانگک  و به  واداشت
و   یرویپ را خورد و به  طانیش  بیفر  انسان  : چونیعنی» زارمیاز تو ب  ھمانا من
برخورد   نی. ا نارمکبر ار وزیاز تو ب  او گفت: من  به  طانیافر شد، شک  یاز و  یفرمانبردار

  انیپروردگار عالم للهاز ا  ھمانا من«دھد  یم  یرو  امتیدر روز ق  طانیش  یاز سو
  انسان  یو ا  ترسم یم  انیپروردگار عالم للهاز ا  د: منیافزا یم  طانیش  یعنی» ترسم یم

 . میجو یم  ی! از تو تبر گمراه

﴿ ٓ ُهَما فََ�َن َ�ٰقَِبَتُهَما َّ�
َ
يۡ  ٱ�َّارِ  ِ�  � ۚ  نِ َ�ِٰ�َ ْ  َوَ�ٰلَِك  �ِيَها ُؤا ٰلِِم�َ  َجَ�ٰٓ  ﴾١٧ٱل�َّ

 : عاقبتیعنی» اند جھنم  در آتشھردو   هکشد   نیدو چن  ار آنک،  سرانجام  پس«
 اقیوندند. از سیپ یم  دوزخ  بهھردو   هکشود  یم  نیافر اک  انسان  و آن  طانیار شک 
  جاودان«رد یگ یرا در بر م  ھمه  فار و منافقانک،  مهیرک  هیآ  هکد یآ یبرم  نیچن 
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  یگ جاودانه  کمشر  ارانکستم  ی: جزایعنی» ارانکستم  یجزا  است  نیو ا درآنند
 . است  دوزخ  در آتش

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ  � ْ  ٱ�َّ ْ َءاَمُنوا َ  ٱ�َُّقوا ا َ�ۡفٞس  نُظرۡ َوۡ�َ  ٱ�َّ َمۡت  مَّ ْ  لَِغدٖ�  قَدَّ ۚ  َوٱ�َُّقوا َ َ إِنَّ  ٱ�َّ  ٱ�َّ

 ۢ  ﴾١٨َ�ۡعَملُونَ  بَِما َخبُِ�
و  اوامر  دادن  د؛ با انجامیبترس  یو  : از عذابیعنی» دی! از خداوند بترس مؤمنان  یا«

» است  فرستاده  شیفردا پ  یز برایچ  چه  هکبنگرد   د ھر شخصیو با«  یو  ینواھ  کتر
. روز  است  فرستاده  شیپ  امتیروز ق  یرا برا  یاعمال  چه  هکند ک  تأمل  د ھر شخصی: بایعنی
  یبرا» غد«ر یکتن . آن  وقوع  و تحقق  یکینزد  سبب  د، بهیرا روز فردا نام  امتیق

از   هکد یفرست  شیپ  کین  عمل  ییفردا  یفرمود: برا  یی، گو است  امتیار قک  نمودن  بزرگ
  رار آنکت» دیبترس للهو از ا«شود  ینم  شناخته  آن  قتیو حق  نهک،  است  کو ھولنا  بزرگ  بس
گاهینک یم  آنچه  خداوند به  گمان یب»  د استیکتأ  یبرا و   ز از اعمالیچ  چیو ھ» است  د آ

 باشد. یم  شما در برابر اعمالتان  جزا دھنده قطعا او  ماند پس ینم  بر او پنھان  احوالتان

ِينَ َوَ� تَُ�ونُواْ كَ ﴿ َ �َُسواْ  ٱ�َّ �َسٮُٰهمۡ  ٱ�َّ
َ
نُفَسُهمۚۡ  فَأ

َ
ْوَ�ٰٓ�َِك  أ

ُ
 ﴾١٩ٱلَۡ�ِٰسُقونَ  ُهمُ  أ

او را   یھا نا: فرمیعنی» ردندک  خدا را فراموش  هکد ینباش  یسانکو مانند «
  فراموش  را از خاطرشان  شان ر حالیخداوند تدب  پس«دند یا از او نترسیردند، ک  کتر

ردند، او ک فراموش  و نعمت  یحال  را در آسوده أخدا  هک نیا  سبب  : بهیعنی» دیگردان
  خود پرداخته ماریت  نتوانند به  هکد یگردان  یفراموش ھا دچار خود یرا در سخت  ز آنانین

» آنانند فاسقان ، گروه  نیا«است   عمل  را جزا از جنسیبرسانند ز  یریخود خ  و به

 . أخداوند  طاعت  رهیاز دا  گان رفته   رونی: بیعنی

ۡصَ�ُٰب  َتوِيٓ َ� �َسۡ ﴿
َ
ۡص  ٱ�َّارِ  أ

َ
ۡص  ٱۡ�َنَّةِ�  َ�ُٰب َوأ

َ
 ﴾٢٠ٱۡلَفآ�ُِزونَ ُهُم  ٱۡ�َنَّةِ  َ�ُٰب أ

 شانندیا  بھشت  اھل«خود؛   در مرتبه» ستندیبرابر ن  بھشت  و اھل  دوزخ  اھل«
 ز ھر شر و ھر امرا  افتگانی  و نجات  یھر مطلوب  به  افتگانی  : دستیعنی» رستگاران

 . یندیآ  ناخوش

نَزۡ�َا لَوۡ ﴿
َ
ٰ َجَبلٖ  ٱۡلُقۡرَءانَ  َ�َٰذا أ ۡ�َتُهۥ َ�َ

َ
ٗ�  اَ�ِٰشعٗ  لََّر� َتَصّدِ ِۚ  َخۡشَيةِ  ّمِنۡ  مُّ  َك َوتِلۡ  ٱ�َّ

ۡمَ�ُٰل 
َ
ُرونَ  لََعلَُّهمۡ  لِلنَّاِس  ُ�َهانَۡ�ِ  ٱۡ�  ﴾٢١َ�َتَفكَّ

 و از  خدا فروتن  میرا از ب  وهک  نا آنیقی،  میآورد یفرود م  یوھکرا بر   قرآن  نیاگر ا«
 بر پندھا و  قرآن  و احاطه  و بالغت  میو اعجاز عظ  : شأنیعنی» یدید یم  دهیپاش  ھم
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ھا  وهک از  یوھکبر   اگر قرآن  هک  شود تا بدانجاست یم  نرم  آن  یدلھا برا  هک  ییاندرزھا
  ـ از ترس  آن  جرم  و ضخامت  ، صالبت یمکمح  رغم  بهرا ـ   وهک  نا آنیقیشد،  یم  نازل
  و ترسان  ھراسان  یو  میو ب أ خدا  و از عذاب  دهیپاش  ، از ھم افتهکش  درھم أ خدا

تدبر   انکو ام  قرآن  فھم با وجود  هک  است  شده  ! تو را چه غافل  انسان  یا  پس  یدید یم
  نیو ا»  یگذر یم  تفاوت یب  قرآن  یامھایاز برابر پ  هک  یھست  سنگدل  یا اندازه  ، به در آن

  واجب  آنان بر  دنیشیاند  هک  آنچه در» شندیندیب  تا آنان  میزن یم  مردم  یھا را برا مثل
ند. یھشدارھا به خود آ  نیو از ا  رفتهیپذ اثر ھا و اندرزھا موعظه  نیاز ا  هک، باشد  است

َۡت ﴿است:   فرموده» رعد«سوره  ) از۳۱(  هیدر آ أ خداوند  نیھمچن نَّ قُۡرَءاٗنا ُسّ�ِ
َ
َولَۡو أ

َباُل ٱبِهِ  َعۡت بِهِ  ۡ�ِ ۡو ُ�ّطِ
َ
�ُض ٱأ

َ
ۡو ُ�َِّم بِهِ  ۡ�

َ
� ٱأ   هکبود   یو اگر قرآن«.  ]۳۱[الرعد:  ﴾لَۡمۡوَ�ٰ

در   سخن  به  با آن  ا مردگانی  افتکش یم نیآمد و زم یدر م  تکحر  به  آن  بتیوھھا از ھک

 . »)بود قرآن  نیھم  آن  کش  بدون(آمدند  یم
 منبر ص  رمکا  رسول  یبرا  هک از آن  است: قبل  متواتر آمده  فیشر  ثیدر حد

مسجد   یاز ستونھا  یا یچوب  نار ستونکدر   راد خطبهیا  در ھنگام  شانیشود، ا  ساخته
  برفراز آن  هکآمدند  ص خدا  و رسولشد   بار منبر نھاده  نیاول  چون  ستادند پسیا یم

زار   یا ناله  ستون  اثنا از آن  نیگذشتند در ا  ستون  نند، از برابر آنکراد یا  خطبه
بخواھند   هک  گاه ند آنک یم  و ناله  فغان  کودک  هکرد ک یم  هیو مو  فغان  و چنان  برخاست
 ص خدا  رسول ه او قبال مھماندارکبود   سبب  نیبد  ستون  آن  و ناله  نند. فغانک  او را آرام

 شد. یم  محروم  ضیف  نیاز ا  نونکبود و ا  یالھ  یر و وحکدار ذیو شن
  عشانیطبا  یفار و درشتکاز   گروه  نیاھای  دل  از قساوت  دادن ، خبر مهیرک  هیمراد آ

  یی، گو است  قرآن  تالوت  در ھنگام  شیایو ن  خشوع  بر عدم  انسان  و سرزنش  خیو توب
  انکھا ام وهکاگر  راید زییخود آ  ! بهھا آنانس  یند: اک یم  خطاب  نیچن  آنان  به  یتعال  حق
  شما را چه  پاشند پس یم  در ھم  یو  تینند، از خشکدا یرا پ  یالھ  المک  و فھم  دنیشن

  هک ید در حالییآ یخود نم  به  قرآن  اتیاز آ  هکد یو گرانجان  قدر سنگدل و چه  است  شده
 د؟!یفھم یم  د و ھمیشنو یم  ھم

ُ ُهَو ﴿ ِي ٱ�َّ َ�َٰدةِ� وَ  ٱۡلَغۡيبِ  َ�ٰلِمُ  ُهَوۖ  إِ�َّ  إَِ�ٰهَ  َ�ٓ  ٱ�َّ  ﴾٢٢ٱلرَِّحيمُ  ٱلرَّۡحَ�ٰنُ ُهَو  ٱلشَّ
 :یعنی» ار استکو آش  نھان  ی، دانا ستین  یر از او معبودیغ  هک  ییخدا  اوست«

و   بیغا  انسان  از احساس  هکباشد  یم  و نامحسوس  یر مرئیغ  از عوالم  ییزھایچ  یدانا
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.  است  شده  و مشاھده  محسوس  دا از عوالمیار و پکآش  یزھایچ  یز دانایو ن  داستیناپ
  متأخر است  و شھادت  در وجود خود متقدم  بیرا غید زیگردان  مقدم  را بر شھادت  بیغ
  آن  ستهیباشد، شا برخوردار  یاوصاف  نیاز چن  ھرکس  پس» مھربان  ندهیبخشا  اوست«

 شود.  پروا داشته  یاز و  هک  است

ُ ُهَو ﴿ ِي ٱ�َّ وُس  ٱلَۡملُِك  ُهوَ  إِ�َّ  إَِ�ٰهَ  َ�ٓ  ٱ�َّ َ�ٰمُ  ٱۡلُقدُّ  ٱۡلَعزِ�زُ  ٱلُۡمَهۡيِمنُ  ٱلُۡمۡؤِمنُ  ٱلسَّ
ۚ  ٱۡ�َبَّارُ  ُ ِ  َ�ٰنَ ُسبۡ  ٱلُۡمَتَكّ�ِ ا �ُۡ�ِ  ٱ�َّ  ﴾٢٣ُ�ونَ َ�مَّ
  تید و تثبیکتأ  یرا برا  جمله  نیا» ستین  یر از او معبودیغ  هک  ییخدا  اوست«

از ھر  ، اء بودهیاش  تمام  و متصرف  ک: مالیعنی.  است» قدوس  کمل«رار نمود کت  یمعن
  ھرگونه از  هک  است  ی: ذاتیعنی.  است» سالم«است   منزه  یو از ھر نقص  کپا  یبیع

اند   سالمت به  یو  و ستم  از ظلم  خلق  هک  است  یا ذاتی.  است  سالم  یبیو ع  نقص
و   امن  ندهیو بخشا  ساخته  منیا  را از ظلم  بندگانش  هک  است  ی: ذاتیعنی.  است» مؤمن«

  دنیبا بخش  ھست  امبرانشیپ  نندهک  قیاست: او تصد  نیا  یا معنی.  است  آرامش
  است  داده  وعده  شانیا  به  هک  یبا پاداش  است  مؤمنان  نندهک قیو تصد  شانیا  به  عجزاتم
» زیعز»  ناظر است  و برآنان  گواه  خود و بر اعمالشان  : بر بندگانیعنی.  است» منیمھ«

، عظمت  أخداوند  . جبروت است» جبار«  ر استیناپذ  ستکش  : قاھر غالبیعنی.  است
تواند  ینم  آورده  تاب  یسکاو را   و غلبه  سطوت  هک  است  یسکجبار:   یقول . به است  یو
  هک  و از ھر آنچه  دهیبر ورزکت  ینقص  از ھرگونه  هک  است  ی: ذاتیعنی» بر استکمت«

بر در ک  هکشود  یم  . خاطرنشان است  جسته  یو برتر  یبزرگ ، ستین  یو  سزاوار شأن
  فیشر  ثیدر حد  هک چنان  است  ذم  مخلوقات  و در صفات  مدح أ خداوند  صفات

 .»واحدا منهما عذبته  نازع�  ، فمن ، والكرب�اء ردايئ زاريإ ةالعظم« است:  آمده  یقدس
ند، او ک  شکشمک ھا آناز   یکیدر   با من  ھرکس  پس  من  یا ردایبرکو   است  ازار من  عظمت«

از » انگارند یم  کیاو شر  یبرا»  انکمشر» خداوند از آنچه  است  کپا. «» نمک یم  عذاب را
  یبا و  تیو ربوب  تیالوھ  از صفات  یزیدر چ  از خلقش  یاحد  پس  رهیو فرزند و غ  زن

 ندارد.  تکمشار

ُ ُهَو ﴿ ۖ  ٱۡ�َارِئُ  ٱلَۡ�ٰلِقُ  ٱ�َّ ۡسَمآءُ َ�ُ  ٱلُۡمَصّوُِر
َ
�  ٱۡ� َ�َٰ�ٰتِ َما ِ�  ۥ�َُسّبُِح َ�ُ  ٱۡ�ُۡسَ�ٰ  ٱلسَّ

�ِض� وَ 
َ
 ﴾٢٤ٱۡ�َِكيمُ  ٱۡلَعزِ�زُ َوُهَو  ٱۡ�
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 ھا آن  و مقدار متناسب  اندازه  به  اء استیاش  نندهی: آفریعنی» خالق للها  اوست«
و   ، مخترع د آورندهی: نوپدیعنی.  است» یبار«  شیخو  تیو مش  اراده  یمقتضا  به

  یھا أتیھ و  الکاش  ھا به جادگر صورتی: ایعنی.  است» مصور«اء است یجادگر اشیا
سوره  در  یالھ  یاسماء حسنا  انیب» یاسماء حسن  او راست»  است  مختلفه

 ھا آن  در باب  یاتیروا  نقل  ز مجددا بهین  هیآ  نیا  انیو در پا  گذشت» ۱۸۰ اعراف/«
  : ھرچهیعنی» دیگو یم  حیاو تسب  یبرا  است  نیو زم ھا نادر آسم  آنچه«  میپرداز یم

  نطق أخداوند   هیو تنز  یکپا  به  ا قالی  حال  زبان  ، به است  نیو زم ھا نادر آسم
 شود ینم  بر او غالب  یا نندهک  غلبه  چیھ  هک  ی: ذاتیعنی» زیعز  و اوست«ند ک یم
 تیروا  به  فیشر  ثیند. در حدک یم  مکح  آن  به  هک  یامور  در ھمه  است» میکح«
 یھمانا برا«فرمودند:  ص  رمکا  رسول  هک  است  آمده س  رهیاز ابوھر  یترمذ 
را  ھا آن  ھرکس  ـ پس  یکیبجز   ـ صد اسم  است  اسم  نودونه  خداوند متعال 

 دارد،  و عدد فرد را دوست  فرد است  یتعال  شود و حق یم  داخل  بھشت  برشمارد، به
 و  و سالم  و قدوس  کو مل  میو رح  ، رحمن ستینجز او   یمعبود  هک للها  اوست
و بارء و مصور و غفار و قھار...   بر و خالقکز و جبار و متیو عز  منیو مھ  مؤمن
  ثیدر حد  نیآخر برشمردند. ھمچن  را تا به  یتعال  حق  اسم  نه و و نود»  است

 خدا  رسول  ابوالقاسم  گفت: از محبوبم  هک  است  آمده س  رهیابوھر  تیروا  به فیشر
 ، بر توست رهیھرواب  یا«، فرمودند:  ردمک  سؤال أخداوند  اعظم  اسم  به  راجع ص

 نیگر اید: بار دیگو یم  رهیابوھر».  ار بخوانیرا بس  حشر. آن  آخر سوره  خواندن 
 باز رار فرمودند.کت  را بر من  جواب  نیا  نیع ص  حضرت  و آن  ردمکرار کرا ت  سؤال 

  ثیحد در  نیرار فرمودند. ھمچنکت  را بر من  گر آنیو بار د  ردمکرار کرا ت  آن  ھم
ھر « فرمودند: ص  رمکا  رسول  هک  است  آمده س  انس  بن  کمال  تیروا  به  فیشر

». آمرزد یرام  یو متأخر و  متقدم  حشر را بخواند، خداوند گناھان  سوره  سک

بهذا  فداع  حزن وال  عبدا هم  صابأما «است:   آمده  فیشر  ثیدر حد  نیھمچن
 به  یو اندوھ  ینگران  چیھ« ».فرجا  ماكنه  بدهلأو  وحزنه  همه  اهللا  ذهبأال إادلاعء 

 ند مگرکدعا  )یالھ  یحسن  یاسما  به  یعنی(دعا   نیا  به  گاه آن  هکرسد  ینم  یا بنده 
  را عوض  یشیگشا  یو  به  آن  یجا  و به  برده  نیرا از ب  یو  اندوه و  خداوند غم  هک نیا

  براء! چون  یا«فرمود:   هکند ک یم  تیروا س  یاز عل س براء  نی. ھمچن»دھد یم
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 د)ی(حد  سوره  اول  هیآ  ده  پس  یبخوان  اعظمش  را با اسم  متعال  یخدا  هک  یخواست
  یسکو  یھست  نیچن نیتو ا  هک آن  یبگو: ا  ، سپس (حشر) را بخوان  ز آخر سورهیو ن

  چنان و  نیچن  من  یبرا  هک  خواھم ی، از تو م ستین  اسما و اوصاف  نیر از تو بر ایغ
  خورم یم سوگند  متعال  یخدا  براء! به  ی. ا)نک  خود را مطرح  حاجت  یعنی(  ینک
  یلمید». شد  خواھم  فروبرده  نیزم  ، به ینکدعا   ھم  من  هیاگر عل  صورت  در آن  هک

نَزۡ�َا﴿  یتعال  حق  فرموده  هکند ک یم  تیروا بمسعود  و ابن  یاز عل
َ
تا آخر  ﴾لَۡو أ

 . درد سر است  ی، دعا سوره



 
 
 
 

 متحنهم  سوره

 . است  هی) آ۱۳(  یو دارا  است  مدنی
  یمجاز  اضافت  سبب  سر حاء، بهک  به»  ممتحنه»  به  سوره  نیا  ینامگذار ه:یتسم  وجه

ا یخواھد آمد.  )۱۰(  هیدر آ  یو  حال  انیب  هک  است  یمھاجر  زن  یسو به  امتحان  فعل
  یعنی»  فاضحه«،  برائه سوره  در وصف  هک چنان  است  سوره  سرحاء وصفک  به»  ممتحنه«

  نیبنابرا  هک  است  شده  خوانده زیحاء ن  فتح  به»  ممتحنه«. و  است  آمده» رسواگر«سوره 
  شده  نازل  یو  ) درباره۱۰(  هیآ  هک  افتهی  یقیحق  اضافت  یزن  آن  یسو به  امتحان  ، فعل قرائت
 بود. س  عوف  بن  عبدالرحمن  زن طیمع  یاب  بن  دختر عقبه  لثومک  و او ام  است

و   یمانیا  تیترب  در سلسله  یا حلقه  سوره  نیا«د: یگو یم » القرآن  ظالل یف»  صاحب
 ». است  یمدن  جامعه  یاجتماع  میتنظ

َها ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ َ�ٰٓ ِ  ٱ�َّ ۡوِ�َآَء تُۡلُقوَن إَِ�ِۡهم ب

َ
ِ َءاَمُنواْ َ� َ�تَِّخُذواْ َعُدّوِي وََعُدوَُّ�ۡم أ ة َوقَۡد  ٱلَۡمَودَّ

ْ بَِما َجآَءُ�م ّمَِن  ِ  ٱلرَُّسوَل ُ�ۡرُِجوَن  ٱۡ�َقِّ َ�َفُروا  ب
ْ ن تُۡؤِمُنوا

َ
ِ �يَّاُ�ۡم أ َرّ�ُِ�ۡم إِن  ٱ�َّ

ِ  ٱبۡتَِغآءَ ِجَ�ٰٗدا ِ� َسبِيِ� وَ  رَۡجتُمۡ ُكنُتۡم خَ  وَن إَِ�ِۡهم ب ُّ�ُِ� � ِ َمۡرَضاِ� ة ۡعلَُم بَِمآ  ٱلَۡمَودَّ
َ
۠ أ نَا

َ
َو�

ۡعلَنُتۡمۚ َوَمن َ�فۡ 
َ
ۡخَفۡيُتۡم َوَمآ أ

َ
بِيلِ َعلُۡه ِمنُ�ۡم َ�َقۡد َضلَّ َسَوآَء أ  ﴾١ٱلسَّ

 أخدا  دشمن» دیرینگ  خود را دوست  و دشمنان  من  ! دشمنان مؤمنان  یا«
،  است  او آمدهھای  کتاب در  هک  آنچه  و به  دهیورز  کا شریفر کاو   به  هک  است  یسک
  شانیا با ای،  ردهک  انتیخ  شانیا  به  هک  است  یسک  مؤمنان  باشد و دشمن  اوردهین  مانیا

  گذشته در  هکفار مک، مانند  است  داده  یاری  شانیا  هیعل  را در جنگ  گرانیا دی،  دهیجنگ
 شود. یم  اطالقھردو   در عصر ما. عدو: بر مفرد و جمع  یفار ملحد مادکو 

  تیروا س  یاز عل  اتیآ  نیا  نزول  سبب  انیدر ب  ثیحد  ائمه  هیو بق  ، مسلم یبخار
 و  داده  تیاسود را مأمور ر و مقدادبنی، زب من ص خدا  فرمود: رسول  هکاند  ردهک

  ھودج سوار  هکد یابی یرا م  یزن  باغ  در آن  د پسیبرس ١ خاخ  باغ  د تا بهیبرو«فرمودند: 
تا   میافتاد  راه  ما به». دیآور  و نزد من  گرفته  یرا از و  نامه  ، آن است  یا و با او نامه  است

                                                           
 . مدینه  مایلي  دوازده  در فاصله  و مدینه  مکه  میان  است  جایي ١
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را   م: نامهیاوگفت  به  پس  در آنجاست  زن  ھمان  هک  میدید  ، بناگاه میدیرس  باغ  آن  به
را از   ا لباستی،  یآور یم  رونیرا ب  ا نامهیم: ی. گفت ستین  یا نامه  آور. گفت: با من  رونیب

  رونیب  شیخو  یمو  بافته  انیم را از  نامه  . پس مینک یم  ات یو بازرس  ردهک  رونیب  تنت
از   نامه  آن  هک  میدید  . بناگاه میآورد ص  رمکا  و نزد رسول  میرا گرفت  نامه  آورد. پس

را از   تا آنان  فرستاده  هکم  انکاز مشر  یگروھ  یسو به  هک  است س  بلتعه یاب بن حاطب
گاه ص خدا  اسرار رسول  یبرخ او   و به  ردهکرا احضار   حاطب ص  رمکا  رسول ند.ک  آ

  من  هیعل  ی! در داورللها ا رسولیگفت:   حاطب». ؟ ستیچ  نی! ا حاطب  یا«فرمودند: 
  شده  وستیپ  هکبل  شیاز خود قر  نه  بودم  یمرد  من  هک  است  نیا  قتید؛ حقینکن  شتاب

  هکدارند   ییھا قرابت  هکبا شما ھستند، در م  هک  از مھاجران  یسانک  ی؛ ول آن  به
  شهیاند  نیز در این  نند لذا منک یم  تیحما ھا آن  لهیوس  را به  شیخو  ھا و اموال خانواده
و   رسانده  یریخ ھا آن  یبرا  ، حداقل ندارم  یا ینسب  قرابت  شیقر اگر با  هک  افتادم
  ار را بهک  نیا  من  د پسننک  تیحما  انمکیاز نزد  آن  لهیوس  تا به  باشم  ردهک  یخدمت
  یفر راضک  به  هکامر   نیا  یاز رو  و نه  ام نداده  انجام  شیخو  نید فر و ارتداد ازک  سبب
  یو  درباره  هیآ  نیا  گاه  آن».  گفت  راست  حاطب«فرمودند:  ص خدا  رسول ! باشم
  یبرا  یھجر  ھشتم  در سال ص  رمکا  رسول  چون  هکشود  یم  شد. خاطرنشان  نازل
برساند   شیقر  خبر را به  نیتا ا  خواست  گرفتند، حاطب  یآمادگ  هکم  فتح
گاه  نیرا از ا ص خدا  فرود آمد و رسول ÷ لیجبرئ  پس  رد.ک  ماجرا آ

  سبب  و به  ردهک  یرخواھیفار خک  : بهیعنی» دیافگن یرا م  یدوست  غامیپ  آنان  یسو به«
  د و بهیرسان یم  آنان  را به ص  رمکا ، اخبار رسول ھست  شما و آنان  انیم  هک  یا یدوست
فر ک،  است  شما آمده  یبرا  هک  یحق  به  آنان  هک آن  و حال«د؛ یسینو یم  نامه  آنان
  آمده  یالھ  تیھدا و  شما از قرآن  به  هک  و آنچه  خدا و رسولش  به ھا آن: یعنی» اند دهیورز

  رونیز بیو شما را ن امبریپ«ه: ک  است  نیا  فرشانکاند و از مظاھر  دهیفر ورزک،  است
از   ارشانکفر و انک  سبب اند، به ردهک  آواره  هکو شما را از م ص امبری: پیعنی» نندک یم

  یبرا«د؟ ینک یم  یمھربان و  یدوست  با آنان  چگونه  پس  است  آمده  تانیبرا  هک  یحق
  ا بهی،  مانتانیخاطر ا  به : شما رایعنی» شیپروردگار خو للها  د بهیآورد  مانیا  هک آن

و   من  جھاد در راه  یاگر برا« اند رانده  رونی، ب آوردنتان  مانیاز ا  راھتکو   خاطر نفرت
  د پسیھست  نیشما چن : اگریعنی» دیا آمده  رونیخود ب  از وطن  من  یخشنود  طلب
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  یدوست  آنان  یسو به  یپنھان« د؟یریگ یم  یدوست  را به  خودتان  دشمنو   من  چرا دشمن
  با آنان  یدوست  سبب  د، بهیفرست یم فارک  به  یرا پنھان  : اخبار مسلمانانیعنی» دیورز یم
  ھرکس از  : منیعنی» د داناترمینک یم ارکآش  د و آنچهینک یم  پنھان  آنچه  به  و من«
  ند پسکار را بک  نیا  هکاز شما   ھرکس و«  ار شما داناترمکو آش  پنھان  یارھاک  گر بهید
  رفته  راھه یب  به  و صواب  حق  : او از راهیعنی» است  ردهک  را گم  راست  راه  هک  یراست  به

 . است  ردهک  و ھموار را گم  انهیم  و راه
 ند.ک یم  فار داللتکبا   یستو دو  از مواالت  جانبه و ھمه  یقطع  یبر نھ  مهیرک  هیآ

ْ  َقُفوُ�مۡ إِن َ�ثۡ ﴿ ۡعَدآءٗ  لَُ�مۡ  يَُ�ونُوا
َ
ْ  أ يِۡدَ�ُهمۡ  إَِ�ُۡ�مۡ  َوَ�بُۡسُطٓوا

َ
لِۡسنََتُهم �

َ
وٓءِ  َو�  بِٱلسُّ

واْ لَوۡ   .﴾٢تَۡ�ُفُرونَ  َوَودُّ
  آنچه فار با شما روبرو گردند،ک: اگر یعنی» باشند  دشمن  تانیابند، برایاگر شما را ب«

و « نندک یار مکدارند، آش یم  شما نھان  به  نسبت  یخود از دشمنھای  دل در  هکرا 
 و  ، قتل وبکو با لت» ندیشما بگشا  یسو به  یبد  خود را به  یھا نادستھا و زب

سر  به آرزو  نیدر ا» دیافر شوک  هکدارند   و دوست«  و مانند آن  و با دشنام  یدراز دست
، قطعا  است  نیار چنک  هک  مادام  د. پسیفر باز گردک  یسو د و بهیمرتد شو  هکبرند  یم

 . بزرگ  است  یاشتباھ  آنان  با امثال  یدوست

ۡوَ�ُٰدُ�ۡمۚ يَۡوَم ﴿
َ
رَۡحاُمُ�ۡم َوَ�ٓ أ

َ
ُ َ�ۡفِصُل بَيۡنَُ�ۡمۚ وَ  ٱلۡقَِ�َٰمةِ لَن تَنَفَعُ�ۡم أ بَِما  ٱ�َّ

 ﴾٣َ�ۡعَملُوَن بَِص�ٞ 
  گمان ی: بیعنی» رسانند یشما سود نم  شما به  و فرزندان  شاوندانیھرگز خو«

  آنان خاطر  رسانند تا شما به ینم  یشما سود  به  امتیشما در روز ق  انکیو نزد  فرزندان
  آنچه  هکبل ردک  نیچن  بلتعه  یاب  بن  حاطب  هک د ـ چنانیورز  یو مھربان  یفار دوستکبا 
فار کبا   یدشمن است  جمله  از آن  هک؛  است  یاوامر الھ  الثاند، امترس یشما سود م  به  هک

» ندک یم  صلهیشما ف  انیخدا در م  امتیروز ق«  با آنان  و مواالت  یدوست  و فروگذاشتن
  تیمعص  و اھل  بھشت خود را به  طاعت  اھل  افگند پس یم  ییشما جدا  انی: در میعنی

، شما را  نیبنابرا» ناستیب دینک یم  آنچه  و خداوند به«ند ک یم  داخل  دوزخ  خود را به
  یمرد«است:   آمده س  انس  تیروا  به  فیشر  ثیدھد. در حد یجزا م  در برابر اعمالتان

  . پس ؟ فرمودند: در دوزخ جاستک در  ! پدرمللها  ا رسولید: یپرس ص  رمکا  از رسول
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  باكأو  يبأ  نإ«فراخواندند و فرمودند:  او را ص  حضرت  د، آنیگردان  پشت  چون
 .»اند دوزخ درھردو  و پدر تو  پدر من« .»انلار يف

 اند: فار پرداختهک  یبرا  یجاسوس  مکح  انیب  ، به حاطب  داستان  مناسبت  علما به
 او  هکشود اما جمھور فقھا برآنند  یم  شتهک  مسلمان  جاسوس  هکھا بر آنند  یکمال

  لیند؛ از قبکر یبداند، تعز  مصلحت  هک  آنچه  او را بر حسب  امام  هکشود بل ینم  شتهک
اند  ردهک  استدالل  حاطب  داستان  به  گروهھردو  . و نیو مانند ا  افگندن  زندان  ، به زدن

  . گروه شتک یم او را ص امبریبدر نبود، پ  از اھل  اند: اگر حاطب ھا گفته یکرا مالیز
بود.   مسلمان او  هکشتند کن  لیدل  نیا  را به  حاطب ص خدا  ند: رسولیگو یم  دوم

  نام به  یشخص فرمود:  هک  است  آمده س  یعل  تیروا  به  فیشر  ثیدر حد  نیھمچن
آوردند  ص  رمکا  رسول بود، نزد  ردهک  یجاسوس  انکمشر  یبرا  هکرا   انیح بن فرات

  شتهک  ا منیانصار! آ  گروه  ید: ایشکاد یفر  شود. پس  شتهکاو   هکدستور دادند   شانیا
  هک نیو ا  ستین  گانهیمعبود  جز  ییخدا  هک نیا  به  دھم یم  یگواھ  هک یحال در  شوم یم

  نإ«فرمودند:   نند، سپسک  آزادش  هکدستور دادند   گاه  ؟ آن خداست  محمد رسول
  من  هکھستند   یسانکان: ھمانا از شما یح بن  فرات  ، منھم مانهیإ  یلإ  لهکأو  من  مکمن

 ». انیح  بن  فرات  است  جمله  آن از  هک،  گذارم یوام  شان مانیا  را به  آنان
 رکذ  سبب  فار پنجکبا   مواالت  میتحر  یبرا  مهیرک  هیدر آ  هک  مینک یم  مالحظه

 است:  شده
 . یو  و رسول  سبحان  یخدا  به  فرشانک -۱
 . هکدر م  شان ار و اموالیاز د  و مؤمنان ص  رمکا  رسول  راندن  رونیب -۲
 . با مؤمنان ھا آنز یو ست  یدشمن -۳
 .ھا آن  دادن  و دشنام  و زدن  مؤمنان  شتنک -۴
 .ص محمد  فر بهکبر   آنان  حرص -۵

ۡسَوةٌ َحَسَنةٞ ِ�ٓ إِبَۡ�ٰهِيَم وَ ﴿
ُ
ِينَ قَۡد َ�نَۡت لَُ�ۡم أ ْ لَِقۡوِمِهۡم إِنَّا بَُر�ُؤاْ  ۥٓ َمَعهُ  ٱ�َّ إِۡذ قَالُوا

ا َ�ۡعُبُدوَن ِمن ُدوِن  ِ ِمنُ�ۡم َوِممَّ  ٱۡلَعَ�َٰوةُ َ�َفۡرنَا بُِ�ۡم َو�ََدا بَۡيَنَنا َو�َۡيَنُ�ُم  ٱ�َّ
ِ  ٱۡ�َۡغَضآءُ وَ  ٰ تُۡؤِمُنواْ ب بًَدا َح�َّ

َ
� ِ �ِيهِ  ۥٓ وَۡحَدهُ  ٱ�َّ

َ
ۡملُِك  إِ�َّ قَۡوَل إِبَۡ�ٰهِيَم ِ�

َ
ۡسَتۡغفَِرنَّ لََك َوَمآ أ

َ
�َ

ِ لََك ِمَن  نَۡبَنا �َ�َۡك  ٱ�َّ
َ
َۡنا �َ�َۡك � �ََّنا َعلَۡيَك تََو�َّ ءٖ� رَّ  ﴾٤ٱلَۡمِص�ُ ِمن َ�ۡ
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» است  یا حسنه  او بودند، اسوه  ھمراه  هک  یسانکو   میشما در ابراھ  یبرا  نهیآ ھر«
د. ینکاقتدا   شانیا  به  پس  است  ییوکین  قو سرمش  ستوده  ی: خصلتیعنی

و   لیتا از فام  یردکن  یاقتدا و تأس  میابراھ  ا بهی! آ حاطب  ید: ایفرما یم  ییگو
  برائت  و قومشان  از پدران  روانشیو پ ÷  میابراھ  هک چنان  ییبجو  یزاریب  ات خانواده

ما از   نه» مینارکو بر  یما از شما بر  نهیگفتند: ھرآ  شان قوم  به  هک  گاه  آن« جستند؛
  هک  از آنچه«م یزاریز بین» و«خداوند متعال   به  فرتانک  سبب  شما از ما؛ به  و نه  مییشما
شما   هک  یبتان  : ما بهیعنی» میافر شدکشما   به«بتانند   هک» دیپرست یخداوند م بجز

 ما و  انیو م«م یر شدکافر و منک  افعالتان  ا بهیشما،   نید  ا بهید، یا آورده  مانیا ھا آن  به
 ما با شما  و روش  وهیش  نی: ایعنی» د آمدیپد  نهیکو   یدشمن  شهیطور ھم  شما به  انیم

  نیچن  یوقت  د پسینک  کرا تر  کو شر» دیآور  مانیخداوند ا  فقط به  هک  یتا وقت«؛  است
  سخن  نیا مگر در«شود  یم  لیتبد  محبت  به  نهیک  نیو ا  یدوست  به  یدشمن  نید، ایردک

  شما در ھمه  ی: برایعنی» خواست  خواھم  تو آمرزش  یحتما برا  هک  پدرش  به  میابراھ
لذا   پدرش  به  یو  سخن  نیمگر در ا  است  ییوکین  الگو و سرمشق ÷  میابراھ  سخنان

را ید زیبخواھ  آمرزش  انکمشر  یبرا  هکد ینکن  یاقتدا و تأس  یو  سخن  نیا  به
بود؛   داده  پدرش  او به  هکبود   یا ، بنا بر وعده پدرش  یبرا ÷  میابراھ  یخواھ آمرزش

  یزاریب  ی، از و است خداوند  دشمن  پدرش  هکشد   روشن  میابراھ  یبرا  (اما چون
 ».۱۱۴/   توبه«جست) 

د: یفرما یم و  رسانده  اتمام  را به  پدرش  یبرا ÷  میابراھ  سخن  أل  یخدا  گاه  آن
  پدرش  به ÷  میابراھ :یعنی» ستمین  یزیار چیاخت  تو در برابر خداوند صاحب  یو برا«

  توانم ینم  را از تو دفع أ خداوند  از عذاب  یزیچ  یول  خواھم یم  تو آمرزش  یگفت: برا
» بازگشت  توست  یسو و به  میا آورده  یتو رو  و به  میا ردهک  لکپروردگارا! بر تو تو«رد ک
  و استکین  یسرمشق  در آن  هک  است  ییزھایو از چ  ارانشیو  ÷  میابراھ  یاز دعا  نیا
 :یو  یادعا  نیا  ھمچنان اقتدا شود، ÷  میابراھ  به  د در آنیبا  هک

ِيَن َ�َفُرواْ وَ ﴿ نَت  َ�َا ٱۡغفِرۡ َر�ََّنا َ� َ�َۡعۡلَنا فِۡتَنٗة ّلِ�َّ
َ
 ﴾٥ٱۡ�َِكيمُ  ٱۡلَعزِ�زُ َر�ََّناۖٓ إِنََّك أ

را  د: مایگو یم  آن  یمجاھد در معن» نگردان  افرانک  یبرا  یا پروردگارا! ما را فتنه«
  بر حق  نانیه: اگر اکند یبگو ھا آنتا   نکن  عذاب  شیاز نزد خو  یعذاب  ا بهی  آنان  دست  به
 امرز ھریب ما  یپروردگار ما! برا  یو ا«د یرس ینم  آنان  به  یو خوار  ذلت  نیبودند، ا یم
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» میکح«  ییو تو  یشو ینم  ھرگز مغلوب  هک  یھست  ی: تو غالبیعنی» زیعز  ییتو  نهیآ
 .  یھست  بالغه  متکح  : تو صاحبیعنی

ۡسَوةٌ َحَسنَةٞ لَِّمن َ�َن يَرُۡجواْ ﴿
ُ
َ لََقۡد َ�َن لَُ�ۡم �ِيِهۡم أ ۚ  ٱۡ�َۡومَ وَ  ٱ�َّ َوَمن َ�َتَولَّ فَإِنَّ  ٱ�ِخَر

 َ  ﴾٦ٱۡ�َِميدُ  ٱۡلَغِ�ُّ ُهَو  ٱ�َّ
د: یفرما یم و  ختهیبرانگ ÷  میابراھ  رارا بر اقتدا بهکرا ت  مؤمنان  أل  یخدا  گاه  آن

بودند؛  با او  هک  یسانکو  ÷  می: در ابراھیعنی» شانیشما در ا  یبرا  نهیھرآ«
 الگو  نیا :یعنی» د داردیام  خداوند و روز آخرت  به  هک  یسک  یبرا  استو کین  یسرمشق«

ر و یخ  به  ا و آخرتیدر دن  هک  است  یسانک  یفقط برا ÷  میابراھ  و اقتدا به  گرفتن
اقتدا و  از  ھرکس :یعنی» برتابد  یرو  ھرکس و«بندند  یم  طمع أ خداوند  رحمت

  رابطه فارکرد و با یبگ  دهیرا ناد  حتینص  نیو ا  برتافته  یرو ÷  میابراھ  به  یتأس
  بر افعال  است» ستوده«  از خلقش» از استین یب للها  نهیآ ھر  پس«د یبرقرار نما  دوستانه

 . طاعتش  و اھل  خود؛ در نزد دوستان

ُ َعَ� ﴿ ن َ�َۡعَل بَيۡنَُ�ۡم َو�َۡ�َ  ٱ�َّ
َ
ِينَ أ ۚ وَ َ�َدۡ�ُتم ّمِۡنُهم  ٱ�َّ ٗة َودَّ ُ مَّ ۚ وَ  ٱ�َّ ُ قَِديٞر  ٱ�َّ

 ﴾٧َ�ُفورٞ رَِّحيمٞ 
د، یداشت  یدشمن ھا آنبا   هک  یسانک  انیشما و در م  انیبسا خداوند در م  چه«
  شوند و از اھل یم  مسلمان  آنان  هکخواھد بود   جھت  بدان  نیا» د آوردیپد  یدوست

  شدند و اسالمشان  مسلمان  هکم  بعد از فتح  از آنان  یگروھ  هک گردند چنان یم  نتانید
داشتند   تقدم  در اسالم  شانیاز ا  هک  یسانکو  ھا آن  انیو م  و و استوار گشتکین زین

  یالھ  قرب  سبب  هکرا   ییارھاکردند و کز جھاد ین ھا آند آمد و یپد  و محبت  مودت
 شود،  او مسلمان  هک  از آن  بود و قبل  جمله  از آن س  انیابوسف  هکدادند،   انجام شود یم

  و شوھرش  بهیحب  ام  ردند. البتهک  ازدواج  دخترش  بهیحب  با ام ص  رمکا  رسول
  حبشه  نیسرزم  به  هکبودند   یسانکو از   نیاول  از مسلمانان س  جحش  بن للهعبدا

  نید او بر  یمرد ول  تیو بر نصران شد  ینصران  در حبشه  بودند اما شوھرش  ردهک  ھجرت
 خود  یو او را برا  فرستاده  غامیپ  ینجاش  به ص خدا  ماند و رسول  یباق  شیخو

  مال از  چھارصد درھم  یو  به ص  رمکا  رسول  یاز جا  یردند و نجاشک  یخواستگار
  هکم  فتح در روز  یو  جز با اسالم  انیبا ابوسف  یدوستھا  این  با ھمه  یداد ول  هیخود مھر
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را  ص خدا  رسول با  یدشمن  انیابوسف  هکبود   هکم  امد و بعد از فتحید نیپد  و ما بعد آن

  ون�ي  نأ  عىس هونا ما،  کبيحب  حببأ«:  است  آمده  فیشر  ثیرد. در حدک  کتر
  دوستت« .»وما ماي  کبيحب  ون�ي  نأ  هونا ما، عىس  کضيبغ  بغضأوما ما، وي  کضيبغ

و   بدخواه  یاو روز  هک بسا  ، چه نکافراط ن  یو  یبدار و در دوست  دوست  متعادل  یرا در حد
  دوستت  یاو روز  هکبسا   را چهیز  نکن  یرو ادهیز  یز در دشمنین  منفور تو گردد و با دشمنت

  هکامر   نیاو بر ا  پس  است  بالغه  قدرت  ی: دارایعنی» ر استیو خداوند قد. «»گردد
  داخل  شیخو  و رحمت  را در مغفرت  شانیا برگرداند تا  حق  یسو را به  معاندانھای  دل

  فار سر زدهکبا   از شما در مواالت  هک  بر آنچه» است و خداوند آمرزگار«  گرداند، تواناست
  شتاب  شما را به  هکشما چرا   به  است» مھربان«  ر آنیغ اخبار و  دادن  ؛ از نقل است

 ند.ک ینم  مجازات
  است  ردهک  تیروا س  رهیاز ابوھر  مهیرک  هیآ  نزول  سبب  انیدر ب  هیمردو  ابن

 د،یجنگ أخدا  نید  و بر پاداشت  اقامه  در راه  با مرتدان  هک  یسک  نیفرمود: اول  هک
 شد.  نازل  یو  درباره  هیآ  نیبود و ا  حرب  بن  انیابوسف

ُ �َّ َ�ۡنَهٮُٰ�ُم ﴿ ِينَ َعِن  ٱ�َّ ن  ٱّ�ِينِ لَۡم يَُ�ٰتِلُوُ�ۡم ِ�  ٱ�َّ
َ
َولَۡم ُ�ۡرُِجوُ�م ّمِن دَِ�ٰرُِ�ۡم أ

وُهۡم َوُ�ۡقِسُطٓواْ إَِ�ِۡهۡمۚ إِنَّ  ُّ�َ�َ َ  ﴾٨ٱلُۡمۡقِسِط�َ ُ�ِبُّ  ٱ�َّ
  رونیب  ارتانیاز دو شما را   دهینجنگ  نیبا شما در د  هک  یسانکخداوند شما را از «

  ینھ امر  نیشما را از ا أ : خداوندیعنی» دینک  یکین  با آنان  هکدارد   یاند، باز نم ردهکن
شما با   هیگر علیفار دک  ردنکن  یاریو   جنگ  کبر تر  هک  یمانیپ  فار ھمکبا   هکند ک ینم

با   رحم صله  تیمانند رعاد؛ ینکرفتار   یکیو ن  احسان  یمقتضا  اند، به بسته  مانیشما پ
و با »  آنان  ردنک  و مھمان  کمشر  هیھمسا  به  رساندن  ، نفع ر مسلمانیغ  شاوندانیخو

رد، با یگ یم  صورت  شما و آنان  انیم  هک  ی: در تعامالتیعنی» دینکرفتار   انصاف  به  آنان
،  وعده  ، مانند وفا به شان حق  ند؛ با پرداختینک  رفتار و معامله  عدالت  و به  دادگرانه  آنان

د. ینک یم  یداریخر  از آنان  هک  آنچه  یبھا  استک و  مک یب  و پرداخت  امانت  پرداخت
در  ص  حضرت  بستند و آن  یعھد  نیچن ص  رمکا  با رسول  خزاعه  لهیقب  هک چنان

  پس» دارد  را دوست  دادگران خداوند  گمان یب«و وفا دستور دادند   یکین  به  آنان  حق
 د.یو داد باش  عدل  رھرو راه
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ْ �ۡ ٱفَ ﴿ ه:یآ  بود، سپس  اسالم  در اول  مکح  نیا  هک  است  بر آن  قتاده ۡ ٱ ُتلُوا  �ِ�َ ُمۡ�ِ ل
برآنند   لیتأو  ثر اھلکرد. اما اک  را منسوخ  آن ]۵[التوبة:  ﴾وَُخُذوُهمۡ  ُث وََجد�ُُّموُهمۡ َحيۡ 

از   آن  نزول  سبب  انیدر ب  و مسلم  یبخار  تیروا  لیدل  ، به ستین  منسوخ  هیآ  نیا  هک
  بود، در دوران  کمشر  هک یدرحال  مادرم«فرمود:   هک بر کابوب اسماء دختر

و   رفتم ص خدا  محضر رسول  به  آمد پس  دارمید  ه) بهیبیحد  (صلح  شیقر  مانیپ
ا با ی، آ است  آمده  نزد من  است  راغب  من  به  هک یدرحال  ! مادرمللها ا رسولی گفتم:

». آور  یجا  را به  رحم  صله  ! با مادرت ی؟ فرمودند: آر آورم  یجا  را به  رحم  صله  یو
 فرمود.  را نازل  هیآ  نیا  خداوند متعال  سپس

َما َ�ۡنَهٮُٰ�ُم ﴿ ُ إِ�َّ ِينَ َعِن  ٱ�َّ ۡخرَُجو ٱّ�ِينِ َ�َٰتلُوُ�ۡم ِ�  ٱ�َّ
َ
ُ�م ّمِن دَِ�ٰرُِ�ۡم َوَ�َٰهُرواْ َوأ

ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم 
ُ
َُّهۡم فَأ ن تََولَّوُۡهۡمۚ َوَمن َ�َتَول

َ
ٰٓ إِۡخَراِجُ�ۡم أ ٰلُِمونَ َ�َ  ﴾٩ٱل�َّ

 با  هکند ک یم  ینھ  یسانک«با   یرفتار  کین» خداوند شما را از  هک  ستین  نیجز ا«
  آنان  هک» اند ردهک  آواره  تان اشانهکو   اند و شما را از خانه دهیجنگ  نیشما در د
  هیعل  هکاند   یسانکاز   شان و امثال  شیقر  لهیفر از قبک  و رھبران  سردمداران

» ردندک  یھمدست  گرانیبا د  و بر راندنتان«جو بودند  زهیو ست  سرسخت  مسلمانان
شما   هیرا عل  دشمن  هکند ک یم  یز نھین  یسانکبا   یرفتارکیشما را از ن  یتعال  حق :یعنی
با شما   هکاند  ردهک  یبانیو پشت  یاریرا   یسانک: یعنیاند.  ردهک  یبانیو پشت  یاری

ر یسا  اند و آنان رانده  رونیب  تان اشانهکو   از خانه  نتانیخاطر د  و شما را به اند دهیجنگ
ند ک یم  ی! نھ یبودند. آر  شده  مانیھمپ ھا آنبا   هکھستند   یگرید  سانکو   هکم  اھل

و ھر «د یریبگ  یاریو   یدوست  را به  : آنانیعنی» دینک  یتول  با آنان  هک نیاز ا« شما را
 ریرا در غ  یدوست  را آنانیز» آنانند ستمگران  گروه  آن  بدارد پس  شان دوست  سک

  هکچرا باشند، یم  یسزاوار دشمن  هکاند  گرفته  یدوست  را به  یسانکو   نھاده  گاھشیجا
ز یجا از  متعال  یخدا  هک  نیا  لیباشند. دل یم  یو  تابکامبر و یو پ أ خدا  دشمن

و   تیجواز وال از  ، نه گفت  آزار سخن یفار بکاز   اول  با گروه  یارکوکیو ن  یدادگر  بودن
  تیو وال  ستیز نیجا  حال  چیھ  فار بهکبا   یو دوست  تیه: والک  است  نی، ا با آنان  یدوست

  وجود داشته  یمسلمانان ریغ شورک  کیاگر در   باشد پس یم  یقطع  حرام  جز با مؤمنان
اما   ز استیجا  با آنان  و عدالت  یارکوکینشوند، ن  شکشمکوارد   با مسلمانان  هکباشند 
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با   تیمظاھر وال  نیتر از بزرگ  هکشود  یم  نشان ھرگز جواز ندارد. خاطر  با آنان  تیوال
 . است  آنان  در احزاب  شدن  فار در عصر ما، داخلک

َها ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ َ�ٰٓ ْ إِذَا َجآَءُ�ُم  ٱ�َّ ۖ ُمَ�ِٰجَ�ٰٖت فَ  ٱلُۡمۡؤِمَ�ُٰت َءاَمُنٓوا ُ  ٱۡمَتِحُنوُهنَّ ۡعلَُم  ٱ�َّ

َ
أ

ۖ فَإِۡن َعلِۡمُتُموُهنَّ ُمۡؤِمَ�ٰٖت فََ� تَرِۡجُعوُهنَّ  ارِ� إَِ� �ِإِيَ�ٰنِِهنَّ َُّهۡم َوَ� ُهۡم  ٱۡلُكفَّ َ� ُهنَّ ِحّلٞ ل
ۖ َ�ِلُّوَن  ٓ َءاتَيۡتُُموُهنَّ  لَُهنَّ ن تَنِكُحوُهنَّ إَِذا

َ
ْۚ َوَ� ُجَناَح َعلَۡيُ�ۡم أ نَفُقوا

َ
ٓ أ ا َوَءاتُوُهم مَّ

ْ بِعَِصِم  ۚ َوَ� ُ�ۡمِسُكوا ُجورَُهنَّ
ُ
نَفۡقُتۡم  َٔ َوۡ�  ٱلَۡكَوافِرِ أ

َ
ٓ أ ْ َما ْۚ َ�ٰلُِ�ۡم  َٔ َوۡليَۡ� لُوا نَفُقوا

َ
ٓ أ ْ َما لُوا

ِ ُحۡ�ُم  ُ بَۡيَنُ�ۡمۖ وَ  مُ َ�ۡ�ُ  ٱ�َّ  ﴾١٠َعلِيٌم َحِكيمٞ  ٱ�َّ
 با  هیبیدر حد ص  رمکا  رسول  است: چون  آمده  مهیرک  هیآ  نزول  سبب  انیدر ب

  واپس او راآمد،   نزدشان  هکم  از مسلمانان  ھرکس  هکنمودند   شرط صلح  نیبر ا  شیقر
  ردند. پسک  ھجرت  شانیا  یسو به  هکاز م  یمسلمان  اثنا زنان  نیبرگردانند، در ا  هکم  به

  یا«فرمود:   شوند و نازل  برگردانده  انکمشر  یسو به ھا آن  هک  رفتینپذ  متعال  یخدا
  را امتحان  آنان  ند پسیاینزد شما ب«فار ک  انیاز م» مھاجر  مؤمن  زنان  ! چون مؤمنان

  د. ابنیابیرا در  اسالم  به  آنان  شیو گرا  رغبت  زانید تا مییازمایرا ب  : آنانیعنی» دینک
  سبب  به  نه  هک خدا سوگند خورند  به  هکبود   نیا  شان امتحان«د: یگو یم س  عباس

از   رفتن  به  لیتما  زهیانگ  به  اند، نه شده  رونیب  هکاز م  شان از شوھران  و نفرت  یناسازگار
  هکبل  مسلمانان از  یمرد  عشق  به  ا و نهیدن  طلب  به  گر، نهید  ینیسرزم  به  ینیسرزم

  اند پس ردهک  ھجرت  نشیدر د  و رغبت  امبرشیو پ أ خداوند  یدوست  زهیانگ  فقط به
  به  شوھرانشان  هکرا   یمھر ص خدا  خوردند، رسول یم  قسم  مضمون  نیبر ا  چون
  زنان  خود آن  یپرداختند ول یم بودند،  ردهک  بر آنان  هکرا   یبودند و خرج  داده  آنان

  ید برایق  نیا» داناتر است  شانیا  مانیا  خداوند به». «گرداندند یمھاجر را بر نم  مؤمن
داند  یرا نم  حالشان  قتیگر حقید  سک  چیھ  سبحان  یجز خدا  هک  امر است  نیا  انیب

  شیو آزما  شما امتحان  تیمأمور  هکبل  است  ردهکن مأمور  قتیحق  شفک  او شما را به  پس
اگر   پس«شود   بر شما روشن  اسالم  به  شیو گرا  رغبت در  شانیادعا  تا صدق  ستھا آن

د یا مأمور شده  آن  به  هک  یامتحان  ظاھر، بعد از گرفتن  حسب به» دیدانست  را مؤمن  آنان
بر   زنان  آن  نه«  افرشانک  شوھران  یسو : بهیعنی» دیباز نگردان فارک  یسو را به  آنان«

  یافرکمرد   چیبر ھ  مؤمن  را زنیز» حالل  زنان  نیبر ا  مردان  آن  اند و نه حالل  آنان
  صرف  گردد نه یم  افرشکاز شوھر   یو  ییجدا  موجب  شدنش  و مسلمان  ستین  حالل
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  حرام  کمشر  را بر مردان  مسلمان  زنان  هیآ  نیا  هکشود  یم  نشان .خاطر ھجرتش
  جھت  نیند، از اک  ازدواج  مؤمن  با زن  کمرد مشر  هکز بود یجا  آغاز اسالم د و دریگردان
بود، در روز بدر   کمشر  هک ص  رمکا  دختر رسول  نبیشوھر ز  عیرب  بن  ابوالعاص  چون

  بهل  جهیخد  از مادرش  هکرا   یگردنبند  نبیز  ر شد، زنشیاس  مسلمانان  دست به
  به ص خدا  رسول  چون  فرستاد پس  هکاز م  یه) وی(فد  یآزاد  یبود، برا  دهیرس  یو
  مسلمانان  و به  سوختانده  بر او دل  ردند، سختکر کف  دخترشان  و وضع  حال  نیا

  گاه  آن». دینک  نیچن  د پسینک رھا  شیرا برا  یر ویاس  هکد یدید یم  اگر صالح«گفتند: 
شرط   نیا  بفرستد و او به  نزدشان را  دخترشان  هکردند کشرط آزاد   نیرا بر ا  ابوالعاص

بدر دو   بعد از غزوه  نبیفرستاد و ز  نهیمد  به س  حارثه  بن دیرا با زل  نبیز  ردهکوفا 
  مسلمان  ابوالعاص  شوھرش  یھجر  ھشتم  در سال  هک نیا د تایگز  اقامت  نهیدر مد  سال

را بر   یدیو مھر جد  برگردانده  یو  به  اول  احکن  را با ھمان  نبیز ص  رمکا  شد و رسول
 . است  ردهک  ر نقلیثک  ابن  هک چنان ردندکن  او وضع

  آن مفاد  هک  است  هیبیحد  صلح  مانیاز پ  یبخش  ناسخ  مکح  نیا  هکثر علما برآنند کا
تماما   مکح  نیا  هکبرآنند   رد اما احنافیگ یارتباط م  انکمشر  به  مسلمانان  برگرداندن  به

  نیدر سرزم  مسلمانان  را اقامتیز  است  ـ منسوخ  مردان  درباره  و ھم  زنان  درباره  ـ ھم

  لك  من  ءنا بريأ«اند:  ردهک  تداللز اسین  فیشر  ثیحد  نیا  به  جواز ندارد. احناف  کشر
  یکبا مشر  هک  یاز ھر مسلمان  من« .»ناراهما  التراءي  داراحلرب  يف  مرشك  مع  قامأ  مسلم

  آنچه  آنان  و به. «» زارمیشود، ب  دهید دو  آن  آتش  هک  یطور  ند بهیگز  اقامت  در دار حرب
اند،  آورده  و اسالم  ردهک  ھجرت  هک  یگروھ نیا  شوھران  : بهیعنی» دیاند بدھ ردهک  خرج

با   هک  ستین  یو بر شما گناھ«د یاند بدھ ردهک  از مھر خرج  آنان بر  هکرا   آنچه  متیق
  به  چون«اند  ن شما شدهید  مھاجر، از اھل  مؤمن  زنان  را آنیز» دینک  ازدواج  شانیا
  یمعن  نیشرط بد  نی. ا شانیا  عده  شدن  یسپر بعد از» دیرا بدھ  شانیا  یمھرھا  شانیا

را   شانیمھر ا  ید، جایا پرداخته  شان سابق  شوھران  به  ضیرا از تعو  آنچه  هک  است
منظور   ، به یبا ھر مرد  یو  ازدواج  در ھنگام  زن  یمھر برا  پرداخت  رد پسیگ ینم

 :یعنی» دیندار  افر را نگاهک  زنان  یھا و عصمت»  است  واجب  یو  داشتیو گرام  میرکت
،  نید  را با اختالفیز  ستین  یزن  شیبرا  او در واقع  هکبداند  ، داشت  یافرک  زن  ھرکس
  هک  است  . نقل است  احکعقد ن»  عصمت«. مراد از  است  شده  قطع  یبا و  زن  آن  عصمت
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 را  از آنان  یکی  هکداد،   را طالق  روز دو زن  در آن س  خطاب  بن شد، عمر  نازل  هیآ  نیا  چون
  تیروا س  عباس  گرفتند. از ابن  احکن  به  هیام  بن  را صفوان  یگریو د  انیسف  یاب  بن  هیمعاو
  ومذھب». شود یم  احکعقد ن  قطع  سبب  نیدار  اختالف«فرمود:   هک  است  شده

  شد و از دارحرب  مسلمان  یا یحرب  ، اگر زن نیبنابرا  است  نیز ھمین /  فهیابوحن
و   است  شده  واقع  ییدو جدا  آن  انی، در م داشت  یافرکشوھر   آمد و در دار حرب  رونیب

  وسفیابو محمد و امام  اما امام  ستین  زن  بر آن  ھم  یا عده  فهیابوحن  امام  یدر رأ
  احکن  انقطاع  مکح  هک  ر استکذ  انی. شا است  الزم  یبر و  عده  ردنک  یند: سپریگو یم

  . احناف یتابکافر ک  زنان  به  نه  است  کافر مشرک  زنان  به  ، مخصوص نید  با اختالف
  اگر مسلمان  شود؛ پس یم  عرضه  بر شوھرش  شد، اسالم  مسلمان  زن  ند: چونیگو یم

  مردان  ، در صدر اسالم میگفت  هک نشود. و چنا یم  قیتفر ھا آن  انیو اال در م  شد خوب
  نیار با اک  نیا  هکگرفتند  یم  احکن  افر را بهک  زنان  مسلمان  و مردان  مسلمان  افر زنانک
 شد.  منسوخ  هیآ

و   مرتد شده  هکرا   زنانتان  ی: مھرھایعنی» دینک  د طلبیا ردهک  را خرج  و آنچه«
 از» اند ردهک  خرج  هکرا   د آنچهیبا  ھم  انکو مشر«د ینک  طلب  اند، از آنان وستهیفار پک  به

». نندک طلب«اند  ردهک  ازدواج  با مسلمانان  بعد از ھجرت  هکمھاجر خود   زنان  یمھرھا
فار ک  ارتداد به  سبب  به  از مسلمانان  ی، اگر زن هیآ  نیا  ند: بعد از نزولیگو یم  مفسران
  فار مسلمانکاز   یزن د و اگریاوریرا ب  یشد: مھر و یم  تهفار گفک  ، به وستیپ یمعاھد م

  نیا«دند یگردان یباز م  افرشک شوھر  را به  ز مھرشی، ن وستیپ یم  مسلمانان  شد و به یم
 مھرھا از  از بازگرداندن  آنچه :یعنی» ندک یم  مکشما ح  انیدر م  هک  است  یالھ  مکح

در مورد   ، نه است  هیبیحد  بعد از صلح  انکمورد مشردر   یالھ  مکر شد، حکذ  جھتھردو 
.  است  شده  منسوخ  مکح  نی: ایقول  ندارند. به  با مسلمانان  یمانیعھد و پ  هک  یانکمشر
  و در خصوص  زمان  ھمان  به  مخصوص  امت  اجماع  به  مکح  نیا«د: یگو یم  یعرب ابن

  به  از ھر جھت  یتعال  : حقیعنی» است  متکبا ح  یدانا للهو ا». «بود  هیبیحد  صلح
ماند و او در  ینم  پنھان  یبر و  یا یامر نھان  چیلذا ھ  است خود دانا  بندگان  مصالح

  برگرداندن  مکح«د: یگو یم  ی. قرطب است  بالغه  متکح  یدارا خود  یارھاکو   سخنان
  قیتفر  مکاما ح». بود  اقعهو  و در مورد ھمان  هیبیحد  صلح  زمان به  مھرھا مخصوص

  یفر باقکبر   یگریشد و د  مشرف  اسالم  به ھا آناز   یکی  هک  یدر صورت و شوھر  زن  انیم
 . است  یخود باق  حال  به  ھمچنان ماند،
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ۡزَ�ِٰجُ�ۡم إَِ� ﴿
َ
ءٞ ّمِۡن أ ارِ �ن فَاتَُ�ۡم َ�ۡ ْ  َٔ َ�َعاَ�ۡبُتۡم َ�  ٱلُۡكفَّ ِينَ اتُوا َذَهبَۡت  ٱ�َّ

ْۚ وَ  نَفُقوا
َ
ۡزَ�ُٰجُهم ّمِۡثَل َمآ أ

َ
ْ أ َ  ٱ�َُّقوا ِيٓ  ٱ�َّ نتُم بِهِ  ٱ�َّ

َ
 ﴾١١ُمۡؤِمُنونَ  ۦأ

  مسلمانان از  ی: اگر زنیعنی» فار رفتک  یسو شما به  از زنان  یسک  هک  یو در صورت«
شما را   مطالبه مھر مورد ھا آنو   وستیـ پ  تابک  اھل  فر ـ ھرچند بهکدار   مرتد شد و به

بعد   و از آنان  ردهک ارکیفار پکبا   : سپسیعنی» دیرساند  را عقوبت  افرانک  پس«ندادند؛ 
  خرج  آنچه  معادل اند، رفته  شان زنان  هک  یسانک  به  پس«د؛ یگرفت  متیغن  یروزیاز پ

  هکرا   آنچه  معادل اند، وستهیفار پک  به  شان زنان  هک  یمسلمانان  : بهیعنی» دیاند بدھ ردهک
را   مھر زنانشان  انکمشر  د چنانچهیبدھ  متیء و غن یف  اند، از اموال از مھر داده  آنان  به
فار ک  به  از مھاجران  یزن اگر  یعنی«د: یگو یم س  عباس  دند. ابنیباز نگردان  شانیا  به

او از   به  است  ردهک  یبر و  شوھرش  هکرا   یخرج  معادل  هکمأمورند   ، مسلمانان وستیپ

  نیا  به ﴾ُتمَ�َعاَ�بۡ ﴿ :یتعال  حق  فرموده لذا». بپردازند ھا آن  میاز تقس  قبل  متیغن  اموال
  هک  یمسلمانان  د، بهیروز شدیفار پک ا برید، یگرفت  متیاگر غن  است: سپس  یمعن

: یقول د. بهیاند، بدھ از مھر داده  آنان  به  هکرا   آنچه  اند، معادل وستهیفار پک  به  شان زنان
: از یعنی» دینکد، پروا یدار  مانیاو ا  به  هک  یو از خداوند»  است  ز منسوخین  مکح  نیا

 پروا أد و از خداوندینک، حذر  شماست  مجازات  موجب  هک  یزیچ  به  آلودن  دست
  خرج  اموال  پرداخت  هک  یسک،  نیبنابرا.  یو  عتیشر و  مکح  گذاشتن اجرا  د؛ با بهیدار

  م) مسلمانانک(حا  شود، امام یم  مطالبه  یاز و  مرتدشان  بر زنان  مسلمان  شوھران  ردهک
 بپردازد.  المال تیب را از  د آنیبا  هک  است

  هکم  بعد از فتح  امکاح  نیا  ھمه  هک  سخن  نیا«د: یگو یم  یدھلو للها  یول  شاه  عالمه
  هییحدب  در صلح  هک  یاگر مانند حالت  پس  است  نشده  ر ثابتیفق  نیشد، نزد ا  منسوخ

 للهو ا شود  عمل  امکاح  نید بر ھمیبا  هک  قیتحق  دھد، به  یرو  ھم افتاد، باز  اتفاق
در   شانیا ریو غ  مسلمانان  انیم  چنانچه«د: یگو یز مین» ریر المنیتفس«  صاحب».  اعلم

از   یشود مانع امضا  یاند، معاھدات بوده  آن بر  در گذشته  مسلمانان  هک  یحال  نیچن مانند
  را خرج  آنچه  هک  میبست  مانیپ  اگر مثال با آنان  وجود ندارد. پس  معاھدات  نیا  به  عمل

  میبپرداز  آنان  ما، به  به  زنان  آن  وستنیو پ  شدن  مسلمان  اند، در صورت ردهک  زنانشان
  به  مخصوص  اد شدهی  مکح  هکامر   نیا  داشت ، با در نظر مینک  تعھد عمل  نیا  د بهیبا

 ».شد رکذ  هک ـ چنان  عھد است  اھل  زنان  یمھرھا  دنیبازگردان
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  میکح ام  درباره  هیآ  نیند: ایگو یم  مهیرک  هیآ  نزول  سبب  انیدر ب  و مقاتل  حسن
رد. ک  کرا تر  یشیقر  میتم بن عباس  و شوھرش  مرتد گشت  هکشد   زلنا  انیدختر ابوسف

ز ین  مرتده  زن  آن  مرتد نشد، سپس  شیاز قر  یگرید  زن  چیبجز او ھ  هک  ر استکذ  انیشا
 . بازگشت  اسالم  مجددا به

َها ﴿ ُّ�
َ
� ِ  ٱلُۡمۡؤِمَ�ُٰت إَِذا َجآَءَك  ٱ�َِّ�ُّ َ�ٰٓ ن �َّ �ُۡ�ِۡ�َن ب

َ
ٰٓ أ ِ ُ�َبايِۡعَنَك َ�َ ا َوَ�  ٔٗ َشۡ�  ٱ�َّ

�َِ� بِبُۡهَ�ٰٖن َ�ۡفَ�ِ�َنهُ 
ۡ
ۡوَ�َٰدُهنَّ َوَ� يَأ

َ
يِۡديِهنَّ  ۥ�َۡ�ِۡ�َن َوَ� يَۡز�َِ� َوَ� َ�ۡقتُۡلَن أ

َ
� َ�ۡ�َ

رُۡجلِهِ 
َ
ۚ لَُهنَّ  ۡسَتۡغفِرۡ ٱَوَ� َ�ۡعِصيَنَك ِ� َمۡعُروٖف َ�َبايِۡعُهنَّ وَ  نَّ َوأ َ َ إِنَّ  ٱ�َّ َ�ُفورٞ  ٱ�َّ

 ﴾١٢رَِّحيمٞ 
عت: عقد و یب» نندک  عتیبا تو ب  هکند یآ نزد تو  به  مؤمن  زنان  امبر! چونیپ  یا«

بر «ند؛ ینزد تو آ  ردنک  عتیقصد ب  به  : چونیعنی.  است  طاعت  به  یبندیپا  مانیپ
 قصد  به  : چونیعنی» نندکمقرر ن  کیشر«باشد   چهھر » را  یزیخداوند چ  یبرا  هک نیا
  رسول نزد  زنان  هکبود   هکم  در روز فتح  واقعه  نیند. اینزد تو آ  بر اسالم  ردنک  عتیب

از   هک دستور داد  امبرشیپ  به أ خداوند  نند پسک  عتیب  شانیآمدند تا با ا ص  خدا
  نیبر ا ریبگ  عتیب  از آنان» و«اورند ین  کیه: شرکرد یبگ  عتیشروط ب  نیبر ا  شانیا

از  ص  رمکا  رسول  یوقت  هک  است  آمده  فیشر  ثیدر حد» نندکن  یدزد«ه: کشرط 
  انیابوسف  دند، ھند زنیرس  هک  عتیبند از شروط ب  نیا  گرفتند، به یم  عتیب  هکم  زنان

  نیا ای، آ دارم یرا بر م  خرجمان غذا و  یو  از مال  و من  است  یلیمرد بخ  انیگفت: ابوسف
  از آنان» و». « است  حالل  تی! برا یآر« فرمودند: ص خدا  ؟ رسول است  ار درستک
  ستین  فرج  یزنا  زنا محدود به  بودن  و حرام» نندکن زنا«ه: کشرط   نیر بر ایبگ  عتیب

  است  شده  زنا نوشته از  یو  بھره  بر فرزند آدم«است:   آمده  فیشر  ثیدر حد  هک چنان
  یو زنا  است  ستنیچشمھا نگر  یزنا  ابد پسی یدرم  ناخواه  خواه خود را  بھره  نیاو ا  هک

  گرفتن ھا آن  ینند و زناک یزنا م  و دو دست  گفتن  سخن  زبان  یزنا و  دنیگوشھا شن
  خواھش  و قلب )فحشاء  یسو  به(  است  رفتن  راه ھا آن  ینند و زناک یم و دو پا زنا  است

 ». بیذکا تیند ک یم  قیرا تصد  خواھش  نیا ای  فرج  ند، سپسک یم و تمنا
 گور به  زنده  رسم» شندکاوالد خود را ن«ه: کشرط   نیر بر ایبگ  عتیب  از آنان» و«

  بدان  تیدر جاھل  هکبود   یمونینام  ، رسم یجاھل  ا ننگیفقر،   از ترس  دختران  ردنک
  به  باشد،چه  هک  یا زهیھر انگ  به  فرزندان  در قتل  است  عام  یمعن  نیا  یشد ول یم  عمل
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.  ر آنیغ و  نیجن  در قتل  است  ز عامیزنا و ن  اتھام  رفع  زهیانگ  به  از فقر، چه  ترس  زهیانگ
را   آن  خبره  ارشناسک  هک  یعذر  سبب  به  نیجن  ردنکساقط   هکآنند  بر  اما احناف

  عادتا از چھل  هکـ   خلقت  مرحله  ھنوز به  نیجن  هک یدرصورت  است  دھد، مباح  صیتشخ
در   هک  ینیاسقاط جن باشد اما  دهیـ نرس  است  بعد از حمل  یو  یگ روزه  وپنج تا چھل
و   است  روهکعذر م  بدون قرار دارد،  چھارم  ماه  انیدر پا  یعنی  روح  دنیاز دم  قبل  مرحله

  د بهیبا  یدشوار  لیھمچو مسا در  . البته است  یقطع  ، حرام مرحله  نیبعد از ا  اسقاط آن
 . نگرفت  میتصم  رد و خودسرانهک  رجوع  و علم  یتقو  اھل

در  را  آن  هکاورند ین  شیرا پ  یدروغ  سخن«ه: کشرط   نیر بر ایبگ  عتیب  از آنان» و«
از   هکرا   یفرزندان  شانشوھران  : بهیعنی» باشند  بر بسته  شیخو  یھا و پاھا دست  انیم

نوزاد سر   زن  هکبود   نیچن  رسم  تیدر جاھل«د: یگو ینند. فراء مکن  منسوب  ستین  آنان
».  توست  نطفه از  من  بچه  نیگفت: ا یم  شوھرش  به  گاه  رد و آنک یدا میرا پ  یا یراھ
را   یپسر  آن  یجا د اما بهییزا یم  یدختر  زن  هکبود   چنان«د: یگو یم س  عباس  ابن

  ینافرمان  یدر معروف تو را«ه: کشرط   نیر بر ایبگ  عتیب  از آنان» و». «داد یقرار م
  ، چون است أ خدا از  یو فرمانبردار  طاعت  مشمول  هک  ی: در ھر امریعنی» نندکن

، بر سر و  ردنک  کچا  بانی، گر ردنک  شانیپر  یمو،  دنیدر  ، جامه ردنک از نوحه  منع
گر در ید  یسانکا یخود   ینابود  به  ردنکو دعا   ردنک  را فگار و خراش  ، چھره زدن  یرو

 ص  رمکا  رسول  هک ـ با وجود آن»  معروف در ص امبریپ  ینافرمان  عدم«د: یھا. ق یعزادار
  یمخلوق  چیاز ھ  بردن  فرمان  هک  امر است  نیبر ا  هیتنب  یردند ـ براک یامر نم  معروف  جز به

و   نک  عتیب  شانیبا ا  پس«رفتند؛ یشروط را پذ  نی! اگر ا یجواز ندارد.آر  خالق  یدر نافرمان
 أردند، از خداوندکبا تو   هک  یعتیب  نی: بعد از ایعنی» بخواه  آمرزش از خداوند  شانیبرا
  بندگان  ردنک  کبا پا» ھمانا خداوند آمرزگار است«بخواه   آمرزش  شان گذشته  گناھان  یبرا

 . شانیا  به  دنیبخش  طاعت  قی؛ با توف است» مھربان«  گذشته  از گناھان خود
  مردان با  هکنبود بل  شانیا  فقط محدود به  با زنان  عتیب  یبندھا  هک  ر استکذ  انیشا

  بن  عباده  تیروا  به  فیشر  ثیدر حد  هک چنان  گرفت  صورت  عتیھا ب شرط  نیز بر این
  نخست  عقبه  عتیدر ب  هک  بودم  یسانک  در جمله  من«فرمود:   هک  است  آمده س  صامت

  زنان  عتیب  مفاد ھمان خدا بر  با رسول  پس  میمرد بود  حاضر بودند و ما مجموعا دوزاده
  عتیب  شانی! با ا یشود. آر  فرض  اد مسلحانهجھ  هکبود   از آن  قبل  نیو ا  میردک  عتیب
،  مینک، زنا ن مینکن  ی، دزد میاورین  کیشر  أل  یخدا  را به  یزیچ  هک نیبر ا  میردک
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بر   شیخو  یدستھا و پاھا  انیدر م را  آن  هک  میبرنبند  ی، بھتان میشکرا ن  فرزندانمان
 ص خدا  . رسول مینکن  ینافرمان  یمعروف امر  چیرا در ھ ص  رمکا  و رسول  میباش  بسته

 ». است  شما بھشت  ید، برایردک فرمودند: اگر وفا  عتیب  نیا  انیبعد از پا
  است  نکر  شش  هک  نیدر د  ینھ  انکار  به  مهیرک  هیدر آ  هکشود  یم  نشان خاطر 
  یاست: ادا  لیذ  نکر  ز ششین ھا آن  هک  است  ر نشدهکامر ذ  انکاما ار  است  شده  حیتصر

  نیر اوامر اکذ  عدم  لی. دل از جنابت  نمودن  غسل و  ، حج ، روزه اتک، نماز، ز شھادت  لمهک
  هک  یبر امر  هیلذا تنب  است  یشگیو ھم  دائم  احوال  و ھمه ھا نازم  در ھمه  ینھ  هک  است
 . است دتر و مھمترک، مؤ است  یدائم

  آن بعد از  هکم  در روز فتح  هیآ  نیاند: ا گفته  مهیرک  هیآ  نزول  سبب  انیدر ب  مفسران
د: یگو یم ل  شدند. عائشه  فارغ  با مردان  عتیاز ب ص  رمکا  رسول  هکشد   نازل

  دست  هکسوگند   أل  یخدا  بود و به  گفتن فقط با سخن  با زنان ص خدا  رسول  عتیب«
  با زنان ص خدا  رسول  رد. و چونکن  را لمس  یزن  چیھ  ھرگز دست ص  رمکا  رسول

  ثیدر حد  نیھمچن».  ردمک  عتیب  گفتن  سخن  فرمودند: با شما به یردند، مک یم  عتیب
  هک بعد از آن«... فرمود:   هک  است  آمده ل  یمیتم  هیرق  بنت  مهیام  تیروا  به  فیشر

  ا با ما مصافحهی! آللها ا رسولیم: یگفت شروط را گرفتند،  نیاز ما ا ص  رمکا  رسول
  ، سخن زن  کیبا   گفتنم سخن  هکبل  نمک ینم  مصاحفه  با زنان  د؟ فرمودند: منینک ینم

 ». است  با صد زن  گفتنم

َها ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ َ�ٰٓ ْ قَۡوًما َغِضَب  ٱ�َّ ْ َ� َ�َتَولَّۡوا ُ َءاَمُنوا ْ ِمَن  ٱ�َّ ِ َعلَۡيِهۡم قَۡد يَ�ُِسوا َكَما  ٱ�ِخَرة

ارُ يَ�َِس  ۡصَ�ِٰب  ٱۡلُكفَّ
َ
 ﴾١٣ٱلُۡقُبورِ ِمۡن أ

» دیرینگ  یدوست  ، به است  گرفته  خشم  خداوند بر آنان  هکرا   ی! قوم مؤمنان  یا«
را یباشند ز یم  انیھودیمخصوصا   : مراد از آنانیقول فرند. بهک  فیطوا  مراد از آنان: تمام

از   یبرخ  درباره  هیآ  نید: ایگو یم  هک  است  آمده  مهیرک  هیآ  نزول  سبب  انیدر ب  یتیروا
ردند تا از ک یم برقرار  یوند دوستیپ  انیھودیبا   هکشد   نازل  مسلمانان  یفقرا

ھود، ی  درباره  است  عام  مهیرک  هیآ«د: یگو یر میثک  رند. اما ابنیگ  بھره  شانیھا وهیم
او   یو از سو  نموده  شان لعنت ، گرفته  خشم  بر آنان أخداوند  هک  یفارکر یو سا  ینصار

فر خود ک  سبب  به  آنان  : البتهیعنی» اند د شدهیام نا  از آخرت  گروه  آن». «سزاوار طردند
  افرانک  هک چنان«اند  د شدهیناام  آنھای  نعمت و  آخرت  ندارند و از ثواب  نیقی  آخرت  به
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  وسی، ھمانند مأ از آخرت  شانبودن  وسیمأ :یعنی» اند د شدهیگورھا ناام  از اھل
بعد از   بعث  به  هکچرا   است  شانیسو  به ھا آن  بازگشت و  ز مردگانیاز رستاخ  بودنشان

 ندارند.  یاعتقاد  چیز ھین  مرگ



 
 
 
 

 صف  سوره

 . است  هی) آ۱۴(  یو دارا  است  مدنی
  آن  مطلع در  خداوند متعال  هکشد   دهینام»  صف«  سبب  بدان  سوره  نیا ه:یتسم  وجه

َ ٱإِنَّ ﴿ است:  فرموده ِينَ ٱُ�ِبُّ  �َّ �َُّهم اَصفّٗ  ۦيَُ�ٰتِلُوَن ِ� َسبِيلِهِ  �َّ
َ
 َ�ٰنٞ ُ�نۡ  َك�

رۡ   باشد. یم»  یسیع«و »  نییحوار«سوره   نیا  یھاگر نامیاز د ]۴[الصف:  ﴾٤ُصوٞص مَّ

ِ َما ِ� ﴿ َ�َٰ�ٰتِ َسبََّح ِ�َّ �ِض� َوَما ِ�  ٱلسَّ
َ
 ﴾١ٱۡ�َِكيمُ  ٱۡلَعزِ�زُ َوُهَو  ٱۡ�

 ر، بریتعب  نیا» گفت  حیخدا را تسب  است  نیدر زم  و آنچه ھا نادر آسم  آنچه«
ند. ک یم ارشاد  ندهیآ و  ، حال از گذشته  ؛ اعم اوقات  در ھمه  گفتن  حیتسب  تیمشروع
و «ند یرعقالیغ  ندگانیگو  حیثر تسبکرا ایز»  من«حرف   شد نه  ار بردهک به» ما«حرف 
و   افعال  تمام و در  است» میکح«شود  ینم  مغلوب  هک  ی: غالبیعنی» زیعز  اوست

 باشد. یم  و فرزانه  متکبا ح  شیخو  سخنان

َها ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ َ�ٰٓ  ﴾٢َءاَمُنواْ لَِم َ�ُقولُوَن َما َ� َ�ۡفَعلُونَ  ٱ�َّ

  ابن» دیدھ ینم  انجام  هکد ییگو یم  یزید! چرا چیا آورده  مانیا  هک  یسانک  یا«
جھاد   هک از آن  قبل  از مؤمنان  ید: گروھیگو یم  مهیرک  هیآ  نزول  سبب  انیدر ب س عباس
در نزد خود   اعمال  نیتر داشته  دوست  ما را به أ خداوند  اشک  یگفتند: ا یشود م  فرض
گاه   هکخبر داد  ص امبرشیپ  به  خداوند متعال  . پس میردک یم  عمل  آن  رد تا بهک یم  آ

جھاد با   و بعد از آن  شبھه و  کش یب و  نیراست  مانی، ا ینزد و  اعمال  نیتر داشته  دوست
گاه  مؤمنان  زند. و چونیست یم  حق  دهیو با عق  اوردهین  مانیا  هک  است  یتیمعص  اھل   آ

را   ضهیفر  نیا  از آنان  ی، گروھ جھاد است  یتعال  حق نزد  اعمال  نیتر داشته دوست  هکشدند 

لَِم َ�ُقولُوَن َما َ� ﴿فرمود:  أ خداوند  دشوار آمد پس  شانیار جھاد براکداشتند و   ناخوش
ار ک  نیرا بر ا  لذا آنان »دیدھ ینم  انجام  هکد ییگو یم  یزیچچرا « .]۲[الصف:  ﴾َعلُونَ َ�فۡ 

 نمود و افزود:  وھشکن

ِ َكُ�َ َمۡقًتا ِعنَد ﴿ ن َ�ُقولُواْ َما َ� َ�ۡفَعلُونَ  ٱ�َّ
َ
 ﴾٣أ
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: یقول به» دیدھ ینم  انجام  هکد ییبگو  یزیچ  هک  منفور است  نزد خداوند بس«
از   یکیآمدند و  یم ص خدا  نزد رسول  هکشد   نازل  یگروھ  درباره  هیآ  نیا

و   نیرا چن  و دشمن  پرداخته  جوالن  به  رمیار با شمشکیپ  گفت: در صحنه یم  آنان
 بود.  گزاف  یسخن  نیا  هک یحال ... در  دمیوبک  چنان
را   آن  به رد، وفایگ یم  گردن  را به  یطاعت  هک  ھرکس بر  هیآ  نیا  هک  ر استکذ  انیشا
 است:  رد بر دو قسمیگ یم  گردن به  انسان  گرداند و آنچه یم  واجب
  یرضا  یانسان: برا  سخن  نیمانند ا  است: أ ـ نذر تقرب  خود بر دو نوع  هکنذر:  -۱

و   رمیگ یم  گردن  را به  کین  از اعمال  و مانند آن  ، نماز، صدقه روزه أ خداوند
ـ   ب . است  نذر اجماعا الزم  نیا  وفا به  . پس شوم یمتعھد م  آن  دادن  انجام  به

  من آمد، بر  د: اگر مسافرمیبگو  هک نیا  ، مثل است  شرط متعلق  به  هک  ینذر مباح
بر   رد پسک  دفع  را از سرم  سک  شر فالن أ ا اگر خداوندی،  است  یا صدقه

 . است  ز الزمینذر ن  نیا  بهثر علما، وفا کاز نظر ا  هک.  است  یا صدقه  من
اگر   . وعده است  وعده  ھم  یکیرد، یگ یم  گردن  به  انسان  هک  ییزھایوعده: از چ -۲

  ازدواج د: اگریبگو  هک نیا  ، مثل است  اجماعا الزم  آن  بود، وفا به  متعلق  یسبب  به
  ھمراه و شرط  قیبا تعل  ... اما اگر وعده  نمک یم  کمکتو   نار بهید  کی،  ردمک

 ند:یگو یم  یو قرطب  یعرب . ابن است  مورد اختالف  آن  به  عمل  نبود، لزوم
  مگر به  است  واجب  در ھر حال  وعده  وفا به  هک  است  نیدر نزد ما ا  حیصح«

 ». یوجود عذر  علت

َ إِنَّ ﴿ ِينَ ُ�ِبُّ  ٱ�َّ �َّ  ۦيَُ�ٰتِلُوَن ِ� َسبِيلِهِ  ٱ�َّ
َ
ا َك� ۡرُصوٞص َصّفٗ  ﴾٤ُهم ُ�ۡنَ�ٰٞن مَّ

  اشک  یگفتند: ا  مؤمنان  هکاند  ردهک  نقل  مهیرک  هیآ  نزول  سبب  انیدر ب  مفسران
 ، میردک یم  عمل  داد تا بدان یما خبر م  نزد خود را به  اعمال  نیتر محبوب  خداوند متعال

  انیب  آنان  به نجایدر ا أ خداوند  . پس رفت یم  بر سر آن  مانیھا و مال ھا ناجھرچند 
 . است  یو  در راه  دنیجنگ  یدر نزد و  بندگان عمل  نیتر محبوب  هکفرمود 

  و به  در صف  : صفیعنی» زده  او صف  در راه  هکرا   یسانکخدا   قتیدر حق«

  رأس«:  است  آمده  فیشر  ثیدر حد  هک  چنان» دارد  نند دوستک یجھاد م«  فشرده  ھم
،  است  ار اسالمک  رأس« .»اهللا  سبيل  اجلهاد يف  سنامه  ة، وذروةالصال  وعموده  سالماإلمر األ

 أ خداوند ! ی. آر» است أ خدا  جھاد در راه  آن  وھانک  و قله  نماز است  آن  ستون
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  یعمارت  ییگو  هک«شند ک یم  صف» چنان«  در راھش  هکدارد   را دوست  یمجاھدان
  گر چنانید  یبرخ جھاد به  در صف ھا آناز   ی: برخیعنی» ھستند  دهیچسب  ھم  به  مکمح

  ختهیر  از سرب  هک  یساختمان  ھستند ھمچون  یر واحدکیپ  ییگو  هکاند  دهیچسب  درھم
 أخدا  در راه  شان یرومندیو ن  صالبت  سبب  به  یگ فشرده  درھم  نیا  باشد. البته  شده
  به  و دشمن  وجود نداشته  یافکوش  یسست  گونه  چیھ  ارشانکدر   هک  یطور  به  است

  خروج  هکشود  یم  نشان ند. خاطرکنفوذ   شانیو سنگرھا  تواند در صفوف ینم  وجه  چیھ
ا یشود،  یم  عارض  یو  به  هک  یضرورت  سبب ؛ مگر به ستیز نیجھاد جا  مجاھد از صف

  ھدف  یا برایشود،  یم  محول  یو  به  ندهفرما  یاز سو  هک  یتیمأمور  انجام  یبرا
بدر   یھا در جنگ  هک چنان  با دشمن  و مبارزه  نیمک  یبرا  شدن  رونیمانند ب  یا یجنگ
 بود.  نیبر چنیو خ

ّ�ِ رَُسوُل  ۦ�ۡذ قَاَل ُموَ�ٰ لَِقۡوِمهِ ﴿
َ
ۡعلَُموَن � ِ َ�َٰقۡوِم لَِم تُۡؤُذونَِ� َوقَد �َّ ا  ٱ�َّ إَِ�ُۡ�ۡمۖ فَلَمَّ

َزاَغ 
َ
ُ َزاُغٓواْ أ ُ قُلُو�َُهۡمۚ وَ  ٱ�َّ  ﴾٥ٱۡلَ�ِٰسقِ�َ  ٱلَۡقۡومَ َ� َ�ۡهِدي  ٱ�َّ

  راھش در  انیاو جنگجو  هک  پرداخت  قتیحق  نیر اکذ  به  سبحان  یخدا  هک بعد از آن
  ز از جملهین علیھماالسالم  یسیو ع  یموس  هکدارد  یم  انینجا بیدارد، در ا  را دوست

  به  هک  یسانکردند و بر کجھاد   یو  و در راه  داده  فرمان  یتاپرستکی  به  هکبودند   یسانک
را از  ص محمد  امت  قیحقا  نیا  انیشد تا با ب  نازل  برخاستند عذاب  شانیبا ا  مخالفت

  قوم  هکدھند   را انجام  یارک  ھمان ص امبرشانیمبادا با پ  هکامر بر حذر دارد   نیا
 دادند.  انجام ھا آنبا  علیھماالسالم  یسیو ع  یموس

 با» دیآزار ی! چرا مرا م من  قوم  یگفت: ا  قومش  به  یموس  هکرا   یھنگام  نکاد یو «
و   نموده  بر شما فرض  خداوند متعال  هک  ییھا ناو فرم  امک، اح نیاز قوان  یچیپ سر
  بیو ع  زدن  ، طعنه دادن  د؛ با دشنامیآزار یا مرا می.  نمک یامر م ھا آن  شما را به  من
 »۶۹ احزاب/«در سوره   شانیآزارھا  گونه  نیا  انیب  هک  ر استکذ  انی. شا من  ییجو

: یعنی» شما ھستم  یسو امبر خداوند بهیپ  من  هکد یدان یم  هک آن  حال و » گذشت
  ھستم أ خداوند  فرستاده  من  هک  قتیحق  نیا  به  هک ید درحالیآزار یم مرا  چگونه

. از  تیمورد آزار و اذ  رد، نهیگ یقرار م  و احترام  میاو مورد تعظ  فرستاده د وییدانا
  سبب  به  است  نمانده  یباق  ھم  یکش  من  رسالت  شما در صحت  یگر براید  یسو

  را بر شما اجتناب  رسالتم  به  اعتراف  هک  ید، معجزاتیا ردهک  مشاھده  از من  هک  یمعجزات
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  چون  پس«؟  است  ردهک  افاده  ینیقی  یشما علم  یبرا  آن  به  و نسبت  دهیگردان ریناپذ
  امبرشانیپ  دادن با آزار  : چونیعنی» دیرا برگردان  شانیھا ردند، خدا دلک  یجروک

 بودند،  شده  بکمرت  هک  آنچه  یجزا  عنوان  به أ را فرو گذاشتند، خداوند  حق
: یعنی» را  فاسقان  و خداوند قوم«د یگردان  لیو متما  جک  تیو ھدا  را از حق  شانیھا دل

  نیا  هک» ندک ینم  تیھدا« است  گرفته  سبقت  بودنشان  بر فاسق  یو  علم  هکرا   یسانک
 آنانند.  ز از جملهین  گروه

ٰٓءِيَل إِّ�ِ رَُسوُل  ٱۡ�نُ �ۡذ قَاَل ِعيَ� ﴿ ِ َمۡرَ�َم َ�َٰبِ�ٓ إِۡسَ� ٗقا لَِّما َ�ۡ�َ  ٱ�َّ َصّدِ إَِ�ُۡ�م مُّ
ِ� ِمۢن َ�ۡعِدي  ٱ�َّۡوَرٮٰةِ يََديَّ مَِن 

ۡ
ۢ� بِرَُسوٖل يَأ َ ۥٓ َوُمبَّ�ِ ِ  ٱۡسُمُه ا َجآَءُهم ب ۡ�َُدۖ فَلَمَّ

َ
 ٱۡ�َّيَِ�ٰتِ أ

بِ�ٞ  َذاقَالُواْ َ�ٰ   ﴾٦ِسۡحرٞ مُّ
  قوم  یو نگفت: ا» لیاسرائ یبن  یگفت: ا  میپسر مر  یسیع  هکرا   یھنگام  نکاد ی و«

  فرستاده  من  نهیھرآ«  نداشت  یا ینسب  یکینزد  لیاسرائ یبا بن ÷  یسیرا عی! ز من
 :یعنی» از تورات  است  من  یرو  شیپ  آنچه  نندهک  قی، تصد شما ھستم  یسو خداوند به

  ام اوردهیشما ن  را به  یزیو چ  لیشما با انج  یسو به  ھستم أ خداوند  فرستاده  من
  چگونه  پس  است  من  بعثت  به  بشارت  متضمن  ھم  تورات  هکباشد بل  مخالف  با تورات  هک

  بعد از من هک  ام دھنده  بشارت  یامبریپ  و به«د؟ ینک یم  مخالفت  د و با منیرم یم  از من
  یو موجب  لیدل  چیھ  پس  است  نیا  من  و مرام  امیپ  و ھرگاه» احمد است  نامشد و یآ یم

  به  هک  یسکاست:   یمعن  نیو بد ص امبر مایپ  وجود ندارد. احمد نام  من  بیذکت  یبرا
ا یرد. یگ یقرار م  شیستا مورد  گرانیشتر از دی، ب یدر و  خوب  یھا وجود خصلت  سبب

  بن بریج  تیروا  به  فیشر  ثیحد . در پروردگارش  یبرا  مردم  نیگرترشیستا  یعنیاحمد؛ 
،  محمدم  دارم: من  ییھا نام  من« فرمودند: ص  رمکا  رسول  هک  است  آمده س  مطعم

  ند، منک یفر را محو مکاو   لهیوس  خداوند به  هک  ھستم  یا یماح  ، من احمدم  من
  عاقب  شوند و من یم  ـ گردآورده  من بعد از  یعنیـ   من  قدم  به  مردم  هک  ھستم  یحاشر
از   پانزدھم  د. در فصلیآ یم † ایاز انب بعد  هک  ھستم  یامبریپ  نی: آخریعنی»  ھستم

او   من  یخدا  هک  است  یحق  ط روحیگفت: فارقل  حیمس  سوعی«است:   وحنا آمدهی  لیانج
بر حمد   هک  است  یط: لفظیفارقل». دھد یم  میشما تعل  ز را بهیچ  ھمهفرستد، او  یرا م

  ر استکذ  انیدارد. شا  اشاره ص امبر مایپ  محمد دو نام احمد و  ند و بهک یم  داللت
با   چون  پس. « است  آمده  باب  نیز در ھمین  یگرید  حاتیتصر  لیو انج  در تورات  هک
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ا ی، ÷ یسیع  : چونیعنی» ار استکآش  یسحر  نیفتند: اآمد، گ  آنان  شیھا پ معجزه
و   واضح  یی، جادو ما آورده  یاو برا  آمد، گفتند: آنچه  ھا نزد آنان معجزه با ص محمد

 . است ارکآش

ِن ﴿ ۡظلَُم مِمَّ
َ
ِ َ�َ  ٱۡ�َ�َىٰ َوَمۡن أ ُ وَ  ٱۡ�ِۡسَ�ِٰم� َوُهَو يُۡدَ�ٰٓ إَِ�  ٱلَۡكِذَب  ٱ�َّ َ� َ�ۡهِدي  ٱ�َّ

ٰلِِم�َ  ٱۡلَقۡومَ   ﴾٧ٱل�َّ
  یسو او به  هک آن  و حال  بربست  بر خدا دروغ  هک  سک  ارتر از آنکستم  ستیکو «

 :یعنی؟  ستھا آن  نیفتریو شر  انیاد  نیبھتر  هک  یاسالم» شود یم  فراخوانده  اسالم
  امبرشیپ  را بر زبان ھا آن  پروردگارشان  هکاند  یسانک  مردم  نیارترکستم

  یجا به  خواند اما آنان یفرام  است  سرا در آنھردو   سعادت  هک  یاسالم  یسو به
 ای،  سحر است  ند: قرآنیگو یبندند و مثال م یبرم  دروغ  أل  یبر خدا  دعوت  اجابت

 ... و ستیخدا ن  رسول ص ا محمدی،  است  نداده  فرمان  یامر  نیچن  به أ خداوند
بر   یو  را سنتیز» ندک ینم  تیار را ھداکستم  و خداوند قوم«از افتراھا.   نیا  امثال

ز از ین  نانیند و اکن  تیستند ھداین  تیسزاوار ھدا  هکرا   یسانک  هک  است  آن
 اند. جمله  آن

ِ واْ نُوَر  ُٔ يُرِ�ُدوَن ِ�ُۡطِ� ﴿ ۡفَ�ٰهِِهۡم وَ  ٱ�َّ
َ
ُ بِأ ِ  ٱ�َّ  ﴾٨ٱلَۡ�ٰفُِرونَ َولَۡو َكرِهَ  ۦُمتِمُّ نُورِه

 در  آنان  : حالیعنی» نندک  خاموش  شیخو  یھا آنرا با دھ للهنور ا  هکخواھند  یم«
ھا  دل در  آن  تیاز نفوذ ھدا  یریو جلوگ  اسالم  وبکسر  یبرا  شان باطل  یاپوکو ت  تالش

  با پف را  یمینور عظخواھد  یم  هک  است  یسک  حال  ھمچون  نیدروغ  سخنان  لهیوس به
با » است  شینور خو  نندهک خداوند تمام  هک آن  و حال«گرداند   خاموش  شیخو  دھان

  آن  گستراندن ھا و و روش  از راه  ر آنیبر غ  آن  ساختن ، برتر اسالم  نید  ساختن روزیپ
  یاسالم  دعوت ریانتشار فراگ  نیا» باشند  نداشته  خوش  افرانکچند  ھر«در قلمروھا 

  یسک  حال  را به  اسالم  یبرانداز  یبرا  در تالش  آنان  حال  أل  یخدا  سان نیرا. بد
گرداند!   را خاموش  تواند آن یم  هک آن  الیخ  ند، بهک یم  پف  در نور آفتاب  هکرد ک  هیتشب
 باشد. یم  لیمستح زیار نک  ، آن است  لیار مستحک  نیا  هک چنان  پس

  روز بررسول  چھل  د: مدتیگو یم  مهیرک  هیآ  نزول  سبب  انیدر ب س  عباس  ابن
  هکباد   تان ھود! مژدهی  جماعت  یا«گفت:   اشرف  بن  عبک  امد پسین  یوح صخدا

  مطمئن  پس دیگردان  فرستاد، خاموش یفروم  یبر و  هک  خداوند نور محمد را در آنچه
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  نید  دشمن  آن  از سخن ص  رمکا  رسول». رسد ینم  سرانجام  به  ارشک  هکد یباش
  شانیبر ا  یوح  آن از  فرمود و پس  را نازل  هیآ  نیا أ خداوند  گاه  شدند، آن  نیاندوھگ

 آمد. یفرود م  بالانقطاع

ِيٓ ُهَو ﴿ رَۡسَل رَُسوَ�ُ  ٱ�َّ
َ
ِ  ۥأ َولَۡو َكرِهَ  ۦُ�ِّهِ  ٱّ�ِينِ َ�َ  ۥِ�ُۡظِهَرهُ  ٱۡ�َقِّ َودِيِن  ٱلُۡهَدىٰ ب

 ﴾٩ٱلُۡمۡ�ُِ�ونَ 
 روزیپ  انیاد  را بر ھمه  فرستاد تا آن  حق  نیو د  تیرا با ھدا  امبرشیپ  هک آن  اوست«

  افرانکچند  ھر«گرداند   برتر و غالب  آن  مخالف  انیاد  را بر ھمه  : آنیعنی» گرداند
  تحقق  ناخواه  خواه  یروزیپ  نیا  نکیرا، ل  یو برتر  یروزیپ  نیا» باشند  نداشته  خوش

  فتنه د ویجنگ أ خدا  نید  ساختن برتر  ید برایر بایناگز  جھت  نی. از ا است  یافتنی
  یبرا  هکبل  اسالم  رشیبر پذ  اجبار مردم  یمعن به  نه  نیو ا  برداشت  انیرا ازم  فر و باطلک

 . است  یاسالم  دعوت  از سر راه  موانع  برداشتن

﴿ ِ ِ تُۡؤِمُنوَن ب ِ َوتَُ�ِٰهُدوَن ِ� َسبِيِل  ۦَورَُسوِ�ِ  ٱ�َّ نُفِسُ�ۡمۚ َ�ٰلُِ�ۡم  ٱ�َّ
َ
ۡمَ�ٰلُِ�ۡم َوأ

َ
بِأ

 ﴾١١َخۡ�ٞ لَُّ�ۡم إِن ُكنُتۡم َ�ۡعلَُمونَ 
  شما را از عذاب  هک  شوم  رھنمون  یتجارت  ا شما را بهی! آ مؤمنان  یا«
امبر یخداوند و پ  به«شوم:  یم  رھنمون  تجارت  نیا  بهشما را   کنیا» رھاند؟ یم  کدردنا

 خدا  خود در راه  یھا آنو ج  و با اموال«د یورز  یداریپا  مانی: بر ایعنی» دیآور  مانیا او
  نمودن  از جمع  عبارت  هکرا ـ   تجارت  نوع  هک  است  یا مستأنفه  جمله  نیا» دینکجھاد 

و ما   ستیچ  تجارت  نیگفتند: ا  مؤمنان  ییند گوک یم  انیـ ب  و جھاد است  مانیا  انیم
د. ینکد و جھاد یآور  مانیفرمود: ا  ؟ پس میابی  دست  النکسود   نیا  به  هک  مینکار ک چه
در   مؤمنان  هکقرار داد   تجارت  منزله  و جھاد را به  مانیرو ا  از آن  ! خداوند متعال یآر

سود   نیا  آوردن  دست برند و به یسود م  در دادوستد و تجارت  هک برند چنان یسود م  آن
  نیسود ا  متعال  یخدا  نی. ھمچن است  دوزخ از ھا آن  و نجات  بھشت  به ھا آنبا ورود 

  یه: بھاک  است  نیا  یبعد  هیدو آ  یرا معنایز  است  نموده  انیب  یبعد  هیرا در دو آ  تجارت
  از تجارت» شما  یبرا  بھتر است«و جھاد   مانیا» نیا. » است  و جھاد بھشت  مانیا

: در یعنی» دیاگر بدان«؛  آن  یبرا  حاصل یب  یھا رنجھا و زحمت  قبول ا ویدن  محض
از   نوع  نیا  بودن بھتر  به  جاھالن  هکد چرایباش  افتیو در  کو در  علم  از اھل هک  یصورت

 برند. ینم  یپ  تجارت
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فرمود:   هک  است  شده  تیروا  هیآ  نیا  نزول  سبب  انیدر ب س ریجب  بن دیاز سع

َها ﴿  هیآ  چون ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ ٰ تَِ�َٰر�ٖ  �َّ ُدلُُّ�ۡم َ�َ

َ
ْ َهۡل أ شد،   نازل ]۱۰[الصف:  ﴾َءاَمُنوا

مالھا و   آن  ، قطعا در راه ستیچ  تجارت  نیا  هک  میدانست یم گفتند: اگر ما  مسلمانان
 شد.  نازل  هیآ  نیا  ! پس میردک یم را نثار  مانیھا ناج

ٰٖت َ�ۡرِي ِمن َ�ۡتَِها ﴿ نَۡ�ٰرُ َ�ۡغفِۡر لَُ�ۡم ُذنُوَ�ُ�ۡم َو�ُۡدِخۡلُ�ۡم َج�َّ
َ
َوَمَ�ِٰ�َن  ٱۡ�

ِٰت َعۡدٖن� َ�ٰلَِك   ﴾١٢ٱۡلَعِظيمُ  ٱلَۡفۡوزُ َطّيَِبٗة ِ� َج�َّ
در   کنیرد اکر کنند ذک  تجارت  د با آنیبا  هکرا   ییاالک  متعال  یخدا  هک بعد از آن

شما را   تا گناھان«ند: ک یر مک، ذ است  داده  وعده  شانیبرا  آن  در قبال  هکرا   یینجا بھایا
شما را   گناھان د،ینکجھاد   مانیا  د و در راهیآور  مانی: اگر ایعنی» امرزدیشما ب  یبرا
و در   است  یجار ھا آن  از فرودست  انباریجو  هک  ییھا و شما را در باغ«آمرزد  یم

  یعنی عدن:  یھا بھشت» آورد در  عدن  یھا در بھشت  دهیو پسند  کپا  ییھا خانه
رد و یگ یم  یبھشت  را از شخص ھا آن  مرگ  نه  هکو ماندگار   یشگیھم  اقامت  یھا بھشت

و   از آمرزش  : آنچهیعنی» میفوز عظ  است  نیا«  است  یآمدن  رونیب ھا آناو از   ھم  نه
  هک  است  یبزرگ  بس  یر شد، ھمانا رستگارکماندگار ذ  یھا بھشت  نیا  به  ردنتانکوارد 

  یگرید  یابیامک  چیھ  هک  است  یا یابیامکشود و  ینم  سراغ  یشتریب  یرستگار  آن  یورا
 . ستین  ھمانند آن

ۡخَرٰى ُ�ِبُّوَ�َهاۖ نَۡ�ٞ ّمَِن ﴿
ُ
ِ َوأ ِ  ٱ�َّ  ﴾١٣ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ َوَ�ۡتٞح قَرِ�ٞبۗ َو�َّ�ِ

 شما  یر شد، براکذ  : بجز آنچهیعنی» دیدار یم  را دوست  آن  هکگر ید  یو نعمت«
  جانب از  ینصرت«دارد؛  وا  یو خوشحال  اعجاب  شما را به  هکند ک یم  تیگر عناید  ینعمت

  خداوند متعال  از جانب  یو نصرت  یاری،  نعمت  نی: ایعنی» کینزد  است  یو فتح للها
  یشما ارزان  را به  آن  یزود  به  هک  است  هکم  و فتح  شیبر قر  یروزیشما با پ  یبرا
» بده  را مژده  مؤمنان و». « است  و روم  فارس  فتح  مراد از آن«د: یگو یدارد. عطاء م یم
 . بده  مژده  در آخرت  بھشت ا ویدر دن  یروزیو پ  فتح  را به  ! مؤمنانص محمد  ی: ایعنی

َها ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ َ�ٰٓ نَصاَر  ٱ�َّ

َ
ْ أ ِ َءاَمُنواْ ُكونُٓوا َن َمۡن  َۧمۡرَ�َم لِۡلَحَوارِّ�ِ  ٱۡ�نُ َكَما قَاَل ِعيَ�  ٱ�َّ

نَصارِٓي إَِ� 
َ
ِۖ أ نَصاُر  ٱۡ�ََوارِ�ُّونَ قَاَل  ٱ�َّ

َ
ِۖ َ�ُۡن أ ٰٓءِيَل اَمَنت طَّ  َٔ َ�  ٱ�َّ آ�َِفةٞ ّمِۢن بَِ�ٓ إِۡسَ�

ۖ َوَ�َفَرت طَّ  يَّۡدنَا  آ�َِفةٞ
َ
ِينَ فَ� ۡصَبُحواْ َ�ِٰهرِ�نَ  ٱ�َّ

َ
ٰ َعُدّوِهِۡم فَأ  ﴾١٤َءاَمُنواْ َ�َ
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 بر  نونکا  ھم  هک أ خدا  نید  دادن  یاری: بر یعنی» دیباش لله! انصارا مؤمنان  یا«
  گفت: چه  ونیحوار  به  میپسر مر  یسیع  هک چنان«د ید، استمرار ورزیا مر بستهک  آن
 دیدھ  را نصرت أخدا  نی: دیعنی» اند من  دھندگان  خدا نصرت  نید  در راه  یسانک

نَصارِٓي إَِ� ﴿ گفت:  شانیا  به ÷  یسیع  هک  گاه  ؛ آن ونیحوار  دادن  مانند نصرت
َ
َمۡن أ

ِۖ ٱ   انسان  هکھستند   یامر  در جھت  من  دادن  یاریدار  عھده  یسانک  چه ]۱۴[الصف: ﴾�َّ
  یاری  اند در جھت من  دھندگان یاری  یسانک  ا چهیند؟ ک یم  کینزد أ خدا  را به
 و  خاص  ارانی  ونیحوار» للها  دھندگان  نصرت  مییگفتند: ما  ونیحوار«؟  أ  الله  دادن

  مانیاو ا  به  هکبودند   یسانک  نیو اول ÷ یسیع  نیراست  دھندگان و نصرت  خالص
  مردم  هک  کمناس  امیدر ا ص خدا  طور رسول  نیمرد بودند. ھم  آوردند و جمعا دوازده

را   آنان  رفته  مردم  یھا گروه  انیم  آمدند، به یم  هکم  به  حج  یادا  یبرا  کینزد و از دور

قر�شا قد   نإف  ر�  ةرسال  بلغأ  حيت  يؤو��  رجل  من«دادند:  یقرار م  مورد خطاب  نیچن
تا  )ندک  یبانیپشت  واز من(دھد   یمرا جا  هک  مرد ھست  دامک« .»ر� ةرسال  بلغأ  نأ  منعو�

. »اند؟ بازداشته  پروردگارم  رسالت  مرا از ابالغ  شیرا قریز  برسانم  مردم  را به  پروردگارم  رسالت
با   شانیرد و اک  آماده  مھم  نیا  یرا برا  نهیمد  اھلاز   و خزرج  اوس أ خداوند  هک نیتا ا

 ردند.ک  عتیخود ب  نیدر سرزم  نشیبر نشر د ص امبرشیپ
 فرک«او   به» یو گروھ« ÷ یسیع  به» آوردند  مانیا  لیاسرائ یاز بن  یگروھ  پس«

را   مؤمنان  پس«ساختند؛   فحشا متھم  را به  و مادرش  ردهکار کرا ان  و نبوتش» دندیورز
  پس«  میداد  و نصرت  یاری  باطل  را بر اھل  حق  : اھلیعنی» میداد  یاری  شان بر دشمنان

  عادات  خوارق و  راماتک  انواع  لهیوس  به  د و نصرتییتأ  نی؛ و ا باطل  بر اھل» شدند  غالب

َها ﴿ ه:یآ ریدر تفس  هکاند  ردهک  تیروا  د از قتادهیحم  بن و عبد  بود. عبدالرزاق ُّ�
َ
� ٰٓ�َ

ِينَ ٱ نَصاَر  �َّ
َ
ْ أ ْ ُكونُٓوا ِ ٱَءاَمُنوا   نصرت  نیا  هک للهحمد ا  به«گفت:  ]۱۴[الصف: ﴾�َّ

  در محل  شانیآمدند و با ا ص  رمکا  را ھفتاد مرد از انصار نزد رسولیز  افتی  تحقق
 أخداوند  هک ردند تا آنک  یاریو   داده  یرا جا ص خدا  رسول  ردند و سپسک  عتیب  عقبه

  سعد آمده  ابن و  اسحاق  ابن  تیروا  به  فیشر  ثیدر حد». دیروز گردانیرا پ  شیخو  نید
نمودند، فرمودند:   مالقات  در عقبه  شانیبا ا  هک  یجمع  به ص  رمکا  رسول  هک  است

و   لیفکتا  )دینک  و انتخاب(د یآور  رونیب  من  یسو خود را به  انیاز م  تن  دوازده«
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دار  را عھده  میمر  بن  یسیع  فالتک  ونیحوار  هک باشند چنان  شیخو  قوم  ندهینما
  به ص خدا  رسول  ردند، سپسک  خود انتخاب  انیرا از م  تن  دوازده ھا آن». دندیگرد
  فالتک  د چونیھست  لیفک  شیخو  شما بر قوم«فرمودند:   دهیبرگز  ندگانینما  آن

ار یانصار گفتند: بس . خود ھستم  قوم  لیفکز ین  و من  میمر بن یسیع  یبرا  ونیحوار
 ». میرفتی؛ پذ خوب
 





 
 
 
 

 جمعه  سوره

 . است  هی) آ۱۱(  یو دارا  است  مدنی
  جمعه نماز  یندا برا  اجابت  فرمان  رندهیدربرگ  هک  سبب  نیبد  سوره  نیا ه:یتسم  وجه

 شد.  دهینام»  جمعه«،  است
  ه: رسولک اند ردهک  تیروا  سوره  نیا  لتیفض  انیدر ب ب  رهیو ابوھر  عباس  ابن

 خواندند. یرا م»  نیمنافق«و »  جمعه«دو سوره   در نماز جمعه ص خدا

ِ َما ِ� ﴿ َ�َٰ�ٰتِ �َُسّبُِح ِ�َّ �ِض َوَما ِ�  ٱلسَّ
َ
وِس  ٱلَۡملِِك  ٱۡ�  ﴾١ٱۡ�َِكيمِ  ٱۡلَعزِ�زِ  ٱۡلُقدُّ

 ای  از ناطق  اعم» دیگو یم  حیخداوند را تسب  است  نیدر زم  و آنچه ھا نادر آسم  آنچه«
  سوره  در اول ھا آن  گفتن  حیر تسبی. تفس قال  زبان  ا بهی  حال  زبان  ، بهھا آنجامد 

  یعنی فرمانروا. قدوس:  یعنی: کمل» است  میکز حیعز  قدوس  کمل«  گذشت» دیحد«
  یعنیز: یعز . است  موصوف  مالک  صفات  و به  و منزه  کپا  ینقص  از ھر گونه  هک  یذات

 . متکو با ح  فرزانه  یعنیم: یکو ح  غالب

ِيُهَو ﴿ ّمِّ�ِ َ�َعَث ِ�  ٱ�َّ
ُ
ْ َعلَۡيِهۡم َءاَ�ٰتِهِ  نَ  ۧٱۡ� َوُ�َزّ�ِيِهۡم َوُ�َعّلُِمُهُم  ۦرَُسوٗ� ّمِۡنُهۡم َ�ۡتلُوا

بِ�ٖ  ٱۡ�ِۡكَمةَ وَ  ٱۡلِكَ�َٰب   ﴾٢�ن َ�نُواْ مِن َ�ۡبُل لَِ� َضَ�ٰٖل مُّ
؛  متکو ح  عزت ، تی، قدوس تیکمال  صفات  به  موصوف  بزرگ  یخدا  نی: ایعنی» اوست«

  از خودشان  یامبریپ  نییام  انیم در  هک«است   ارجمند فرزانه  کپا  پادشاه  یخدا  نیا  یعنی
ا یبلد بودند   نوشتن  هک  یسانکاز   اعم اند، عرب  (ناخوانان): قوم  نییمراد از ام» ختیبرانگ

  به  هک  است  یسک  : در اصلینبودند. ام  یآسمان  تابک  یدارا  را آنانیبلد نبودند ز  هک  یسانک

از خود   یعنی»:  منهم«بودند.   نیچن نیا  اعراب  غالب  هک ندارد؛  ییآشنا  و خواندن  نوشتن
تر  نزدیک  آنان  و از جنس  قوم  کیخود   انیامبر از میپ  فرستادن  . البته شان و از جنس  آنان

ند ینما  یو ھمراھ  موافقت  ند و با او در دعوتشیگو  او را اجابت  هک  است  آن  و سزاوارتر به
د: یگو یر میثک . ابن تر است لیو متماتر  نزدیک خود  جنس  ، به جنس رایز
  با بعثت  یول  ستین  شان یماعدا  ینف  یمعن  به  یادآوری  به  نییام  ساختن  مخصوص«
 ». تر است غیشتر و بلیب  شانیبر ا  یالھ  و احسان  ، منت نییاز ام ص  رمکا  ینب
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  و نه  است  یامز یخود ن ص امبریپ  هک  : با آنیعنی» خواند یم  آنان او را بر  اتیآ«
وجود   نی، با ا است  فراگرفته  یسکرا از   و نوشتن  خواندن  سد و نهینو یم  خواند، نه یم

  یدیاز پل» گرداند یم  کرا پا  و آنان«خواند  یم  اعجاز قرآن  به  ، بر آنان یالھ  یبر اثر وح
  لهیوس  را به  است: آنان  نیا  یمعن  یقول  ناپسند. به  و اخالق  و از گناھان  کفر و شرک
و   تاب: قرآنکمراد از » آموزد یم  متکو ح  تابک  آنان  و به«گرداند  یم  دلکپا  مانیا

  قلم  به  ، نوشتن تابکمراد از «د: یگو یم س  انس  بن  ک. مال است  مت: سنتکمراد از ح
  یدر گمراھ  نیاز ا  شیپ  آنان  نهیو ھرآ». « است  نیدر د  و فھم  ، دانش متکو مراد از ح

و   و جھالت  کدر شر  نییام ص  رمکا  ینب  از بعثت  شی: پیعنی» بودند  یارکآش
 وجود ندارد.  یا یگمراھ  تر از آن بزرگ  هکقرار داشتند   یبزرگ  سب  یا یگمراھ

ا يَلَۡحُقواْ بِِهۡمۚ َوُهَو ﴿  ﴾٣ٱۡ�َِكيمُ  ٱۡلَعزِ�زُ َوَءاَخرِ�َن ِمۡنُهۡم لَمَّ
  نی: ھمچنیعنی» اند وستهینپ ھا آن  ھنوز به  هک  شانیاز ا  یگرید  یھا ز بر جماعتینو «

  به  بعثتش  در وقت  هکرا   آدم  از فرزندان  یگرید  یھا ، گروهص امبریپ  نیا
  یسازکو پا  هیک، تز وستیخواھند پ  شانیا  به  ندهیدر آ  یزود  اند و به وستهینپ  مسلمانان

  عرصه  به  امتیتا روز ق ش بعد از صحابه  هکاند  عرب  از مسلمانان  یسانک  شانیو ا ندک یم
را یز شوند یم  مسلمان  هکاند  ر اعرابیاز غ  یسانک  شانی: مراد از ایقول  ند. بهیآ یوجود م

  امت  کی و  تیھو  کی  به  با اسالم ھا آنستند اما ین  خود از اعراب  در قومھرچند   شانیا
  یمعن  نید اییتأ باشد. به  مختلف  شانیو نژادھا  اقوام  هکاند ھرچند  شده  لیتبدواحد 

  رهیاز ابوھر  یبخار  تیروا  به  لیذ  فیشر  ثیحد  جمله  . از آن است  شده  تیز رواین  یثیاحاد
  شانیشد، ما نزد ا  نازل ص  رمکا  رسول بر  جمعه  سوره  هک  گاه  فرمود: آن  هک  است س

ْ بِهِمۚۡ ﴿ ه: یآ  به  ردند وچونک  را تالوت  آن  پس  میبود  شستهن ا يَلَۡحُقوا  ﴾وََءاَخرِ�َن مِۡنُهۡم لَمَّ
ما   ھنوز به  هک  یگرانید  نی! اللها  ارسولید: یپرس  شانیاز ا  یدند، مردیرس ]۳[الجمعة: 

نھادند و  س  یفارس  سلمان  خود را بر شانه  دست ص خدا  ستند؟ رسولیکاند،  وستهینپ

  یذات  سوگند به« ».هؤالء  من  رجال  بالرث�ا نلاهل  يماناإل  لو اكن  بيده  نفيس  واذلي«فرمودند: 
را در   آن  گروه  نیاز ا  یا باشد، قطعا مردانیثر  در ستاره  مانیا ، اگر اوست  در قبضه  جانم  هک
  آن  بعثت  بودن  بر عام  لی، دل اتیو آ  ثیاز احاد  ر آنیو غ  فیشر  ثیحد  نیا  پس». ابندی یم

  حق  فرموده ص  رمکا  رسول  هک چنان  است  مردم  تمام  یسو به ص  حضرت

  انی، روم انیفارس  به  جھت  نیر نمودند و از ایتفس  فارس  قوم  را به ﴾وََءاَخرِ�َن مِۡنُهمۡ ﴿  یتعال



 ٨٩١  سوره جمعه

 

در   نیردند. ھمچنک  دعوت  حق  نید  یسو را به ھا آنو   نوشته  ھا نامه از ملت  ر آنانیوغ
فرمودند:  ص خدا  رسول  هک  است  آمده س  یساعد سعد  بن  سھل  تیروا  به  فیشر  ثیحد

  هکھستند   یسانک  من  از امت  یو زنان  مردان  یھا صلب  یھا صلب  یھا در صلب  گمان یب«
 نمودند:  را تالوت  هیآ  نیا  سپس». شوند یوارد م  بھشت  به  حساب یب

ْ بِِهمۚۡ ﴿ ا يَۡلَحُقوا   : حقیعنی »میکز حیعز  و اوست« .]۳[الجمعة:  ﴾َوَءاَخرِ�َن ِمۡنُهۡم لَمَّ
ار ک  نیا  را به  یام  یمرد  هکامر   نیدر ا  است  بالغه  متکو ح  عزت  یدارا  یتعال
 د.یبرگز  شیخو  رسالت  افراد بشر به  ھمه  انیو او را از م  ختیبرانگ  میعظ

ِ َ�ٰلَِك فَۡضُل ﴿ ُ يُۡؤ�ِيهِ َمن �ََشآُءۚ وَ  ٱ�َّ  ﴾٤ٱۡلَعِظيمِ  ٱلَۡفۡضلِ ُذو  ٱ�َّ
  یارزان بخواھد  ھرکس  را به  آن  هک  است  یالھ  فضل«و نبوت   یو وح  اسالم» نیا«

» است  میعظ  فضل  یو خداوند دارا«رد ک  یارزان ص محمد  به  هک چنان» دارد یم
  یحت  و نه  برابر است  با آن  نه  یشیو بخشا  فضل  چیھ  هک  یشیو بخشا  فضل  چنان

 . سهیمقا  و قابل  کینزد

ِينَ َمَثُل ﴿ ْ  ٱ�َّ ۡسَفاَرۚۢ� بِۡئَس َمثَُل  ٱۡ�َِمارِ ُ�مَّ لَۡم َ�ِۡملُوَها َكَمثَِل  ٱ�َّۡوَرٮٰةَ ُ�ِّلُوا
َ
َ�ِۡمُل أ

ِينَ  ٱۡلَقۡومِ  بُواْ � ٱ�َّ ِۚ َ�ِٰت َكذَّ ُ وَ  ٱ�َّ ٰلِِم�َ  ٱلَۡقۡومَ َ� َ�ۡهِدي  ٱ�َّ  ﴾٥ٱل�َّ
 یاند مثل ردهک  کرا تر  تورات  به  عمل  هک  یانیھودی  یبرا  متعال  یخدا  گاه  آن

  یمعن  ، به حملوا: از حماله» بار شد  آنان بر  تورات  هک  یسانک  مثل«د: یفرما یو م  زده 
  و عمل  تورات  داشتن پا بر  به  هک  یسانک  : مثلیعنی.  است  فالتکو   یدار  عھده

 به  : سپسیعنی» را بر نداشتند  آن  سپس«شدند   لفک، م است  در آن  هک  آنچه به
بودند   مأمور شده  آن  به  در تورات  هک  ردند و از آنچهکن  عمل  آن  موجب 

 را بر پشت  یاسفار  هک  است  یاالغ  مانند مثلھ«آنان   ! مثل یردند؛ آرکن اطاعت
 شود  خوانده  چون  هک  است  یبزرگ  تابکاز   سفر عبارت  اسفار: جمع» شدک یم 

 شان ! داستان یدند. بلینام» سفر«را   آن  جھت  نیند از اک یار مکخود را آش  یمعنا
بر   هکداند  یرا خر نمیزنند کچند را بر او بار   یتابک  هک  است  یخر  مانند داستان 

 را دروغ للها  اتیآ  هک  یقوم  داستان  بد است  چه»  ا زبالهی  است  تابک  یو  پشت
 شباھت  آن  به  انیھودی  هک  ـ و حقا ھم  خر است  هک  به  مشبه  نی: ایعنی» شمردند 
 یا  شود پس یم  زده  نندگانک بیذکت  یبرا  هک  است  یمثل  نیتر دارند ـ زشت 
 د.ینباش  ! شما مانند آنان مسلمانان 
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  یسانک  به  منظور ھشدار دادن  را به  مثل  نیا  متعال  یخدا  هکشود  یم  نشان خاطر
و   گذاشته  یباق  یسخنران  بر منبر در حال  ستادهیرا ا ص  رمکا  رسول  هکرد ک  انیب

و   خطبه  دنیشن  حال در  هک  یسکشتافتند. و ھر   یتجارت  اروانک  یسو به خود
  فیشر  ثیدر حد  هک دارد چنان  بر او مصداق  مثل  نیبرگرداند، ا  یرو  آن از  یسخنران

اسفارا،   احلمار �مل  كمثل  فمثله  �طب  اممواإل  ةاجلمع  يوم  ت�لم  من« است:  آمده
  امام  هک یحال ـ در  در روز جمعه  سکھر « .»ةمجع  هل  ، ليس نصتأ هل  يقول  واذلي
دارد  یچند را برم  یتابک  هک  است  یخر  او مانند داستان  د، داستانیبگو  سخن خواند یم  خطبه

و . «» ستین  یا ز جمعهی! ن باش  تکو سا  فراده  د: گوشیگو یاو م  به  هک  یسکاو   یو برا
ار یرا اخت  ستم  هکرو   از آن» ندک ینم  تیھدا«طور عام  به» ستمگر را  خداوند قوم

 دارند. قرار  آنان  در زمره  انیھودی  اول  اند. و در قدم ردهک

َها ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ قُۡل َ�ٰٓ ِ مِن ُدوِن  ٱ�َّ ۡوِ�َآُء ِ�َّ

َ
نَُّ�ۡم أ

َ
 ٱلَۡموَۡت َ�َتَمنَُّواْ  ٱ�َّاِس َهاُدٓواْ إِن زََ�ۡمُتۡم �

 ﴾٦إِن ُكنُتۡم َ�ِٰد�ِ�َ 
شانند یا فقط  هکپنداشتند  یداشتند و م  یو برتر  لتیفض  یادعا  ر مردمیبر سا  انیھودی

  یخدا  پس باشند یم  یو  زانیو عز  و فرزندان أ خدا  دوستان  مردم  ھمه  انیاز م  هک
  یبگو: ا«آنان:   ردندبهک  را مطرح  باطل  یادعا  نیا  چون  هکدستور داد   امبرشیپ  به  سبحان

  گر پسید  مردم  د نهییخدا  شما دوستان  هکد یپندار ید، اگر میا شده  یھودی  هک  یسانک
اگر راستگو «د یابی  دست  شیو برتر خو  یگرام  گاهیجا  خود به  زعم  تا به» دینک  مرگ  یآرزو
خود   بودن  یبھشت  به  هک  یسک راید زیباش یم أخدا  دوستان  هکپندار   نیدر ا» دیھست

  فیشر  ثیابد. در حدی  ییرھا  پرمحنت  یسرا  نیدارد تا از ا  باشد، قطعا دوست  داشته  نیقی
را در  ص ؛ اگر محمد گفت  نیلع  ابوجھل فرمود:  هک  آمد است س  عباس  ابن  تیروا  به
. )نمک یم  اش و خفه(  فشارم یم  را بر گردنش  میپا و  ردهک  لگدمال  میر پای، او را ز نمیبب  عبهک

ارا او را کآش  ند، فرشتگانک  نیاگر چن«و فرمودند:  دیرس ص خدا  رسول  خبر به  پس
  خود را در دوزخ  یھا گاهیرند و جایم یم  ینند، ھمگک  مرگ  یآرزو  انیھودیرند و اگر یگ یم
از  )ینصار  یعنی(را دارند   قصد مباھله ص  رمکا  با رسول  هک  یسانکاگر  نند ویب یم

 ». یمال  ابند و نهی یم  یا خود خانواده  یبرا  باز گردند، نه ١»مالعنه«  مباھله

                                                           
 ».۶۱ عمران/  آل«؛ تفسیر  نگاه -١
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  به  نسبت  انسان  یدوست  ار شناختیو مع  زانیم  هک نیا ند برک یم  داللت  هیآ  نیا
 . با اوست  مالقات  یبرا  یو  ی، آمادگ أ خداوند

يِۡديهِۡمۚ وَ  ۥٓ َوَ� َ�َتَمنَّۡونَهُ ﴿
َ
َمۡت � بََدۢ� بَِما قَدَّ

َ
� ُ ِ  ٱ�َّ ٰلِِم�َ َعلِيُمۢ ب  ﴾٧ٱل�َّ

  یھا دست  به  شیاز پ  هک  آنچه  سبب  نند بهک یرا آرزو نم  و ھرگز آن«
و   فیو تحر  یفر، معاصکاز   هک  آنچه  سبب  ھرگز به  انیھودی: یعنی» اند ردهک  شیخو
  اعمال  شوم  از فرجام  هک نند چراک یرا آرزو نم  اند، مرگ ردهک أ خداوند  تابک  لیتبد

را از یز  است  قرآن  از معجزات  یا معجزه  هیآ  نیا  هکشود  یم  نشان ند. خاطرکمنایخود ب
  ی، بستگ است مربوط  ندهیآ  به  هک  یدر امر  ملت  کی  موضع  به  هکدھد  یخبر م  یامر

و خداوند «ند ک  ثابت خبر را  نیا  د تا خالفیآ ینم  ھم  ملت  از افراد آن  یکی  دارد سپس
 ند.ک یم  مجازات  شان را در برابر اعمال  آنان  پس» داناست  ستمگران  به

ِي ٱلَۡمۡوَت قُۡل إِنَّ ﴿ وَن ِمۡنُه فَإِنَّهُ  ٱ�َّ  ٱۡلَغۡيبِ ُمَ�ٰقِيُ�ۡمۖ ُ�مَّ تَُردُّوَن إَِ�ٰ َ�ٰلِِم  ۥتَفِرُّ
َ�َٰدةِ وَ   ﴾٨َ�يُنَّبُِئُ�م بَِما ُكنُتۡم َ�ۡعَملُونَ  ٱلشَّ

» دیآ یم شما  سر وقت  د، قطعا بهیزیگر یم  از آن  هک  یمرگ  آن« ص امبریپ  یا» بگو«
با   یزود به رسد و یشما م  د، بهیزانیگر  آن  یسو به  هک  یجھت  از ھمان  مرگ  : آنیعنی

» د شدیخواھ  دهیار بازگردانکو آش  پنھان  یدانا  یسو به  گاه آن«شما رو دررو خواھد شد 
گاھتان«  زشت  از اعمال» دیردک یم  آنچه  و به«امت یق در روز و شما را » ردک خواھد  آ

 خواھد نمود.  مجازات  در برابر آن

َها ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ َ�ٰٓ لَٰوةِ ِمن يَۡوِم  ٱ�َّ ْ فَ  ٱۡ�ُُمَعةِ َءاَمُنٓواْ إَِذا نُودَِي لِلصَّ ِ إَِ�ٰ ذِۡكرِ  ٱۡسَعۡوا َوَذُرواْ  ٱ�َّ

 ﴾٩َ�ٰلُِ�ۡم َخۡ�ٞ لَُّ�ۡم إِن ُكنُتۡم َ�ۡعلَُمونَ  ٱۡ�َۡيعَۚ 
  مراد از آن: اذان» شد  ندا در داده  نماز روز جمعه  یبرا  ! چون مؤمنان  یا«
،  نیجز ا ص  رمکا  رسول  را در زمانیند زینش یبر منبر م  امام  هک  گاه  ؛ آن است  دوم
،  افتی  شد و توسعه  فراخ  نهیمد  هک  گاه  آن  ینبود ول  در روز جمعه  یگرید  اذان

افزود و   را در نماز جمعه  اول  اذان ش صحابه  در حضور و موافقت س  عثمان  حضرت
 بود،» زوراء»  آن  نام  هکمسجد   کیدر نزد  نهیمد  منزل  نیبلندتر  بام  رد تا بر پشتک امر

!  یرا بشنوند. آر  آن  نهیمد  یھا در دور دست  مردم  را در دھند تا ھمه  اول  اذان
  یر خداوند سعکذ  یسو به  پس«شد   در داده  اذان  بانگ  نماز روز جمعه  یبرا  چون

  استماع  نزد جمھور فقھا مراد از آن  هکـ  أ اد خداوندیر و کذ  یسو : بهیعنی» دینک
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مانند  ؛ نماز جمعه  اسباب  ردنک  آماده  د و بهیـ بشتاب  است  در مساجد جامع  خطبه

د. از یبرو یعنی ﴾اَعوۡ سۡ ٱفَ ﴿ د.یشو  مسجد مشغول  یسو به  آوردن  ی، وضوء و رو غسل
  هک  است  مطلوب رایر شد زیتعب»  شتافتن« یعنی»  یسع«به   نماز جمعه  یسو به  رفتن
را لفظ یزد زیبرخ  جمعه نماز  یادا  یبرا  و عزم  تیو نشاط و جد  با ھمت  مسلمان  انسان

  عیتند و سر  انسان  هک  ستین  نیا»  یسع«مراد از   . البته است  و عزم  تید جدیمف  یسع
از تند   هکچرا   است  نماز جمعه  به  تیو عنا  مراد توجه  هکبرود بل  نماز جمعه  یسو به

  چون«است:   آمده  فیشر  ثیدر حد  هک چنان  است  آمده  عمل  به  ینماز نھ  یسو به  رفتن
  د و شتابیبرو  راه  د با وقار و آرامشیبا د ویافت  راه  نماز به  یسو د، بهیدیرا شن  اقامت

». دیرسان  اتمام را به  شد، آن  از شما فوت  هک  د وآنچهید بخوانیافتیرا در  آنچه  د پسینکن
با ما   هک  ییفرمود: در اثنا  هک  است  آمده  ابوقتاده  تیروا  به  فیشر  ثیدر حد  نیھمچن
  چون  شد. پس  دهیشن  یمردان  ھمھمه  یصدا  ، بناگاه میخواند یم نماز ص خدا  رسول
  شده  شما را چه«فرمودند:   مردان  آن  به  ردند، خطابک  نماز را تمام ص  رمکا  رسول
گر ی. فرمودند: د میردک یم  تکنماز حر  یسو به  ! فقط با شتاب چیگفتند: ھ ؟ است

  وقار و آرامش  هکد یبرو  راه  یا گونه د بهید، بایرو ینماز م  به  هک  یھنگامد و ینکن  نیچن
  به را  شد، آن  از شما فوت  هک  د و آنچهید بخوانیافتیرا در  آنچه  باشد پس  مکشما حا بر

 ».دیرسان  اتمام
»  جمعه« نماز،  یبرا  در آن  مردم  اجتماع  سبب  روز را به  نیا  هک  ر استکذ  انیشا

  هک  است  نقل دند.ینام یم  رحمت  یعنی»  عروبه«روز را   نیا  اعراب  از آن  دند و قبلینام
روز نزد   در آن  مردم  هکرو   بود، از آن  یلؤ  بن  عبکد، ینام  را جمعه  آن  هک  یسک  نیاول

برگزار  ص خدا  رسول  هک  یا جمعه  نی؛ اول هک  ر استکذ  انیبودند. شا  ردهک  او اجتماع
  یبن  یرا در سرا  جمعه و نماز  ردهک  ھجرت  نهیمد  به  هک  گاه  ردند در قباء بود آنک

،  نهیمد  به ص خدا  رسول  از ھجرت  قبل  هک  یسک  نینمودند و اول  اقامه  عوف بن سالم
  کیدر   واقع  یا هیرا در قر  آن  هکبود   زراره  بن رد اسعدک  اقامه  را در آن  نماز جمعه

شد اما   فرض  هکدر م  نماز جمعه« د:یگو یم  یحجر عسقالن  رد. ابنک  اقامه  نهیمد  یلیما
شعار   هک  علت  ا بدانیبود.   کاند  هکم در  تعداد مسلمانان  هک د، چراینگرد  اقامه  در آن

  شیرا پ  دعوتار ک  یطور پنھان  به  هکم در ص  رمکا  و رسول  است  اعالن  نماز جمعه
 ». نداشت ظھور  نهیشعار در آنجا زم  نیبردند و ا یم
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و  دیخر  ، معامله جمعه  اذان  دنیشن  : در ھنگامیعنی» دینکرا رھا   د و فروشیو خر«
شود  یم  ملحق  د و فروشیخر  معامله  ز بهین  ر معامالتیسا  د. البتهینک  کرا تر  فروش

  اعمال  نیمھمتر از  معامله  نیا  هک  است  آن  یبرا»  د و فروشیخر«  یر اختصاصکذ  پس
  نیشود لذا ا یم  مشغول  آن  در روز به  شخص  هک  است  شتیمع  سبک  اسباب  مربوط به

در روز   ، چون نیباشد. بنابرا یم زیگر نید  و معامالت  تجارت  انواع  تمام  کد تریمف  یمعن
. با  ستیروا ن  یا و معامله  دو فروشیخر  نوع  چی، ھ گفت  نماز اذان  یبرا  مؤذن  جمعه

اما   است  شرعا حرام  وقت  نیدر ا  معاملهھرچند   هکھا برآنند  یو شافع  وجود، احناف  نیا
و   یرا نھیشود ز یو منعقد م  است  حیصح  معامله  ، آن گرفت  انجام  یا معامله  چنانچه
باشد. اما  یم  یالھ  از فرض  خاطر غفلت  به  ینھ  هکبل  ستین  معامله  نفس  متوجه  حرمت

  شتافتن» نیا. « است  و فسخ  ستین  حیصح  معامله  ھا آن یکھا و مال یدر نزد حنبل
: بھتر از یعنی» بھتر است  تانیبرا«د و فروش یخر  فروگذاشتن و أ ر خداکذ  یسو به

 أخدا  فرمان  را بر امتثالیز  نماز است  یسو به  یسع  فروگذاشتن و  معامله  دادن  انجام
  ییو دانا  علم  : اگر از اھلیعنی» دیدان یاگر م«باشد؛  یم  مترتب  یبزرگ  یاجر و جزا

شما   ینماز برا  یسو به  شتافتن  هکماند  ینم  بر شما پنھان  قتیحق  نیمسلما ا د،یھست
 . و داد و ستد است  معامله بھتر از

لَٰوةُ فَإَِذا قُِضَيِت ﴿ ْ فَ  ٱلصَّ وا �ِض ِ�  ٱنتَِ�ُ
َ
ْ وَ  ٱۡ� ِ مِن فَۡضِل  ٱۡ�َتُغوا ْ وَ  ٱ�َّ َ  ٱۡذُكُروا َكثِٗ��  ٱ�َّ

 ﴾١٠لََّعلَُّ�ۡم ُ�ۡفلُِحونَ 
د یشد  فارغ  آن  ید و از ادایردک  نماز را تمام  : چونیعنی» شد  نماز گزارده  و چون«

  گذران در امر  بدان  هک  یاروبارکو   و معامله  تجارت  یبرا» دیشو  ندهکپرا  نیدر زم«
  وجوب  نه  است  د اباحتینجا مفیامر در ا  هکشود  یم  نشان د. خاطریاز دارین  تان یزندگ

و از «دانند.  یم  اباحت  یبرا  یرا بعد از نھ  یھر امر  هک  یسانک  یبرا  است  یو حجت
  است  ردهک  و انعام تفضل  بر بندگانش  بدان  هک  یو  رزق: از یعنی» دینک  طلب للها  فضل

در » دینکاد یار یرا بس و خداوند«د ینک  ار طلبکو   سبکو   معامالت  د و منافعیو از فوا
و   یرگزارکاو را با ش و  ردهکن  را فراموش أ خدا  پس  و معامله  فروش و دیخر  یاثنا

اد یار ی، بس است  ردهک  تتانیھدا  آن  یسو به  هک  یا یو اخرو  یویر دنیخ  در قبال  سپاس
  ند؛ چونک یم  کینزد  یو  را به شما  هک  یارکاذ  لهیوس  د، بهینکاد یز او را ید و نینک

ا و یر دنیخ  به» دیتا رستگار شو«ھا  این ر، استغفار و مانندیبک، ت حیحمد، تسب  گفتن



 تفسیر انوار القرآن    ٨٩٦

  الاهللاإ  �فقال: ال  سواقاأل  من سوقاً   دخل  من«است:   آمده  فیشر  ثی. در حد آخرت
 حسنة  لفأ  لفأ  هل  اهللا  قدير، كتب  يش  لك  احلمد وهو يلع  وهل  امللك  هل  هل  الرش�ك  وحده

  وحده  االالله د: الالهید و بگویبازارھا درآ از  یبازار  به  سکھر « .»ةسيئ  لفأ  لفأ  و�ا عنه
  او ھزارھزار حسنه  یر، خداوند برایقد  یش  لک  یالحمد، وھو عل  وله  کالمل  له  له  کیالشر

 .»ندک یم را محو  سد و از او ھزار ھزار گناهینو یم
نجا یا را در  جمعه  و امور مربوط به  امکاز اح  یبعض  نماز جمعه  تیاھم  مناسبت  و به

 م:ینک یم  نقل
  نیو ا  است  نیع  فرض  یمسلمانبر ھر   نماز جمعه  یادا  هیآ  نیا  لیدل  به -۱

ف: یشر  ثیحد  نیا  لیدل  ز بهیباشد و ن یم  و جمھور ائمه  جمھور امت  یرأ

  من  يلكونن  ، ثم قلو�هم  يلع  اهللا  يلختمن وأ  اجلمعات  ودعهم  عن  قوامأ  يلنته�«
  أل  یخدا  ر آنیبردارند، در غ  دست  جمعه  ینمازھا  کاز تر  ییھا گروه دیبا« .»الغافل�

 در  نی. ھمچن»شوند یم  از غافالن  طور قطع  به  نھد، سپس یمھر م  شانیھا دل بر

  اهللا  تهاونا بها، طبع  مرات  ثالث  ةاجلمع  ترك  من«است:   آمده  فیشر  ثیحد
 ند،ک  کبار تر  سه  یانگار و سھل  گرفتن  کسب  یرا از رو  جمعه  سکھر « .»قلبه يلع

َها َ�ٰٓ ﴿ خطاب:  هک  ر استکذ  انی. شا»گذارد یمھر م  بر دلش أ خداوند ُّ�
َ
ِينَ �  ٱ�َّ

 ْ   ، اشخاص مارانیب  نیبنابرا  است  نیلفکم  به  اجماعا مخصوص ﴾َءاَمُنوا
  ه جز با راھنما بهک  یرمردانیو پ  انینای، ناب ، زنان ، بردگان مسافران ر،یگ نیزم
 ستند.ین  آن  انجام  به  لفکـ م  فهیابوحنتوانند ـ در نزد  ینم  رفته  راه

 را دریز  است  مستحب  طور زودھنگام  به  وقت  در اول  نماز جمعه  به  رفتن -۲
نماز   به  وقت  در اول  و مسلمانان ص خدا  رسول  هک  است  آمده  فیشر  ثیحد

.  آن  یردند مگر بعد از اداک ینم  (نھار) را تناول  چاشت  یرفتند و غذا یم  جمعه
  جمعه  غسل  در روز جمعه  سکھر «است:   آمده  فیشر  ثیدر حد  نیھمچن

 و  است  ردهک  یرا قربان  یشتر  یینماز برود، گو  به  اول  ساعت در  ند سپسک
 و  است  ردهک  یرا قربان  یگاو  ییبرود، گو  نماز جمعه  به  دوم  در ساعت  ھرکس
  ردهک  یرا قربان  یدار شاخ  قوچ  ییبرود، گو  جمعهنماز   به  سوم  در ساعت  ھرکس

را   یانیکما  مرغ  ییبرود، گو  نماز جمعه  به  چھارم  ساعت در  سکو ھر  است
  ییبرود، گو  نماز جمعه  به  پنجم  در ساعت  سکو ھر  است  ردهک  یقربان
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  د فرشتگانیآ  رونیب  خطبه  یبرا  امام  چون  پس  است  نموده  را صدقه  یمرغ تخم
 ».دھند یفرام  ر گوشکذ  شوند و به یحاضر م

 : است  آمده  فیشر  ثی. در حد فرض  نه  است  ا مستحبی  سنت  جمعه  غسل -۳

 .»وجسده  رأسه  ، يغسل يامأ ةسبع  لك  يف  يغتسل  نأ  مسلم  لك  يلع  هللا  حق«
ند و سر و ک  بار غسلکیروز   در ھر ھفت  هک  یھر مسلمان  بر ذمه  خداوند است حق«

در روز   سکھر : « است  آمده  فیشر  ثیدر حد  نی. ھمچن»دیرا بشو  شیخو  بدن
  نماز جمعه  یسو به  و گرداند، سپسکیرا ن  شیخو  یند و وضوکوضو   جمعه
  نیا  انیم  او گناھان  یبرا أ باشد، خداوند  فرادھد و خاموش  و گوش  رفته

را   زهیسنگر  ھرکس آمرزد و یگر میروز د  سه  اضافه  بهرا  گرید  تا جمعه  جمعه
  انجام  یا ھودهیار بکقطعا  )ندک  ھا مشغول زهیسنگر  خود رابه  یعنی(ند ک  لمس
  جمعه  در مراسم  هک  است  نمازگزار مستحب  یبرا  نیھمچن».  است  داده
  کند، مسواک  استعمال  نندهکمواد خشبو را بپوشد، عطر و  شیخو  جامه  نیبھتر

 بدارد.  زهیکبزند و خود را پا
 احمد  امام  یشود. ول یشود، ساقط نم  د واقعیدر روز ع  اگر جمعه -۴

 ».شود یساقط م  جمعه  جا شد، فرضکی  د و جمعهیع  چون«د: یگو یم حنبل بن

  واجب )أ ر خداوندک: ذاهللاركذ(  یسو ) بهی(سع  شتافتن  هک  است  آن  حیصح -۵
 شود. یـ مھرسه  ـ  و موعظه  نماز، خطبه  ) شاملللها رکو (ذ  است

 رایاند ز ردهک  اجماع  نماز جمعه  یشرط وجود عدد در برگزار  علما بر تحقق -۶
وجود   در آن  هک  یاجتماع  سبب  مگر به  است  نشده  دهینام  نام  نیا  به  جمعه

در   د بجز امامیبا  هک  یتعداد  محمد، حد اقل  و امام  فهیابوحن  دارد. ازنظر امام
  یباشند. ول  ضیا مریھرچند مسافر   است  تن  حاضر باشند، سه  نماز جمعه

شرط   تن را دوازده  تعداد آن  د، حداقلیآ یبعدا م  هک  یتیروا استناد  ھا به یکمال
ر کذ  تن  را چھل  در آن  تعداد حاضران  ھا اقل یو حنبل ھا یاند. و شافع ردهک
 باشند.  منطقه  آن  و از اھل  نبوده  ھم مسافر  هک نیشرط ا  بهاند  ردهک

  حیصح )یاسالم  دولت  سی(رئ  و حضور امام  اذن  بدون  نماز جمعه  برگزار نمودن -۷
 . است  ردهکرا شرط   یو  ا اذنی،  نیا جانشی،  وجود امام  فهیاما ابوحن  است

 شد.خواھد   بعد اشاره  هیدر آ  خطبه  امکاح  و به
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ۡو لَۡهًوا ﴿
َ
ۡواْ تَِ�َٰرةً أ

َ
ْ �َذا َرأ ٓوا ِ إَِ�َۡها َوتََرُ�وَك قَآ�ِٗماۚ قُۡل َما ِعنَد  ٱنَفضُّ  ٱللَّۡهوِ َخۡ�ٞ ّمَِن  ٱ�َّ

ِ� َوِمَن  ُ وَ  ٱّ�َِ�َٰرة ٰزِ�ِ�َ َخۡ�ُ  ٱ�َّ  ﴾١١ٱل�َّ
 قرار  در فقر و فاقه  نهیمد  اند: مردم  ردهک  نقل  هیآ  نیا  نزول  سبب  انیدر ب  مفسران

راد یا  مشغول ص  رمکا  رسول  هک یحال بود و در  یا بودند، روز جمعه  گرفته
  یسو به  مهیسراس  مردم  د پسیسر رس  از شام  یا یتجارت  اروانکبودند،   جمعه  خطبه

 سجد جزـ در م  یتیروا  ـ بنا به  هکشدند تا بدانجا   متفرق  شانیو از محضر ا  شتافته  آن
 نند،یبب  یلھو ای  تجارت  و چون«شد:   نازل  نماند پس  یباق  زن  مرد و ھفت  دوازده

شود ولھو:  یم  ھا و دادوستدھا را شامل سبک  انواع  تجارت: تمام» بشتابند  آن  یسو به

وٓ ٱ﴿ . و ساز و آواز است  مانند طبل  یسرگرم  از اسباب  عبارت ْ نَفضُّ   یدرحال :یعنی ﴾َهاإَِ�ۡ  ا
» نندکرھا   ستادهیا و تو را«اند  آورده  یرو  یتجارت  اروانک  یسو به  هکشوند  یم  متفرق

باشد؛  یم  نیبر  بھشت ھمانا  هک  بزرگ  از پاداش» نزد خداوند است  بگو: آنچه«بر منبر 
  و به  شتافته  آن  یسو به  هک یارکدو   : از آنیعنی» بھتر است  و از تجارت  یاز سرگرم«

د، بھتر یگذاشت را فرو ص  رمکا رسول  خطبه  دنیدر مسجد و شن  ماندن  یباق  خاطر آن
  لکد، بر او تویشو  یروز  از او طالب  پس» است  دھندگان  یروز  نیو خداوند بھتر»  است

و از   رزق  لیتحص  ار از اسبابک  نیرا اید زیشو  متوسل او  یسو به  طاعت  د و با انجامینک
 باشد. یشما م  یسو به  آن  نندهک جلب  عوامل  نیبزرگتر

  خطبه  رامونیرا پ  یامک، اح مهیرک  هیآ  نیدر ا  ر خطبهکذ  مناسبت  علما به
 م:یپرداز یم  از آن  یموارد مھم  به  هکاند  ردهک  انیب  جمعه
  متفق  است  یمکح  نیستد و ایبا  راد خطبهیا  یدر اثنا  بیخط  هک  است  مشروع -۱

بعد از   یخلفا  نیو ھمچن ص  رمکا  رسول  هک  دهیرس  اثبات  را بهیز  هیعل
نزد   در خطبه  ستادنیاند. اما ا ردهکراد نیا  خطبه  ستادنیا  جز در حالت  شانیا

ز یرد، جاکراد یا  خطبه  نشسته  حالت  به  اگر امام  پس  است  سنت  فهیابوحن
ھا  یک. در نزد مال تیراھکبا   ھمراه  یشود ول یم  مقصود حاصل رایباشد ز یم
شرط   بیخط  ستادنیھا ا یھا و حنبل یاما در نزد شافع  است  واجب  ستادنیا

 ند.ک یدا نمیپ  صحت  آن  به جز  ، خطبه نیبنابرا  است
 جز با  و نماز جمعه  است  شرط انعقاد جمعه  راد خطبهیا  هکجمھور علما برآنند  -۲

 شود. ینم  حیصح  ابراد خطبه
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  ثیحد را دریدھد ز  هیکت  ییا عصای  مانکبر   راد خطبهیا  د در حالیبا  بیخط -۳
 فرمود:  هک  است  آمده س  وقاص  یاب  بن از سعد  ماجه  ابن  تیروا  به  فیشر

 دادند و یم  هیکت  یمانکخواندند، بر  یم  خطبه  در غزوات  چون ص خدا  رسول
 دادند. یم  هیکت  ییخواندند، بر عصا یم  خطبه  در جمعه  چون

 دیبگو  سالم  د بر مردمیبر منبر باال شد، با  بیخط  یوقت  هکجمھور علما برآنند  -۴
  رسول  چون  هک  است  آمده س للهعبدا  جابربن  تیروا  به  فیشر  ثیرا در حدیز
گفتند. اما در نزد  یم  سالم  رفتند، بر مردم یبر منبر باال م ص  رمکا

 . ستین  ، سنت بیخط  گفتن سالم  کمال
راد یا  نیبر و اصغر) در حکا  (حدث  و جنابت  ییوضو یاز ب  یک، پا یدر نزد شافع -۵

  الزم  یول  ستیامر شرط ن  نیاما در نزد جمھور فقھا ا  شرط است  خطبه
 دارد.  رد، صحتکراد یا  خطبه  آن  بدون  بیاگر خط  پس  است

  شیحمد و ستا  بیخط  هک  است  نیا  حد خطبه  نیمترک  هکثر فقھا برآنند کا -۶
  سفارش  یالھ  یتقوا  درود بفرستد، به ص  امبرشیو بر پ  را گفته  أل  یخدا

  ند مگر در خطبهک  نیز چنین  دوم  را بخواند. و در خطبه  از قرآن  یا هیو آ ندک
  ، خطبه نیمتر از اک  . و به است  واجب  ردنک دعا  هیآ  خواندن  یجا به  دوم

ا یبر حمد،   در خطبه  اگر امام  هک  است  بر آن  فهیابوحن  یول شود. یم  محقق
  هک  است  شده  تیرا روایز  است  درست  یو  رد، خطبهک  ر بسندهیبکا تی،  حیتسب

درافتاد و گفت:   لرزه  به  ، سپس» احلمد هللا«بر منبر باال شد وگفت:  س  عثمان
  فعال  یامام  ردند و شما بهک یم  را آماده  یمقال  مقام  نیا  یعمر برار و کابوب«
  سپس». ھا خواھد آمد شما خطبه  به  یزود د و بهیھست  قوال  یازمندتر از امامین

  یسکبود و  ش در محضر صحابه  یو  عمل  نیاز منبر فرود آمد و نمازگزارد و ا
 رد.کار نکان  یبر و  ھم  شانیاز ا

  است  نیا  و سنت  است  واجب  امام  راد خطبهیا  در ھنگام  حاضران  وتکس -۷
  هک  یسانک  شنوند و چه یرا م  خطبه  هک  یسانک  نند، چهک  وتکس  یھمگ  هک

  خطبه  یدر اثنا  ھرکس ـ در اجر برابرند و للهشاءا  ـ ان  گروهھردو  و شنوند ینم
  نیبا ا  نمازش  یول  است  داده  را انجام  یا ھودهیار لغو و بکد، یبگو  سخن
 شود. ینم فاسد  گفتن سخن
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ـ رو  ص  رمکا  رسول  از فعل  یرویپ  د ـ بهیبا  بر منبر رفت  چون  امام -۸
 د.ینما  مردم  یسو به

  خطبه  امام  هکمسجد وارد شد   به  یدر حال  ھرکس  هکجمھور فقھا برآنند  -۹
  به  فیشر  ثیرا در حدیند زیبعدا بنشنماز بگزارد و   عتکد دو ریخواند، با یم

در روز   چون«فرمودند:  ص خدا  رسول  هک  است  آمده س جابر  تیروا
  عتکد دو ریبا  خواند پس یم  خطبه  امام  هکآمد   یدر حال از شما  یکی  جمعه

و   کمال  یاما رأ». دینما  عمل  یکاختصار و سب  به ھا آند در یبگزارد و با
  راد خطبهیا  به  امام  بودن  مشغول  حال در  هک  است  نیا  یزھر  شھاب ابن
،  یو  المکنماز را و   راد خطبهیا  یبرا  امام  شدن  رونیرا بید نماز گزارد زینبا
 ند.ک یم  را قطع  المک

  به  فیشر  ثیرا در حدیز  است  روهکم  امام  راد خطبهیا  در حال  شدن  خواب -۱۰
  چون«فرمودند:  ص  رمکا  رسول  هک  است  آمده س  جندب  بن  سمره  تیروا

  یجا  د بهید، بای(چرت) در رس  یکنیپ  خواب  خطبه  یشما را در اثنا از  یکی
  ی: از جایعنی». خود بنشاند  یجا  را به  قشیو رف  نشسته  قشیرف  نشستن

 برود.  از سرش  خواب خود جابجا شود تا
  به  لیذ  فیشر  ثیحد  جمله  ؛ از آن  است  آمده  یثیاحاد  جمعه  لتیدر فض -۱۱

  ردهک  یآور ادی  از روز جمعه ص خدا  رسول  هک  است س  رهیابوھر  تیروا
  درحال  یمسلمان  بنده  چیھ  هک  است  یساعت  و در آن«فرمودند:   گاه  آن
  أل  یاز خدا  حال  ند و در ھمانک ینم  یھمراھ  ساعت  نماز با آن  یادا
در   نیھمچن». دھد یم  یو  را به  آن  یتعال  حق  هک نیطلبد مگرا ینم  یزیچ

  هک  است  آمده س  یموس از ابو  مسلم  حیصح  تیروا  به  فیشر  ثیحد
در روز  )دعا  اجابت  ساعت  یعنی(  ساعت  نیا«فرموند:  ص  رمکا  رسول
  نماز تمام  هک  گاه آن ند تاینش یبر منبر م  امام  هک  است  آن  انیاز م  جمعه

 ».شود یم
 بود:  نیچن ص خدا  رسول  صدر خطبه  هک  است  آمده  یزھر  تیدر روا -۱۲

  يهد اهللا  مننفسنا. أرشور   من  ، ونعوذ به و�ستغفره  نهيو�ستع  �مده  احلمد هللا«
  عبده �مداً   نأو  ال اهللاإ  � ال  نأ. و�شهد  هل  فال هادي  يضلل  ومن  هل  فال مضل



 ٩٠١  سوره جمعه

 

فقد   ورسوهل  اهللا  يطع  . منةالساع  يدي  ب� ونذيراً  �ش�اً   باحلق  رسلهأ،  ورسوهل
  رسوهل  و�طيع  يطيعه  �علنا من  نأر�نا   اهللا  �سأل . يعصهما فقد غوي  رشد ومن

 .» وهل  به  نما �نإ، ف سخطه  و�تنب  رضوانه  و�تبع
 





 
 
 
 

 منافقون  سوره

 . است  هی) آ۱۱(  یو دارا  است  مدنی
  مواقف و  منافقان  ھا و اوصاف ییرسوا  انیبا ب  افتتاح  سبب  به  سوره  نی: اهیتسم  وجه

  سوره  نیشد. ا  دهینام»  منافقون«،  و مؤمنان ص  رمکا  رسول  هیعل  آنان  دشمنانه
 . است  آنان  یھا سهیو دس  منافقان  اخالق  هیعل  یسخت  ھجوم  متضمن

ْ �َۡشَهُد إِنََّك لَرَُسوُل  ٱلُۡمَ�ٰفُِقونَ إَِذا َجآَءَك ﴿ ِۗ قَالُوا ُ وَ  ٱ�َّ ُ وَ  ۥَ�ۡعلَُم إِنََّك لَرَُسوُ�ُ  ٱ�َّ  ٱ�َّ
 ﴾١لََ�ِٰذبُونَ  ٱلُۡمَ�ٰفِقِ�َ �َۡشَهُد إِنَّ 

 فر راکو   ردهکار کرا آش  اسالم  هک  است  یسک  منافق» ندینزد تو آ  منافقان  چون«
 حاضر  مجلست  تو رسند و به  به  منافقان  ! چونص امبریپ  یا  یعنیدارد.  یم  پنھان

  یگواھ« است:  شانیدر دلھا  هکرا   آنچه  خود خالف  یھا آنزب  به» ندیگو یم«شوند؛ 
» دیکتأ  الم«را با   شان یگواھ  منافقان» یامبر خدا ھستیتو پ  گمان یب  هک  میدھ یم

  با خلوص  وھمراه  دل  می، از صم یگواھ  نیا  هک نیا  اشعار و اعالم  ینند، براک ید مکمؤ
و   میدان ی: میعنی  است  و نحلف  (نشھد)، نعلم  ی. معنا است  صادر شده  دهیو عق  تین

  نیا» ییامبر اویتو پ  هکداند  یخداوند مو »  یخدا ھست  تو رسول  هک  میخور یسوگند م
  سخن  هکص محمد  رسالت  تیحقان  یبر گواھ  أل  یخدا  از جانب  است  یقیتصد

  در جمله  منافقان  بیذکت  هکشود  ینم  دهیفھم  نیتا چن  است  آن  متضمن  منافقان
» ندیدروغگو  منافقان  هکدھد  یم  یو خداوند گواھ«باشد  یم  قتیحق  نیا  ، متوجه یبعد
  دهیعق  و خلوص  قلب  میاز صم ص  رمکا  رسول  بر رسالت  شان یگواھ  هکادعا   نیدر ا

  رسالت  بر صحت  زبان  به  شان دادن  یصرفا گواھ  هک  محض  انی، ھرچند لفظ و ب است
 . است  حق  شان سخن  نیرا لفظ ایز  ستین  ، دروغ است

﴿ ْ َُذٓوا يَۡ�َٰنهُ  ٱ�َّ
َ
واْ َعن َسبِيِل � ِۚ ۡم ُجنَّٗة فََصدُّ ُهۡم َسآَء َما َ�نُواْ َ�ۡعَملُونَ  ٱ�َّ  ﴾٢إِ�َّ

  مانیا  شما درباره  به  هکرا   یی: سوگندھایعنی» اند خود را سپر گرفته  یسوگندھا«
خود   سر آن  دارد و در پشت  را از گزند شما نگه  اند تا آنان داه خورند، سپر قرار یخود م

 أشھد:« لفظ:  هک  است  بر آن  لیر دلیتعب  نیر نشوند. ایو اس  شتهکدارند تا   را پنھان
و   مانیرا از ا  مردم :یعنی» اند خدا باز داشته  از راه  پس. « سوگند است»  دھم یم  یگواھ
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از   هک  در نبوت  زدن و طعنه  ییجو بیع ، ینکپرا  کش  سبب  اند، به باز داشته  جھاد و طاعات
 . أ خدا  از راه  و بازداشتن  از نفاق» نندک یم  آنان  آنچه  بد است  چه«است   سرزده  آنان

ٰ قُلُو�ِِهۡم َ�ُهۡم َ� َ�ۡفَقُهونَ ﴿ ُهۡم َءاَمُنواْ ُ�مَّ َ�َفُرواْ َ�ُطبَِع َ�َ َّ�
َ
 ﴾٣َ�ٰلَِك بِ�

  هک  است  آن  سبب  به«زشت   و اعمال أ خدا  از راه  ، بازداشتن گفتن  دروغ» نیا«
  مهیرک  هی: آیقول به امر.  در باطن» افر شدندک  سپس«  نفاق  یاز رو» آوردند  مانیا  آنان

خود برگشتند   مانیاز ا و  مرتد شده  آوردند، سپس  مانیا  هکشد   نازل  یگروھ  درباره
  به  یمانیا  نیگر بعد از اید لذا  فرشانک  سبب  به» شد  مھر نھاده  شانیھا بر دل  پس«

و رشد   صالح  هکرا   فھمند آنچه ینم و» ابندی یدر نم  آنان  پس«ابد ی ینم  راه  شانیھا دل
 . است  در آن  شان تیو ھدا

�َُّهۡم ُخشُ ﴿
َ
ْ �َۡسَمۡع لَِقۡولِهِۡمۖ َك� ۡجَساُمُهۡمۖ �ن َ�ُقولُوا

َ
ۡ�َتُهۡم ُ�ۡعِجُبَك أ

َ
َسنََّدةۖٞ �َذا َر� ٞب مُّ

ۖ َ�َٰتلَُهُم  ٱۡحَذرُۡهمۚۡ فَ  ٱلَۡعُدوُّ َ�َۡسُبوَن ُ�َّ َصۡيَحٍة َعلَۡيِهۡمۚ ُهُم  ُ ٰ يُۡؤفَُكونَ  ٱ�َّ َّ�
َ
�٤﴾ 

 و  أتیو ھ  لک: شیعنی» آورد  شگفت  تو را به  شانیھا ، بدن ینیرا بب  آنان  و چون«
  و بارونق  تروتازه  یلیو شما  لکش  آنان  هکچرا   آور است  شگفت  نندهیب  یبرا  منظر آنان

و   حق سخنشان  هک  یو پندار» یدھ  گوش  شان سخن  ند، بهیگو  سخن  و چون«دارند 
 للهعبدا  هک  ر استکذ  انیدارند. شا  غیو بل  حیفص  یانیو ب  زبان  هک  ، از بس است  راست

،  گفت یم  سخن  منظر بود و چون  ، تنومند و خوش حیفص  یشخص  منافقان  سیرئ  یاب بن
بر   داده  هیکاند ت ییالوارھا  آنان  ییگو«دادند  یفرام  گوش  سخنش  به ص خدا  رسول

  ، به داده  هیکت  حال  به ص  رمکا  رسول  خود در مجالس  در نشستن  منافقان» وارید
  ییھا ، چوب است  داده  هیکوار تید  به  هکاند  شده  هیتشب  یا یتھ  انیم  یھا و الوارھا چوب

  از آن  صاحبش  هک یو علم  نافع  را از فھمیدانند ز یم  فھمند و نه یم  یزیچ  نه  هک
  یھر بانگ«باشند  یم  فھم و  کفاقد در  یالوارھا اشباح  هک اند چنان یمند گردد خال بھره

و   خود، از باطن  اجسام  یبا وجود تنومند  : آنانیعنی» پندارند یرا بر ضد خود م
خود   هیعل  یکھال  بانگ را  شنوند، آن یم  هکرا   یھر بانگ  هکاند  یتھ  چنان  تیمعنو

  فرود آمده  و برآنان  قرار داده  را ھدف  آنان  بانگ  آن  هکنند ک یپندارند و تصور م یم
  بدون  یباحاش  آنان  پس  است  کمنایب و  مرعوب  شانیھا جبونند و دل  هک  ، از بس است
  به أ خداوند«است:   آمده  فیشر  ثیحد ھستند. در  یمعن  بدون  ییھا و صورت  ارواح

: یقول  به». نگرد یم  ھا و اعمالتان دل  فقط به  هکنگرد بل ینم  ھا و اموالتان صورت



 ٩٠٥  سوره منافقون

 

بدرد و را   شانیھا پرده  هکشود   نازل  یاتیآ  آنان  درباره  هکداشتند   میب  از آن  منافقان
از » برحذر باش  از آنان  اند پس خود دشمن  آنان«گرداند   را مباح  شانیھا خونھا و مال

گاه  از اسرارت  یزیبر چ ایابند، ی  تو دست  هیعل  یفرصت  به  هک نیا   را آنانیگردند ز  آ
  را لعنت  آنان أ: خدایعنی» شدشانکخدا ب« ھستند  افرتک  دشمنان  یبرا  یجاسوسان

ند یرا بگو  سخن  نیا  هک  مؤمنان  به  است  یمیتعل  نیا ای د.یخود طرد نما  و از رحمت ندک
ند یگرا یفر مک  یسو به  و از آن  برگشته  از حق  : چگونهیعنی» روند؟ یم  راھهیب  چگونه«

احمد از   امام  تیروا  به  فیشر  ثیاند؟ در حد افتهی  انحراف  قتیجا از حقکو تا 

بها:   يعرفون  عالمات  للمنافق�  نإ«فرمودند:  ص خدا  رسول  هک است  آمده س رهیابوھر
  ال هجرا، وال يأتونإاملساجد   يقر�ون ، وال غلول  ، وغنيمتهم ةنهب ، وطعامهم ةلعن  حتيتهم
 .»بانلهار  ، صخب بالليل  ، خشب وال يؤلفون  ال يألفون  مستكرب�ن ال دبرا،إ  ةالصال

 ھا آن  گفتن  شوند: درود و شادباش یم  شناخته ھا آنبا   هکھستند   ییھا نشانه  یدارا  منافقان«
و   یسست ، جز با انتیو خ  غلول  شان متیو غن )تکر و بریخ  یب(  غارت  شان یو غذا  است  لعنت

بر و کند، مستیآ ینم نماز  به  شوند و جز در آخر وقت ینم  کیمساجد نزد  به  یگرانبار
  شب(  اند در شب خواب  نیرند، سنگیگ یم قرار  مورد الفت  رند و نهیگ یم  الفت  اند، نه شکگردن

 .»اند در روز شندهک و داد  غیو ج )نندک ینم  یدار زنده

ِ �َذا �ِيَل لَُهۡم َ�َعالَۡواْ �َۡسَتۡغفِۡر لَُ�ۡم رَُسوُل ﴿ وَن َوُهم  ٱ�َّ ۡ�َتُهۡم يَُصدُّ
َ
ۡواْ رُُءوَسُهۡم َوَر� لَوَّ

ونَ  ۡسَتۡكِ�ُ  ﴾٥مُّ
ند، ک  آمرزش  شما طلب  یامبر خدا براید تا پییایشود، ب  گفته  آنان  به  و چون«
در   یلیم یب  نشانه  و به  سخن  نیا  تمسخر به  ی: از رویعنی» خود را برگردانند  یسرھا

چانند یپ یدھند و م یم  انکرا ت  شیخو  یخود، سرھا  یبرا ص امبریپ  یخواھ آمرزش
و  ص  رمکا  از رسول» تابند یبرم  یرو  نانکبرکت  هک  ینیب یرا م  وآنان«

نند یب یم  تر از آن را خود را بزرگیخود ز  یبرا  شانیا  یخواھ  آمرزش  درخواست
 نند.ک یتصور م  ارزش یر و بیرا حق  یخواھ وآمرزش
 نزد  اشکشد؛   گفته  یاب بن للهعبدا  د: بهیگو یم  مهیرک هیآ  نزول  سبب  انیدر ب  قتاده

 بر و خودکت  نشانه  خواستند. اما او به یم  تو آمرزش  یتا برا  یرفت یم ص خدا  رسول
 شد.  نازل  هیآ  نیا  گاه  را برگرداند. آن  سرش  ینیب  بزرگ
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ۡم لَۡم �َۡسَتۡغفِۡر لَُهۡم لَن َ�ۡغفَِر ﴿
َ
ۡسَتۡغَفۡرَت لَُهۡم أ

َ
ُ َسَوآٌء َعلَۡيِهۡم أ َ لَُهۡمۚ إِنَّ  ٱ�َّ َ� َ�ۡهِدي  ٱ�َّ

 ﴾٦ٱۡلَ�ِٰسقِ�َ  ٱۡلَقۡومَ 
» ینخواھ  آمرزش  شانیا برای،  یبخواھ  آمرزش  شانیبرا  ، چه است  سانکی  آنان  یبرا«

فر کو بر   فشرده  یخود پا  بر نفاق  هکرو   رساند، از آن ینم  یسود  نآنا  ار بهک  نیھرگز ا
  بر نفاق  هک  ی: مادامیعنی» دیرا نخواھد آمرز  ھرگز خداوند آنان«ورزند  یخود استمرار م

: یعنی» ندک ینم  تیھدا را  فاسقان  خداوند گروه  گمان یب«باشند   داشته خود قرار
  یپا أخداوند  یھا ینافرمان در  یو فرورو  طاعت  رهیاز دا  رفتن  رونیدر ب  هکرا   یسانک

 دارند. قطار قرار  نیا  اول  در صف  منافقان  هکاند،  فشرده

 ۡسَتۡغفِرۡ ٱ﴿ هیآ  ند: چونک یم  تیروا  مهیرک  هیآ  نزول  سبب  انیدر ب  یر طبریجر ابن
ٗة فَلَن َ�ۡغفَِر  ۡو َ� �َۡسَتۡغفِۡر لَُهۡم إِن �َۡستَۡغفِۡر لَُهۡم َسۡبعَِ� َمرَّ

َ
ُ ٱلَُهۡم أ   نازل  ]۸۰[التوبة:  ﴾لَُهمۚۡ  �َّ
 بر  پس  شده  داده  رخصت  یخواھ  در آمرزش  میبرا«فرمودند:  ص  رمکا  رسول شد،

  پس». امرزدیب  آنان بر  أل  یادد خی، شا میافزا یم  آنان  یبرا  یخواھ ھفتاد بار آمرزش

ۡسَتۡغَفۡرَت لَُهمۡ ﴿ فرمود:  نازل  خداوند متعال
َ
 .]۶[المنافقون:  ﴾َسَوآٌء َعلَۡيِهۡم أ

ِينَ ُهُم ﴿ ٰ َمۡن ِعنَد رَُسوِل  ٱ�َّ َ�َ ْ ِ َ�ُقولُوَن َ� تُنفُِقوا ِ َخَزآ�ُِن  ٱ�َّ ْۗ َوِ�َّ وا ٰ يَنَفضُّ َح�َّ
َ�َٰ�ٰتِ  �ِض وَ  ٱلسَّ

َ
 ﴾٧َ� َ�ۡفَقُهونَ  ٱلُۡمَ�ٰفِقِ�َ َوَ�ِٰ�نَّ  ٱۡ�

  نیا  اول  پردازد، نمونه یم  منافقان  یھا یاز دشمن  دو نمونه  انیب  به  یتعال  حق  سپس
د ینکن  خدا ھستند انفاق  نزد رسول  هک  یسانکند، بر یگو یم  هکاند   یسانک  آنان«است: 

  و حال« مھاجرانند  یسان: فقراک  نیاز ا  . مراد آنان یو  رامونیاز پ» شوند  ندهکتا پرا
  نیا  دھنده یاو قطعا روز  پس» خداست  ازآن  نیو زم ھا آنآسم  یھا نهیگنج  هک آن

 أخداوند  دست  به  ارزاق  یھا خزانه  هک» ابندی یدر نم  منافقان  یول»  است  مھاجران
 دارد. ینم  یارزان  شیگشا  بر مؤمنان  عالمت  یخدا  هکپندارند  ی، م نیو بنابرا  است
  ارانی  به  هک  دمیشن  یاب بن للهد: از عبدایگو یم  نزول  سبب  انیدر ب س  ارقم  بن دیز

  رامونید تا از پینکن  رجخھستند  ص نزد محمد  هک  یسانکبر «گفت:  یخود م
  رمکا  رسول  را به  او آن و  گفتم  میعمو  را به  یو  سخن  نیا  پس». شوند  ندهکپرا  یو

  به  گاه  . آن ردمک  نقل  شانیا  را به  انیمرا خواستند و جر  شانیرساند، ا ص
 را  سخن  نیا  هکآمدند و سوگند خوردند  ھا آنفرستادند،   ارانشیو   یاب بن للهعبدا  دنبال



 ٩٠٧  سوره منافقون

 

  چنان  بر اثر آن  هکنمودند   قیرا تصد  و آنان  بیذکمرا ت ص  رمکا  رسول  اند. پس نگفته
  نداده  دست  من  به  حالت  ھرگز مانند آن  از آن  قبل  هکداد   دست  من  به  یسخت  حالت

ٓ ﴿ه: یآ  گاه  ... آن نشستم  مھا آنبود و در خ ۡ  َءكَ إَِذا َجا   شد. بعد از نزول  نازل ﴾ُمَ�ٰفُِقونَ ٱل
فرمودند:   خواندند، سپس  را بر من  اتیآ  نیفرستادند و ا  من  دنبال  به  شانی، ا اتیآ  نیا

 ».ردک  قیتو را تصد أ ھمانا خداوند«

ٓ إَِ� ﴿ َعزُّ َ�ُۡخرَِجنَّ  ٱلَۡمِدينَةِ َ�ُقولُوَن لَ�ِن رََّجۡعَنا
َ
ۚ ِمۡنَها  ٱۡ� َذلَّ

َ
ِ  ٱۡ�  ۦَولِرَُسوِ�ِ  ٱۡلعِزَّةُ َوِ�َّ

 ﴾٨َ� َ�ۡعلَُمونَ  ٱلُۡمَ�ٰفِقِ�َ َولِۡلُمۡؤِمنَِ� َوَ�ِٰ�نَّ 
 از» میباز گرد  نهیمد  ند: اگر بهیگو یم«است:   نیا  منافقان  یاز دشمن  دوم  نمونه

 خواھد  رونیتر را از آنجا ب زبون  ، آن عزتمندتر است  هک  سک  قطعا آن«مصطلق  یبن  غزوه
 از  ملعون  مراد آن  هکبود   منافقان  سیرئ  یاب بن لله، عبدا سخن  نیا  ندهیگو» ردک

،  گان هیفروما و  تران لیاز ذل  و مرادش  و ھمراھانش  ی، خود و گان هیپا و بلند  زترانیعز
 بودند.  شانیا  و ھمراھان ص  رمکا  رسول

  است  ردهک  تیروا س  ارقم دبنیاز ز  هیآ  نیا  نزول  سبب  انیاحمد در ب  امام
 از  یکی  هک  و دو تن  حضور داشتم ١کتبو  در غزوه ص خدا  با رسول  فرمود: من  هک

 للهعبدا  ردند پسک  شکشمک  باھم  آب  از انصار بودند، بر سر نوبت  یگریو د  مھاجران
  رونیب  آن ، خوارتر را از زتر استیعز  هک  سک  ، آن میبازگشت  نهیمد  گفت: اگر به  یاب بن

گاه  یو  سخن  نیاز ارا   شانیو ا  آمدم ص  رمکا  نزد رسول  رد، منکخواھد  ...   ساختم  آ
 . است  قبل  هیدر آ  ر شدهکذ  نزول  ، مانند سبب داستان  و ادامه

  و غلبه  : قوتیعنی» است  و مؤمنان  امبرشیخداوند و پ  ، خاص عزت  هک آن  حال«
و   امبرانیپ گرداند؛ از  روزشانیاو عزتمند و پ  هک  است  یسانکو  أ خداوند  مخصوص

و   ی، سردرگم رتیح ، از فرط جھل» منافقان  یول«ر آنان یغ  نه  ارشکوکین  مؤمن  بندگان
  روشن  قتیحق  نیا» دانند ینم«  است  شده  مھر زده  شانیھا بر دل  هک  جھت  ز از آنین

  به  هغزو  در ھمان  سلول  بن  یاب  بن للهعبدا فرزند للهعبدا  هک  است  شده  تیرا. روا
  رسول  گمان یه: بک  ییتا نگو  ستین  ییخدا جز او  هک  سک آن  گفت: سوگند به  پدرش

                                                           
 ؛ . نگاه حضور نداشت  تبوك  در غزوه  یاب  بن للهزیرا عبدا  است  مصطلق ی بن  غزوه  صحیح -١

 ).۲۲۴ ۲۸تفسیرالمنیر (/



 تفسیر انوار القرآن    ٩٠٨

  ؛ به باشم یتر م هیتر و فروما لیذل  هک  ھستم  من  نیزترند و ایتر و عز هیبلندپا ص  خدا
  به  ر شد و چونیناگز  سخن  نیا  گفتن  به  یاب بن للهعبدا  شد. پس  ینخواھ  داخل  نهیمد
 مرد.  از آن بعد  یکاند  آمدند، مدت  نهیمد

َها ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ َ�ٰٓ ۡوَ�ُٰدُ�ۡم َعن ذِۡكرِ  ٱ�َّ

َ
ۡمَ�ٰلُُ�ۡم َوَ�ٓ أ

َ
ِۚ َءاَمُنواْ َ� تُۡلِهُ�ۡم أ َوَمن َ�ۡفَعۡل  ٱ�َّ

ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم 
ُ
ونَ َ�ٰلَِك فَأ  ﴾٩ٱۡلَ�ِٰ�ُ
  از اخالق  یعنیدارد  یبر حذر م  منافقان  را از اخالق  مؤمنان أ خداوند  گاه  آن

  به  است  اسالم  ضیفرا  یھمانا ادا  هک أ اد خدایرا از   آنان  و اوالدشان  اموال  هک  یسانک
ر کاز ذ شما را  و اوالدتان  د! اموالیا آورده  مانیا  هک  یسانک  یا«د: یگردان  خود مشغول
  سکوھر «است   قرآن  ، قرائتأ ر خداک: مراد از ذیقول  به» نگرداند  خداوند غافل

،  گروه  آن پس«شود   غافل  نیار دکا از یدن  به  تیبا مشغول  ھرکس :یعنی» ندک  نیچن
  یبرتر و باق  هکرا   یزیچ  را آنانیاند ز املکخود   یارکانی: در زیعنی» ارانندکانیخود ز

 اند. فروخته  یا یر و فانیحق  یبھا  ، به است

َحَدُ�ُم ﴿
َ
ِ�َ أ

ۡ
ن يَأ

َ
ا َرزَۡقَ�ُٰ�م ّمِن َ�ۡبِل أ ْ ِمن مَّ نفُِقوا

َ
َ�َيُقوَل َرّبِ لَۡوَ�ٓ  ٱلَۡمۡوُت َوأ

ُ�ن ّمَِن 
َ
َق َوأ دَّ صَّ

َ
َجٖل قَرِ�ٖب فَأ

َ
ۡرتَِ�ٓ إَِ�ٰٓ أ خَّ

َ
ٰلِِح�َ أ  ﴾١٠ٱل�َّ

  تانیروز  هکرا   از آنچه  ی: برخیعنی» دینک  ، بخشش میا ردهک  تانیروز  و از آنچه«
  هک ازآن  شیپ«است   فرض  اتکز  ی: مراد ادایقول  د. بهینک  ر خرجیخ  ، در راه میا ردهک

د و او یآ فرود  یبر و  مرگ  اسباب  هک  بیترت  نیا  به» دیایاز شما ب  یکی  سراغ  به  مرگ
  یتا مھلت ! چرا مرا پرودگار من  ید: ایبگو  پس«ند ک  را مشاھده  آن  یھا حضور نشانه

  یگرید  وتاهک  را تا مدت  و مرگم  ینداد  مھلت  من  : چرا بهیعنی» ینداشت  باز پس  کینزد
  دادن  با انجام» باشم  و از صالحان»  شیخو  از مال» بدھم  تا صدقه« یفگندیر نیتأخ  به
  نادم  یارکریھر تقص احتضار  در ھنگام  پس«د: یگو یر میثک . ابن ستهیشا  یارھاک
 !». ھاتیھ  یبپردازد ول  مافات  کتدار  طلبد تا به یعمر خود را م  د مدتیشود و تمد یم

َر ﴿ ُ َولَن يَُؤّخِ َجلَُهاۚ وَ  ٱ�َّ
َ
ُ َ�ۡفًسا إَِذا َجآَء أ  ﴾١١َخبُِ�ۢ بَِما َ�ۡعَملُونَ  ٱ�َّ

  به  است  شده  محفوظ نوشته  در لوح  هک  و عمر مقررش» فرارسد  اجلش  ھرکس و«
گاه دینک یم  آنچه  افگند و خداوند به یر نمیتأخ  را به  ھرگز خداوند آن«د؛ یآ  انیپا   آ

 در برابر  تان دھنده ماند و او جزا ینم  یبر او مخف  از اعمالتان  یزیچ  پس» است



 ٩٠٩  سوره منافقون

 

  رسول  هک  است  آمده س  عباس  ابن  تیروا  به  فیشر  ثیباشد. در حد یم  تان اعمال
بر   در آن ایرساند،  یم للها تیب  حج  او را به  هکدارد   یمال  سکھر «فرمودند:  ص رمکا
ا یدن  به  بازگشت  طالب  مرگ  پردازد، در ھنگام یرا نم  اما آن  است  واجب  اتکز  یو
،  نکاز خدا پروا  ! عباس  ابن  یگفت: ا س  عباس  ابن  به  یاثنا مرد  نیدر ا». شود یم

 س  عباس  ! ابن مؤمن  شود نه یا میدن  به  بازگشت  طالب  هک  افر استکفقط   نیآخر ا

َها ﴿ه: یآ  گاه آن ». خوانم یرا م  بر شما قرآن  باره  نیدر ا  کنیا«فرمود:  ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ َءاَمُنواْ  �َّ

 رد.ک  تالوت  را تا آخر سوره ]۹[المنافقون:  ﴾َ� تُۡلِهُ�مۡ 
 





 
 
 
 

 تغابن  سوره

 . است  هی) آ۱۸(  یو دارا  است  مدنی
روز  شد.  دهینام»  تغابن«،  در آن  امتیر روز قکذ  سبب  به  سوره  نیا ه:یتسم  وجه

شود.  یم  انینما  در آن  افرانک  و خسارت  انیز  هکدند ینام»  تغابن«جھت   را از آن  امتیق
آغاز   حیبا تسب  هک  است  ییھا سوره  یعنی»  مسبحات«از   سوره  نی، آخر سوره  نیا
 شوند. یم

ِ َما ِ� ﴿ َ�َٰ�ٰتِ �َُسّبُِح ِ�َّ �ِض� َوَما ِ�  ٱلسَّ
َ
ءٖ  ٱۡ�َۡمُدۖ َوَ�ُ  ٱلُۡمۡلُك َ�ُ  ٱۡ� ۡ�َ ِ

ّ�ُ ٰ َوُهَو َ�َ
 ﴾١قَِديرٌ 
: یعنی» دیگو یم  حی، خداوند را تسب است  نیدر زم  و آنچه ھا نادر آسم  آنچه«
  یبیو ع  ھستند او را از ھر نقص  سبحان  یخدا  نیو زم ھا آندر آسم  هک  یمخلوقات  تمام

 ، با حیتسب  نیا  هک  میردک  اشاره  قتیحق  نیا  ند. قبال بهینما یم  هیو تنز  ردهکاد ی  یکپا به
 بر  دال  هیآ  نیدر ا  یتعال  حق  فرموده  هک چنان  میفھم یرا نم  ما آن  هک  است  یانیو ب  نطق

ِ  إِ�َّ  ءٍ َ�ۡ  ّمِن �ن﴿است:   یمعن  نیا  ﴾َوَ�ِٰ�ن �َّ َ�ۡفَقُهوَن �َۡسبِيَحُهمۚۡ  ۦ�َُسّبُِح ِ�َۡمِده
  ید ولیگو یم  حیپروردگار خود تسب  شیستا  به  هک نیمگر ا  ستیز نیچ  چیو ھ«. ]۴۴[اإلسراء: 

  ھم» سپاس  و او راست  ییفرمانروا  او راست« .»دیابی یرا درنم ھا آن  حیشما تسب
 ازھا  این ز ازیچ  چیدارد و ھ  اختصاص  یتعال  حق  به  شیو ستا  سپاس  و ھم  ییفرمانروا

لذا   اوست  ضیدارند، ھمانا از ف ھا آناز   بندگانش  هک  ھم  یا و بھره  ستین  یر ویغ  آن
عاجز  ز او رایچ  چیھ  پس» تواناست  یزیو او بر ھر چ«گردد  یاو باز م  به  ھم  منت  نیا

 . و برابر است  سانکی  مخلوقات  جاد تمامیبر ا  گرداند و قدرتش ینم

ِيُهَو ﴿ ۡؤِمٞنۚ وَ  ٱ�َّ ُ َخلََقُ�ۡم فَِمنُ�ۡم َ�فِٞر َومِنُ�م مُّ  ﴾٢بَِما َ�ۡعَملُوَن بَِص�ٌ  ٱ�َّ
» مؤمن از شما  یافرند و برخکاز شما   یبرخ  د پسیشما را آفر  هک  سک  آن  اوست«

  فطرت  یمقتضا  و برخالف  یار خود ویو اخت  سبکو   فعل  به  فرشکد و یافر را آفرک
  یو  سالم  فطرت  مطابق و  یخود و  سبکو   فعل  به  مانشید و ایرا آفر  و مؤمن  است  یو

فر را کورزد و  یفر مکافر، ک لذا  است  یمبتن أ خدا  به  مانیو ا  یتاپرستکیبر   هک  است



 تفسیر انوار القرآن    ٩١٢

  اذن  بهھا  این  ند و ھمهک یم  انتخاب را  مانیآورد و ا یم  مانیا  ند و مؤمنک یم  انتخاب

ن �ََشآَء ﴿است:   یالھ
َ
ٓ أ ُ ٱَوَما �ََشآُءوَن إِ�َّ و شما «. ]۲۹[التکویر:  ﴾٢٩ۡلَ�ٰلَِم�َ ٱرَبُّ  �َّ

و . «»بخواھد  انیپروردگار عالم خداوند  هک مگر آن )ستیشما نافذ ن  و خواسته(د یخواھ ینم
ماند و او  ینم  بر او پنھان  یا یامر نھان  چیھ  پس» ناستید بینک یم  آنچه  خداوند به
  آمده س مسعود  ابن  تیروا  به  فیشر  ثیحد . در است  در برابر اعمالتان  تان جزادھنده

  انیاو و م  انیم  هکند تا بدانجا ک یم  عمل  بھشت  اھل  عمل  از شما به  یکیھمانا «است: 
  بر او سبقت )محفوظ  لوح(  نوشته  وجود ندارد پس  فاصله ١باع  کیا یگز   کیجز   بھشت

از   یکیشود و ھمانا  یوارد م  آن  ند و بهک یم  عمل  دوزخ  اھل  عمل به  گاه  رد، آنیگ یم
ا یگز   کیجز   دوزخ  انیاو و م  انیم  هکند تا بدانجا ک یم  عمل  دوزخ  اھل  عمل  شما به

 ردیگ یم  سبقت  یبر و )محفوظ  لوح  نوشته(  تابک  گاه  وجود ندارد، آن  فاصله  باع  کی
ند: یگو یعلما م». شود یوارد م  آن  ند و بهک یم  عمل  بھشت  اھل  عمل  به  پس

  یزیچ  ھمان  پس  است  یھر معلوم  به  یتعال  حق  یازل  علم  تعلق  یمعن  به  ثیحد  نیا
 . است  ردهک  مکو ح  نموده  ، اراده دانسته أ خداوند  هکدھد  یم  یرو

َ�َٰ�ٰتِ َخلََق ﴿ �َض وَ  ٱلسَّ
َ
ِ  ٱۡ� ۡحَسَن ُصَوَرُ�ۡمۖ �َ�ۡهِ  ٱۡ�َقِّ ب

َ
َرُ�ۡم فَأ  ﴾٣ٱلَۡمِص�ُ َوَصوَّ

  متکو ح  ر درستیتدب  ، به عدل  : بهیعنی» حق  را به  نیو زم ھا آنآسم«
د یآفر  حق  ردنکار کآش  یرا برا  نیو زم ھا آناست: آسم  نیا  یمعن  یقول به» دیآفر«  بالغه

  جزا داده  اش یردارکبد  ار در قبالکو بد  اش یارکوکین  ار در قبالکوکین  هک  بیترت  نیا  به
 ھا آنانس  یتعال  : حقیعنی» آراست وکیرا ن  تانیرد و صورتھاک  یشما را صورتگرو «شود 
  است  هیآ  نید. و مانند ایآفر  لکش  نیباتریز ساختار و  نیوترکی، ن صورت  نیتر املکرا در 

َهاَ�ٰٓ ﴿ »:انفطار«  در سوره  یتعال  حق  فرموده ُّ�
َ
َك بَِرّ�َِك  �َ�ٰنُ ۡ�ِ ٱ � ِيٱ ٦َكرِ�مِ لۡ ٱَما َغرَّ َّ� 

ٮَٰك َ�َعَدلََك  َبَك  ٧َخلََقَك فََسوَّ ا َشآَء َر�َّ ّيِ ُصوَر�ٖ مَّ
َ
  یا  ھان«. ]۸-۶[االنفطار:  ﴾٨ِ�ٓ أ

رد کد و استوار یتو را آفر  هک رد؟ ھمانک  غره  ات پروردگار بخشنده  ز تو را در حقیچ  ! چه انسان

  یو  و قامت  اندام  ییبایو ز  صورت  ییوکیدر ن  آدم یاز بنیامت  . البته»ساخت  متعادل  پس
  در قدرت  هک  یمردم  یبرا  است  یارکو آش  روشن  داللت ، شگرف  خلقت  نیا  هکبل  ستین

و   انسان  یروحان  صورت  هک شند چنانیاند یم  یو  عظمت و  متکو ح  نندهیآفر
                                                           

 )۱۶۲برابر با (  که  گشاده  از ھم  دستھردو   انگشتان  میان  فاصله  از اندازه  است  : عبارت باع -١
 . متر است  یسانت
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  امر است  نیرگتر و برتر بر ابز  یداللت  یو  میو عظ  دھنده انکت  یعقل  یھا ییتوانا

�ِض ٱَوِ� ﴿ است:  فرموده  خداوند متعال  هک چنان
َ
نُفِسُ�ۡمۚ  ٢٠ّلِۡلُموقِنِ�َ  َءاَ�ٰتٞ  ۡ�

َ
َوِ�ٓ أ

ونَ  فََ� ُ�ۡبِ�ُ
َ
ا در یو آ  نیقی  اھل  یبرا  است  ییھا نشانه  نیو در زم« .]۲۱-۲۰[الذاریات:  ﴾٢١أ

و  نھاد  پس  آخرت  یدر سرا» بازگشت  اوست  یسو و به« .»د؟ینگر ینم  شیخو  شتنیخو
 د.یگردان بایرا ز  ظاھرتان  صورت  یتعال  حق  هک د چنانیبا سازیو و زکیرا ن  رتتانیس

َ�َٰ�ٰتِ َ�ۡعلَُم َما ِ� ﴿ �ِض وَ  ٱلسَّ
َ
وَن َوَما ُ�ۡعلُِنوَنۚ وَ  ٱۡ� ُ َوَ�ۡعلَُم َما �ُِ�ُّ ۢ بَِذاِت  ٱ�َّ َعلِيُم

ُدورِ   ﴾٤ٱلصُّ
و  ھا آنپنھ  و تمام  ینیو زم  یآسمان  ائناتک  تمام  به  شیخو  از علم  یتعال  حق  گاه  آن

از   یامر  چیو ھ» داند یم  است  نیو زم ھا آنرا در آسم  آنچه«ارھا خبر داد و فرمود: کآش
داند  یم دیدار یار مکرا آش  د و آنچهیدار یم  را پنھان  و آنچه«ماند  ینم  بر او پنھان ھا آن

  پنھان ر خودیرا در ضم  آن  یھر انسان  هک  آنچه  : بهیعنی» ھا نهیراز س  و خداوند به
 . قلب  و خطرات  نفس  ثیحد  ھمچون» داناست«دارد  یم

تُِ�ۡم َ�َبُؤاْ ﴿
ۡ
لَۡم يَأ

َ
ِينَ � ۡمرِهِۡم َولَُهۡم َعَذا ٱ�َّ

َ
ِ�مٞ َ�َفُرواْ ِمن َ�ۡبُل فََذاقُواْ َوَ�اَل أ

َ
 ﴾٥ٌب أ

مانند  ؛ گذشته  یھا از امت» دندیفر ورزک  نیاز ا  شیپ  هک  یسانکخبر «فار ک  یا» ایآ«
  شما در قرآن ھا به امت  نی: خبر ایعنی» ؟ است  دهیشما نرس  به«، عاد و ثمود  نوح  اقوام

گاھ  نیو شما از ا  است  دهیرس   یگانگی  یسو به را  آنان  امبرانشانیپ  چگونه  هکد یامر آ
  اند دعوت گرفته  یارباب  به  یو  یجا  به  هک  آنچه  کو تر  یو  و پرستش  متعال  یخدا

  و مؤمنان  امبرانیپ ارک  شدند و سرانجام نابود  انگاران دروغ  در فرجام  نمودند و چسان
و   ینیگوبال: سن» دندیچش ار خود راک  وبال  پس«بود   یو رستگار  ، نجات شانیا  به

و «دچار شدند   آن  ا بهیدر دن ھا امت  آن  هک  است  ی، عذاب و مراد از آن  است  یسخت
 باشد. یم  دوزخ  از عذاب  عبارت  هک،  در آخرت» کدردنا  است  یرا عذاب  شانیا

نَّهُ ﴿
َ
ِ  ۥَ�ٰلَِك بِ� �ِيِهۡم رُُسلُُهم ب

ۡ
ْۖ  ٱۡ�َّيَِ�ِٰت َ�نَت تَّأ ْ َوتََولَّوا �ََ�ٞ َ�ۡهُدوَ�َنا فََ�َفُروا

َ
� ْ َ�َقالُٓوا

ۚ  ٱۡسَتۡغَ� وَّ  ُ ُ وَ  ٱ�َّ  ﴾٦َغِ�ٌّ َ�ِيدٞ  ٱ�َّ
  هک  است  آن  سبب  به«؛  ا و آخرتیدن  یسراھردو  در  کو دردنا  تلخ  عذاب» نیا«

  تیھدا  انیرا آدم ا مایگفتند: آ  آوردند پس یار مکآش  معجزات  آنان  یبرا  امبرانشانیپ
از   یھر قوم آمدند، یم  آنان  یسو ار بهکآش  با معجزات  امبرانیپ  : چونیعنی» نند؟ک یم

  را به  سخن  نیا باشد بشر  امبر از جنسیپ  هکامر   نیاز ا  ار و تعجبکان  ـ در مقام  آنان
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  ھا به امت  آن :یعنی» بر تافتند  یافر شدند و روک  پس«گفتند  یم  شان امبرانیپ
دند و یگردان  یرو  شانیافر شدند و از اکبودند،   آورده  ھمراه  هک  آنچه  و به †امبرانیپ

  یازین یخداوند ب  پس« ردندکن  شهیبودند، تدبر و اند  آورده † امبرانیپ  هک  در آنچه
و   انی: او از جھانیعنی» است  از ستودهین یو خداوند ب«شان  و عبادت  مانیاز ا» جست

  قال  زبان  به  شیخو  مخلوقات  تمام  از و از جانبین یخود ب  یبرا  آنان  شیایو ن  از عبادت
 . است  ستوده  و حال

ِينَ زََ�َم ﴿ ْۚ قُۡل بََ�ٰ َوَرّ�ِ َ�ُۡبَعُ�َّ ُ�مَّ َ�ُنَبَُّؤنَّ بَِما َعِمۡلُتۡمۚ  ٱ�َّ ن لَّن ُ�ۡبَعُثوا
َ
ْ أ َ�َفُرٓوا

ِ َوَ�ٰلَِك َ�َ   ﴾٧�َِس�ٞ  ٱ�َّ
پروردگار   به  ؛ قسم یشوند، بگو: آر ینم  ختهیھرگز برانگ  هکاند  پنداشته  افرانک«

  امر به  نیرا دستور داد تا بر ا  امبرشیپ أخداوند» دیشو یم  ختهیبرانگ  البته  هک من
  ختهیبرانگ  تانیشما از قبرھا  هک  أل  یخدا  : سوگند بهیعنیسوگند بخورد.   آنان

گاهیا ردهک  آنچه  به  سپس«د یشو یم  منظور برپا  : بهیعنی» دیشو یم  ساخته  د، آ
  جزا داده  در برابر آن  و سپس  شده  خبر داده  شما، قطعا از اعمالتان  هیعل  حجت  داشتن

  قدرت  سبب  دشوار، به  نه» است  بر خداوند آسان«ز و جزا یرستاخ» نیو ا«د یشو یم
  امبرشیپ  به  در آن  خداوند متعال  هک  است  میرک  در قرآن  هیآ  نیسوم  نی. ا یو  تامه

سوگند بخورد.  معاد  یقطع  ققو تح  بر وقوع  شیپروردگار خو  نام  تا به  است  دستور داده

َحقٌّ  ونََك  ُٔ ِ� َت�َو�َسۡ ﴿است:   یتعال  حق  فرموده  نیا  اول  هیآ
َ
ٓ  إِي قُۡل  ُهَوۖ  أ ۖ  ۥإِنَّهُ  َوَرّ�ِ  َ�َّقٞ

 ٓ نُتم َوَما
َ
ِينَ ٱَوقَاَل ﴿ : است  یو  فرموده  نیا  دوم  هیآ .]۵۳[یونس:  ﴾٥٣ِجزِ�نَ بُِمعۡ  أ َّ� 

 
ۡ
ْ َ� تَأ ۖ ٱ تِيَناَ�َفُروا اَعُة   َوَرّ�ِ  بََ�ٰ  قُۡل  لسَّ

ۡ
 ھا آنر یو تفس  ترجمه  هک ]۳[سبأ:  ﴾تِيَنَُّ�مۡ َ�َأ

 . مورد است  نیدر ا  هیآ  نیسوم  ھم  نیو ا  گذشت

﴿ �َ َٔ  ِ ِ اِمُنواْ ب ِيٓ  ٱ�ُّورِ وَ  ۦَورَُسوِ�ِ  ٱ�َّ نَزۡ�َاۚ وَ  ٱ�َّ
َ
ُ أ  ﴾٨بَِما َ�ۡعَملُوَن َخبِ�ٞ  ٱ�َّ

  : ھرگاهیعنی» دیآور  مانی، ا میا فرو فرستاده  هک  یو نور  امبرشیخدا و پ  به  پس«
 راید زینک  قیرا تصد  و قرآن ص محمد  امبرشی، پ أ خداوند  پس  است  نیچن  هیقض

شود  یم  رھنمون  تیھدا  ییروشنا  یسو به  یگمراھ  یھا یکیاز تار  هک  است  ینور  قرآن
گاهینک یم  آنچه  و خداوند به«   پنھان بر او  و افعالتان  از سخنان  یزیچ  پس» است  د آ
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و   حیصح  مانتانید ایبا  دھد پس یجزا م  تان ارنامهکنا شما را در برابر یقیماند و  ینم
 باشد.  سالم

ِ  ٱ�ََّغابُِن� َ�ٰلَِك يَۡوُم  ٱۡ�َۡمِع� يَۡوَم َ�َۡمُعُ�ۡم ِ�َۡوِم ﴿ ِ َوَمن يُۡؤمِۢن ب �َۡعَمۡل َ�ٰلِٗحا وَ  ٱ�َّ
ٰٖت َ�ۡرِي مِن َ�ۡتَِها  ۦاتِهِ  َٔ يَُ�ّفِۡر َ�ۡنُه َسّ�ِ  نَۡ�ٰرُ َوُ�ۡدِخۡلُه َج�َّ

َ
بَٗد�ۚ َ�ٰلَِك  ٱۡ�

َ
� ٓ َ�ِٰ�ِيَن �ِيَها

 ﴾٩يمُ ٱۡلَعظِ  ٱۡلَفۡوزُ 
  اھل رایز» آورد یگرد م«امت یروز ق  ی: برایعنی» روز جمع  یشما را برا  هک  یروز«

،  عملش با  یا نندهک ھر عمل  انیم  شوند و در آن یم  جزا گردآورده  یبرا  محشر در آن
 گرد  نیآخر و  نیاول  انیو م  با ظالمش  یھر مظلوم  انی، م با امتش  یامبریھر پ  انیم

؛  مانیا  کافر با ترک یخوردگ  بیو فر  را غبنیز» است  روز روز تغابن  آن«شود  یم  آورده
شود  یار مکروز آش  در آن  و عمل  مانیدر ا  یو  یوتاھکو   یاستکبا   منمؤ  انیو ز  و غبن
  اھل  در آن  رسانند پس یم  انیگر زید  یبر برخ  محشر در آن  از اھل  یبرخ  نیھمچن

  اھل  ردنک وارد  انیاز ز تر بزرگ  یانیو ز  رسانند و غبن یم  انیز  باطل  بر اھل  حق
  را با پست  و سره  شر، خوب ر را بهیخ  دوزخ  اھل  ییگو  پس  ستین  دوزخ  بر اھل  بھشت

شود:  یم  . گفته نیا  سکع بر  بھشت  اند و اھل خواسته  بدل  را با عذاب  و نعمت  یو رد
  یزیا از او چی  یرا بفروش  یزیاو چ  به  هک  گاه آن»  ردمکوارد   غبن  فالنا: بر فالن  غبنت«

و   مغبون  باشد. پس  خورده  بیفر  در معامله و او  او بوده  طرف  به  انیاما ز  یرا بخر
و   داده  را از دست  خود در بھشت  گاهیو جا  خانواده  هک  است  یسک  یقیانمند حقیز

شود مگر  یوارد نم  بھشت  به  یا بنده  چیھ«است:   آمده  فیشر  ثیباشد. در حد  باخته
شود  یم  داده  نشان  یو  بود ـ به یم  ارانکاز بد  زـ چنانچهین  در دوزخ  یو  گاهیجا  هک نیا

  هک نیوارد شود مگر ا  دوزخ  به  هک  ستین  یا بنده  چید و ھیفزایب  یو  ر و سپاسکتا بر ش
  غیبود ـ تا بر در یم  ارانکوکیاز ن  شود ـ چنانچه یم  ناندهیب  یو  به  بھشت از  یو  گاهیجا

 ».دیفزایب  یو  و حسرت
 را از او  شیھایباشد، بد  داده  انجام  یصالح  و عمل  آورده  مانیخداوند ا  به  سکو ھر«

تا   است  رد، سزاوار آنک  جمع  صالح  را با عمل  قیاقرار و تصد  سک: ھریعنی» بسترد
  یجار ھا آن  از فرودست  بارانیجو  هک  ییھا باغ  و او را به«شود   زدوده  یاز و  گناھانش

وارد  و  گناھان  زدودن» نیباشند، ا  در آن  شهیھم  یبرا  جاودانه  هکدر آورد،   است
: یعنی» است  بزرگ  یابیامک«؛  در آن  یابد  یگ با جاودانه  ھمراه  بھشت  به  ردنک
 رد.کتواند  ینم  یبرابر  با آن  یگرید  یابیامک  چیھ  هک  است  یا یابیامک
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ِينَ وَ ﴿ ْ � ٱ�َّ بُوا ْ َوَ�ذَّ ۡصَ�ُٰب َ�َفُروا
َ
ْوَ�ٰٓ�َِك أ

ُ
ٓ أ ۖ َو�ِۡئَس  ٱ�َّارِ َ�ٰتَِنا َ�ِٰ�ِيَن �ِيَها

 ﴾١٠ٱلَۡمِص�ُ 
اند و در  دوزخ  اھل  گروه  اند، آن ردهک  بیذکما را ت  اتیو آ  دهیفر ورزک  هک  یسانکو «

 ».است  یبد سرانجام  خواھند بود و چه  جاودانه  آن
اد ی » تغابن»  انیو ب  حیتوض  یبرا  هیدو آ  نیدر ا  سبحان  یخدا  هک  مینک یم  مالحظه

ر یو تفس  لیتفص  هیآھردو   ر نمود پسکرا ذ  و بدبختان  بختانکین  ، حال شده
 اند. تغابن  آن

ِصيبٍَة إِ�َّ �ِإِۡذِن ﴿ َصاَب ِمن مُّ
َ
ِۗ َمآ أ ِ  ٱ�َّ ِ َوَمن يُۡؤِمۢن ب ُ وَ  ۥۚ هُ َ�ۡهِد قَۡلبَ  ٱ�َّ ٍء  ٱ�َّ بُِ�ّلِ َ�ۡ

 ﴾١١َعلِيمٞ 
  ر آنیوغ  مال  ی، نابود ، زندان انکینزد  ، مرگ یماری، ب یمانند سخت» یبتیمص  چیھ«

  آن  نزول  سبب :یقول  . به یقضا و قدر و  : بهیعنی» للها  اذن  رسد مگر به ینم«ب یاز مصا
  آنان أ خداوند  ستیبا یبود، م  حق  مسلمانان  روش و  فار گفتند: اگر راهک  هکبود   نیا

  راه  را به  آورد، دلش  مانیخداوند ا  به  ھرکس و«داشت  یم  نگه  بیا از مصایرا در دن
مقدر   یبر و أ خداوند  جز آنچه  هکباشد و بداند   باور داشته  ھرکس :یعنی» آورد

برد  یم  حیصح  راه  را به  دلش  بتیمص  در ھنگام  یتعال  رسد، حق یاو نم  به  است  نموده
  یو  به  هک  و آنچه  است أ خدا  از جانب  بتیمص  آن  هکشود  یم  ، او متوجه نیو بنابرا

و   است  یدنیرس  یو  به  ناخواه  خواه دور شود و  یاز و  هک  ستیو ن  ، قرار نبوده دهیرس
 س  عباس  ابن  هک ـ چنان  پس  ستین  یدنیرس  یو  به  ناخواه نرسد، خواه  یو  د بهیبا  هک  آنچه

شود و  یم  میتسل أ خداوند  یقضا  به  ھنگام  نیـ او در ا  است  گفته  هیر آیز در تفسین

ر کش  صبر و بر نعمت  بتیدر مص  د پسیگو یم )راجعون  هيلإنا وإ  نا هللاإاسترجاع: (
» داناست  یزیھر چ  خداوند بهو . « است  آمده  فیشر  ثیدر حد  هک گزارد چنان یم
  یامور بر او مخف  نیز از ایچ  چیو ھ  است  جانبه  و ھمه  غیبل  یعلم  ی: او دارایعنی

 د.یشو  میتسل  یقدر و و قضا  د و بهیآور  مانیاو ا  به  ماند پس ینم

ِطيُعواْ ﴿
َ
َ َوأ ِطيُعواْ  ٱ�َّ

َ
ۚ َوأ ٰ  ٱلرَُّسوَل َما َ�َ ُۡتۡم فَإِ�َّ  ﴾١٢ٱلُۡمبِ�ُ  ٱۡ�ََ�ٰغُ  رَُسوِ�َا فَإِن تََو�َّ

 أ خداوند  یفرمانبردار  : بهیعنی» دینک  امبر را اطاعتید و پینک  و خدا را اطاعت«
  یو  از شخص  بردن  د؛ با فرمانیشو  مشغول  امبرشیو پ  تابکاز   یبردار و فرمان
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 : اگریعنی» دیبرتاب  یرو اگر  پس»  بعد از وفاتش  یو  از سنت  بردن  و فرمان  اتشیدرح
امبر یو بر پ  خود شماست  شما بر دوش  گناه  د پسینک  اعراض  یاز فرمانبردار

و » ار استکآش  یرسان  امیامبر ما فقط پیبر پ  هک  ستین  نیرا جز ایز«ست ین  یکبا  چیھ
  انجام  به  یدرست  ز بهیرا ن  مھم  نیو او ا  ستیاو ن  بر عھده  یفیلکت  چیگر ھید  نیا جز

 . است  دهیرسان

﴿ ُ ِ َ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَوۚ َوَ�َ  ٱ�َّ ِ  ٱ�َّ
 ﴾١٣ٱلُۡمۡؤِمُنونَ فَۡلَيَتَو�َّ

  نه  است  تی: فقط او سزاوار عبودیعنی» ستیجز او ن  یمعبود  چیھ  هک  خداست«
دبر یبا  و مؤمنان«د یاورین  کیرا شر  یزید و با او چیبخوان  یگانگی  او را به  ر او پسیغ

ند، ینما  هیکو بر او ت  ردهک  ضیاو تفو  د امور خود را بهیبا  : مؤمنانیعنی» نندک  لکخدا تو
 ر او.یبر غ  نه

َها ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ َ�ٰٓ � لَُّ�ۡم فَ  ٱ�َّ ۡوَ�ِٰدُ�ۡم َعُدّوٗ

َ
ۡزَ�ِٰجُ�ۡم َوأ

َ
ْ إِنَّ مِۡن أ �ن  ٱۡحَذُروُهمۚۡ َءاَمُنوٓا

َ ُحواْ َوَ�ۡغفُِرواْ فَإِنَّ َ�ۡعُفواْ َوتَۡصفَ   ﴾١٤َ�ُفورٞ رَِّحيمٌ  ٱ�َّ
شما   و فرزندان  از ھمسران  یبرخ  قتید، در حقیا  آورده  مانیا  هک  یسانک  یا«

  خود مشغول  به  صالح  ر و عملیخ  شما را از انجام ھا آنرا یز» شما ھستند  دشمن
بر   انسان دارند و یپروردگار وا م  تیمعص  بها ی،  وند رحمیپ  قطع  ا شما را بهیگردانند،  یم

 ند.ک  مقاومت  آنان  تواند در برابر خواسته یدارد، نم  آنان  به  هک  یاثر محبت
  هک آوردند و خواستند  اسالم  هکم  یاز اھال  یمردان  هکبود   نیا  مهیرک  هیآ  نزول  سبب

،  نیبنابرا ار را ندادندک  نیا  جازها  آنان  بهشان  فرزندان و  ھمسران  نند پسک  ھجرت
مجاھد  نند.کن  شان برحذر باشند و اطاعت  از آنان  هکداد   فرمان  سبحان  یخدا

ردند کن  یدشمن  ا با آنانیدر دن  و فرزندان  ھمسران  هک أ خدا  سوگند به«د: یگو یم
  آنان  ندوزند وخرجیب  حرام  از مال  هکرد ک  وادارشان  بر آن  آنان  و محبت  یدوست  یول
  هک نید؛ از اینک حذر  و فرزندانتان  : از ھمسرانیعنی» دینکحذر   از آنان  پس». «نندک

  در رساندن  مبادا رغبتتان  د پسینیبرگز  أل  یخدا  را بر طاعت  آنان بر  و شفقت  یدوست
 أ خداوند  یننافرما  ابکارت با  هکوادارد   ، شما را بر آن آنان  یبرا  ر و منفعتیخ

  هکرا   یگناھان» دیامرزیب د وید و درگذرینکو اگر عفو «د ینک  یاندوز  مال  شانیبرا
را   د و گناھانشانیفروگذار  گناھان  را در برابر آن  شان شوند و سرزنش یم  بکمرت

 . شانیا  یبرا  شما و ھم  یبرا  ھم» است  خدا آمرزگار مھربان  یراست  به«د؛ یبپوشان
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او   یمرد  و فرزندان  است: ھمسران  آمده  مهیرک  هیاز آ  بخش  نیا  نزول  سبب  انیبدر 
  ھجرت در  یاز و  مردم  هکد ید  چون  بودند پس  ساخته  و سست  بازداشته  را از ھجرت

و   ھمسران شد تا  اند، بر آن و دانشمند شده  دانسته أخدا  نیاند و در د گرفته  سبقت
 شد.  نازل  یارشاد الھ  نیا  هکبود   ند، ھمانک  مجازاترا   فرزندانش

ۡوَ�ُٰدُ�ۡم فِۡتَنةۚٞ وَ ﴿
َ
ۡمَ�ٰلُُ�ۡم َوأ

َ
َمآ أ ُ إِ�َّ ۡجٌر َعِظيمٞ  ۥٓ ِعنَدهُ  ٱ�َّ

َ
 ﴾١٥أ

 ابتال و  لهی: وسیعنی» شما ھستند  یبرا  یا فتنه  و اوالدتان  اموال  هک  ستین  نیجز ا«
بر  شما را  هک  و اوالد است  اموال  یرا دوستیشما ھستند ز  و محنت  رنج  هیو ما  آزمون

روز یپ  آزمون  نیاز ا  هکد یمرد با  دارد پس یوا م أ للها  حق  و بازداشتن  حرام  سبک
  تیمعص  کتر و  طاعت  هک  یسانک  یبرا» فقط نزد خداوند است  و مزد بزرگ«د یآ  رونیب

  يأيت«:  است  آمده فیشر  ثیدھند. در حد یم  حیترج  و فرزندان  مال  را بر محبت  یو
  بالفقر، ف��ب  يع�انه ، وودله  يد زوجه  يلع  الرجل  هالك  فيه  ، ي�ون ميتأ  يلع  زمان

و   زن  مرد بر دست  ینابود  در آن  هکد یآ یم  یزمان  من  بر امت« .»السوء، فيهلك  مراكب
  یھا راه  به )مال  سبک  یبرا(او   جهیزنند، درنت یم  فقر طعنه  او را به  را آنانیز  است  یفرزند و

  است  ز آمدهین  عصر و زمان  نیھم  هکو حقا (. »گردد ینابود م  رانجامسشود و  یبد سوار م
و   زنان  الیھا و ام خواسته  یارضا  یبرا  اشخاص از  یاریبس  هک  میما شاھد  و امروزه
  یرو  آن  مواد مخدر و امثال  ، تجارت المال تیب  غارت رتشا،، ا یدزد  خود، به  فرزندان

  ميتأ  ةفتن  ن�، و ةفتن  ةمأ  للك  نإ«:  است  آمده  فیشر  ثیدرحد  نی. ھمچن)آورند یم
در   نی. ھمچن» است  مال  من  امت  و ھمانا فتنه  است  یا فتنه  یھر امت  یھمانا برا« .»املال

  فرزند ثمره«. »ة�زن  ةمبخل  ة�بن  نهم�و  القلوب ةالودل ثمر«است:   آمده  فیشر  ثیحد

در   نی. ھمچن»اند نیآفر  و اندوه  نندهک  لی، بخ ابزار ترسو سازنده  آنان  گمان یب  یول  دلھاست

  دخلت  قتلك  ن�، و فوزا لك  اكن  قتلته  نإ  اذلي  عدوك  ليس«است:   آمده فیشر  ثیحد
  مالك  عدو لك  عديأ  ، ثم صلبك  من  خرج  اذلي  عدو لك: ودلك  لعله  اذلي  ول�ن  ةاجلن

  است  یا یرستگار  یشکاگر او را ب  هک  ستین  یسک  تو آن  دشمن« .»يمينك  ملكت  اذلي
 توست:  د او دشمنیشا  هک  یسک  یول  یشو یم  داخل  بھشت  شد بهکاگر او تو را ب تو و  یبرا

  توست  مال تو  یبرا  دشمن  نیتر دشمن  ، سپس است  آمده  رونیتو ب  از صلب  هک  فرزند توست

  يوم  برجل  يؤ�«است:  آمده  فیشر  ثیدر حد  نیھمچن».  است  تو در آمده  کتمل  تحت  هک
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  گفته  شود پس یم  آورده  یمرد  امتیدر روز ق« .»حسناته  عياهل  �لأ، فيقال:  ةالقيام

 .»اند را خورده  یو  حسنات  یو  الیشود: ع یم

ْ فَ ﴿ َ  ٱ�َُّقوا ْ وَ  ٱۡسَتَطۡعُتمۡ َما  ٱ�َّ نُفِسُ�ۡمۗ َوَمن يُوَق ُشحَّ  ٱۡسَمُعوا
َ
ِ�ّ � نفُِقواْ َخۡ�ٗ

َ
ِطيُعواْ َوأ

َ
َوأ

ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  ۦَ�ۡفِسهِ 
ُ
 ﴾١٦ٱلُۡمۡفلُِحونَ فَأ

و   یسع د ویدار  و توان  اقتط  هک: تا آنجا یعنی» دید از خدا پروا بداریتوان یتا م  پس«
  ثیدرحد  هک د. چنانیباش  داشته  یرسد، تقوا و خداترس یم  آن  هیپا  شما به  وششک

  مرت�مأ ذاإ«فرمودند:  ص خدا  رسول  هک  است  آمده س  رهیابوھر  تیروا  به  فیشر
  فرمان  یامر  بهشما را   چون« .»فاجتنبوه  عنه  ، وما نهيت�م استطعتم ما  مر فأتوا منهأب

،  نمک یم  ینھ  شما را از آن  هک  د و از آنچهیدھ  را انجام  د آنیتوان یم  هکتا آنجا   پس  دادم

د یشو یم  داده  فرمان  بدان  هکرا   : آنچهیعنی» دینک  د و اطاعتیو بشنو. «»دیزیبپرھ
د یباش ص  یو  رسول و أ امر خدا  میتسل  حال  د و در ھمهینک  د، از اوامر اطاعتیبشنو

ا ی.  است  ر خودتانیخ  به  هکد ینکب  ی: انفاقیعنی» دینک  انفاق  خودتان  یرا برا  یریو خ«
ر یخ  یھا ، در راه است  داده  یشما روز  به  خداوند متعال  هک  یاست: از اموال  نیا  یمعن

ر؛ یا مراد از خید. ینک  میتقدرا   یریخ  تانیھا نفس  ید و براینورز  بخل  آن  د و بهینک  انفاق
  خود نگاه  نفس  از بخل  ھرکس و«د یبدھ را  د و آنینک  را انفاق  : مالیعنی،  است  مال

  او را از آفت أ خداوند  هک  ھرکس :یعنی» شانند رستگارانیا  گروه  آن  شد پس  داشته
  گروه  آن  رد پسک  ر انفاقیخ  یھا و در راه أ خدا  ، او در راه نیو بنابرا  داشت  نگه  بخل

 . یھر مطلوب  به  افتگانی  و دست  یریھر خ  به  شدگان لیشانند نایا
 هیآ  فرمود: چون  هک  است  شده  تیروا  نزول  سبب  انیدر ب س ریجب  بن دیاز سع

ْ ٱ﴿ ُقوا َ ٱ �َّ   نازل  »دینکپروا   آن  یتقوا  حق  از خدا به«. ]۱۰۲[آل عمران:  ﴾ۦَحقَّ ُ�َقاتِهِ  �َّ
ردند ک  امیو نماز ق  شیایو ن  عبادت  به  چنان  پس  دشوار گشت  ار بر مسلمانانکشد،

  أل  یخدا  هکبود   ، ھمان برداشت  زخم  شانیھا یشانیرد و پک  ورم  شانیپا  یھا پاشنه  هک
خدا پروا از  دیتوان یم  هکتا آنجا   فرمود: (پس  نازل  ار بر مسلمانانک  ردنک  کسب  یبرا
  آل»  هیآ  ناسخ  هیآ  نیا  هکبرآنند   مانند قتاده  از مفسران  ی، گروھ نید). بنابرایدار

  آل  هیرا مراد آیز  ستین  یتعارض  هیدو آ  انیم  هکبرآنند   گرانیباشد اما د یم» عمران
  یتقوا  بهخود   ییتوانا  در محدوده  انسان  هکبل  ستین  توان  ما فوق  یز تقواین  عمران

 . ناسخ آن  نه  است » عمران آل«ه یآ  نندهکریتفس  هیآ  نی، ا نی. بنابرا مأمور است  یالھ
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َ إِن ُ�ۡقرُِضواْ ﴿ ُ قَۡرًضا َحَسٗنا يَُ�ٰعِۡفُه لَُ�ۡم َوَ�ۡغفِۡر لَُ�ۡمۚ وَ  ٱ�َّ  ﴾١٧َشُكوٌر َحلِيمٌ  ٱ�َّ
خاطر و با   بی، ط تین  با اخالص  جهیو در نت» دیو دھکین  یرا وام للهاگر ا«

شما   یرا برا  آن«د ینک  ر مصرفیخ  یھا خود را در راه  اموال  رغبت  مالک
 و بر شما«گرداند  یبرابر تا ھفتصد برابر م  را از ده  و ھر حسنه» گرداند یم  مضاعف

 ز بر شمایرا ن  گناھانتان  ، آمرزش ردنک  دو چندان  نیبا ا  : ھمراهیعنی» دیبخشا یم
از   هک را  ھرکس  پس» بردبار است  و خداوند قدردان«ند ک یم  مهیضم  آن  د و بهیافزا یم
ند. ک ینم  شتاب  نافرمانان  مجازات  دھد و به یم  برابر پاداش  نیچند  ند، بهک  اطاعت  یو

  با اخالص  ھمراه  حالل  از مال  دادن  از صدقه  الحسنه: عبارت  قرض  ا ھمانیو کین  قرض
 . خاطر است  بیطو 

َ�َٰدةِ وَ  ٱۡلَغۡيبِ َ�ٰلُِم ﴿  ﴾١٨ٱۡ�َِكيمُ  ٱۡلَعزِ�زُ  ٱلشَّ
ز یعز«  ار استکو آش  نھان  یدانا  یتعال  : حقیعنی» است  و شھاده  بیغ  یدانا«

 . است  بالغه  متکح  یروزمند و دارایو پ  : او غالبیعنی» است  میکح



 
 
 
 

 طالق  سوره

 . است  هی) آ۱۲(  یو دارا  است  مدنی
  نیابا   آن  ز افتتاحیو ن  در آن  وعده  طالق  امکاح  انیب  سبب  به  سوره  نیا ه:یتسم  وجه

َها َ�ٰٓ ﴿: یتعال  حق  فرموده ُّ�
َ
تِهِنَّ  لّنَِسآءَ ٱإِذَا َطلَّۡقتُُم  �َِّ�ُّ ٱ�  ]۱[الطالق:  ﴾َ�َطّلُِقوُهنَّ لِعِدَّ

 شد.  دهینام»  طالق«

َها ﴿ ُّ�
َ
ۡحُصواْ  ٱلنَِّسآءَ إِذَا َطلَّۡقتُُم  ٱ�َِّ�ُّ َ�ٰٓ�

َ
تِهِنَّ َوأ ۖ َ�َطلُِّقوُهنَّ لِعِدَّ ةَ ْ وَ  ٱلۡعِدَّ َ  ٱ�َُّقوا َر�َُّ�ۡمۖ  ٱ�َّ

� َوتِلَۡك ُحدُ  بَيِّنَةٖ �َِ� بَِ�ِٰحَشةٖ مُّ
ۡ
ن يَأ

َ
ٓ أ ِۚ  ودُ َ� ُ�ۡرُِجوُهنَّ مِۢن ُ�يُوتِهِنَّ َوَ� َ�ۡرُۡجَن إِ�َّ َوَمن  ٱ�َّ

ِ َ�تََعدَّ ُحُدوَد  َ َ� تَۡدرِي لََعلَّ  ۥۚ َ�َقۡد َظلََم َ�ۡفَسهُ  ٱ�َّ ۡمٗر� ٱ�َّ
َ
 .﴾١ُ�ِۡدُث َ�ۡعَد َ�ٰلَِك أ

  را در وقت  د آنانییگو  طالق  د پسییگو  را طالق  د زنانیخواست  امبر! چونیپ  یا«
  یا در وقتیباشند،   آورده  یرو  شیخو  عده  یسو به  هک  ی: در وقتیعنی» آنان  عده

را   عده  گذراندن  تیو ظرف  تیصالح  هک  است  یدر زمان  آغاز تواند شد؛ و آن  شان عده  هک
  یھا آنیماھ  از عادت  شان بودن  کپا  را در مقطع  زنان  هک  است  نیباشد. مراد ا  داشته
د تا یواگذار را  آنان  باشد، سپس  نشده  واقع  و مقاربت  جماع  در آن  هکد ییگو  طالق

  یدر وقت  قتید، درحقیداد  طالق  صورت  نیرا بد  آنان  ھرگاه  شود پس  یسپر  شان عده
  فیتشر  یاوال برا  خداوند متعال  هک  مینک یم  د. مالحظهیا داده  طالقشان  با عده  مناسب
و مورد ندا قرار   ساخت  مخاطب  مکح  نیا  را به  شانی، ا ص امبرشیپ  داشتیو گرام

  به  د و با توجهیگردان  مخاطب زیرا ن  شانیا  امت ص  امبرشیبا پ  ھمراه  داد، سپس
  ردنک ندا  قتیدر حق  شان ردنک ندا  اند پس شیخو  امت  امام ص  حضرت  آن  هک نیا

 . است  امت
  فرمود: من  هک  است  ردهک  تیروا ل  یانصار  نکس  بن دیزی  ابوداوود از اسماء بنت

  یا عده  مطلقه  یبرا  از آن  قبل  هک یحال در  شدم  داده  طالق ص  رمکا  رسول  در زمان
شد. در   نازل  یو  در باره  طالق  یبرا  شمردن  عده  هک  بودم  یزن  نیاول  من  نبود پس

  را در حال  شیخو  زن  من«فرمود:   هک  است  آمده س عمر  ابن  تیروا  به  فیشر  ثیحد
ادآور شد، ی ص  رمکا  رسول  را به  موضوع  نیا س عمر  پدرم  پس  دادم  طالق  ضشیح
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او   د، سپسینما  او رجوع  د بهیآمدند و فرمودند: با  خشم  به  ارمک  نیاز ا ص خدا  رسول
  کگردد و باز پا  ضیح  گاه  شود، آن  کپا  شیانه) خویماھ  (عادت  ضیدارد تا از ح  را نگه

و   یطھر و  د او را درحالیدھد، با  طالقش  هک دید  اگر صالح  ھنگام  نیدر ا  شود پس
امر   آن  به  أل  یخدا  هک  یا عده  است  نید. ایگو  طالق ند،ک  یکینزد  یبا و  هک از آن  قبل

 . است  ضیح  در حال  طالق  بر حرمت  لیدل  مهیرک  هیآ  پس».  است  نموده
  نه  هک  یو طالق  یبدع  ، طالق یسن  است: طالق  نوع  بر سه  طالق  هکاند  فقھا گفته

 . یبدع  و نه  است  یسن
  مرد با زن  در آن  هکباشد   شده  واقع  یدر طھر  هک  ستا  ی: طالقیسن  طالق

  میعال  وضوح  به  هک  است  یا یباردار  یدر اثنا  یو  ا طالقیباشد،   ردهکن  مقاربت  شیخو
 باشد.  ار شدهکآش  آن

  مقاربت  در آن  هک  است  یا در طھری  ضیح  یدر اثنا  زن  گفتن  : طالقیبدع  طالق
  احتمال  آن  یدر اثنا  هک  است  رو بدعت  از آن  از طالق  نوع  نیباشد. ا  گرفته  صورت
  عده  انیپا  یبرا او  هک  یمدت  ردنک  یطوالن  به  طالق  نیا ایباشد،  یمتصور م  زن  یباردار

 گردد. یم  یو  ضرر به  الحاق  خود سبب  نیانجامد و ا یشد مک یانتظار م  شیخو
از  دیام (نا  سهیآ  ا زنی  رهیدختر صغ  گفتن  : طالقیبدع  و نه  است  یسن  نه  هک  یاما طالق

  یجنس  مقاربت  یشوھر ھنوز با و  هک  است  یزن  گفتن  ا طالقیبر سن) ک  سبب  به  ضیح
  هک  است  نیا  طالق در  و احسن  فقھا افضل  اتفاق  به  هک  ر استکذ  انی. شا است  نداده  انجام

د. در ینما  یرا سپر  شیخو  عده  هکاو را واگذارد   د و بعد از آنیگو  طالق  کیرا   شوھر زنش
»  است  طالق أ حاللھا نزد خداوند  نیاز منفورتر  گمان یب«است:   آمده  فیشر  ثیحد

  ضرورت  در ھنگام  آن  د بهیبا  یباشد ول یم  مشروع ز ویجا  در اسالم  ، ھرچند طالق نیبنابرا
 رد.ک  تیرعا  را در آن  یشرع شد و ضوابط  متوسل و اضطرار

 فرمود:  هکاند  ردهک  تیروا س  از انس  مهیرک  هیآ  نزول  سبب  انیدر ب  مفسران
 اثنا  نیآمد، در ا  شیخو  دادند و او نزد خانواده  را طالق  حفصه ص خدا  رسول«

ند ینما  رجوع  یو  ه: بهکشد   دستور داده  شانیا  فرمود و به  را نازل  هیآ  نیا أ خداوند
 ».باشد یم  شانیا  ز از ھمسرانین  و در بھشت  دار است زنده  دار و شب را او روزهیز

  هک را  یو وقت  داشته  را نگه  عده  ! حساب شوھران  ی: ایعنی» دیرا بشمار  و عده«
متضرر   عده  مدت  شدن  یبا طوالن  د تا زنیخاطر بسپار  به  است  شده  واقع  در آن  طالق
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  ضیح  ا سهی) یکطھر (پا  سه ١فقھا  بنابر اختالف  عده  هک  ر استکذ  انینشود. شا
  ینافرمان  اوامرش او را در  پس» دیبترس  و از خدا، پروردگارتان»  انه) استیماھ  (عادت

  گاه : تا آنیعنی» دینکن  رونیب  شانیھا را از خانه  آنان«د یوارد نساز  انیز  زنان  و به  ردهکن
اند  بوده  در آن  طالق  ھنگام در  هک  ییھا را از خانه  ھستند، آنان  شان عده  در دوران  هک
  در آن  ونتکس  به  مطلقه  زنان  استحقاق  مالک  انیب  یبرا  یتعال  د. حقینکن  رونیب

  رونیز از بیرا ن  مطلقه  زنان  گاه آن رد.ک  منسوب  زنان  ھا را به ، خانه عده  ھا در مدت خانه
  گاه  ز تا آنین  : خود زنانیعنی» نروند  رونیب  ھم  و خودشان«رد و فرمود: ک  ینھ  رفتن

  ینروند. رأ  رونیـ ب  یضرور  یارک  یھا ـ جز برا خانه  ھستند، از آن  در عده  هک
  عده  در آن  هک  یھا آناز خ  هکندارد  جواز  مطلقه  زن  یبرا  هک  است  نیا  فهیابوحن

  یاما برا  بائن  باشد و چه  یرجع  یو  طالق  شود چه  رونیا روز بی  شمارد، در شب یم
در   شدن  رونی، ب است  وفات  عده  گذراندن  حال و او در  ردهک  وفات  شوھرش  هک  یسک

  آن  به  هکرود چرا   رونید بینبا  شب  جواز دارد اما از طرف  یامور ضرور  انجام  یروز برا
را از   شانی: ایعنی» شوند  یارکآش  ستیار ناشاک  بکمرت  هک  مگر آن« وجود ندارد  یازین

  فاحشه  عمل  بکمرت  هک نید مگر اینکن  رونیب  عده  ردنک  یسپر  وقت در  شانیھا خانه
  هک  است  یسکبر   زن  یدراز  زبانو   ینه) بد زبانیمب  : مراد از (فاحشهیقول به زنا گردند.

 . است  نکسا  یبا و  خانه  در آن
  بندگان  را به ھا آن  خداوند متعال  هک  یامکاح  نی: ایعنی» یحدود الھ  است  نیو ا«

ز یجا  پس  نموده  میترس  شانیاو برا  هک  است  یی، ھمانا حد و مرزھا است  ردهک  انیخود ب
بر   هک  یراست  ند، بهک تجاوز  یاز حدود الھ  ھرکس و«نند کمرزھا تجاوز   نیاز ا  هک  ستین

  نیخداوند بعد از ا  هکد یشا«  ینابود  ورطه  خود به  با افگندن» است  ردهک  خود ستم
 أبماند، خداوند  یباق شوھر  در خانه  مطلقه  زن  ید وقتی: شایعنی» د آوردیرا پد  یارک
بر   شوھران  ختنی: مراد برانگیقول به گر بازگردند.ید کی  اندازد و به  تالف  شانیھا دل  نیب

را   زنش  شخص  هک  یرا در صورتیز  است  طالق  سه  از گفتن  شانیو نھ  طالق  کی  گفتن
دا یپ  او رغبت  به  برگشت  شد و به  و نادم  مانیپش  زنش  از فراق  گاه  و آن  گفت  طالق  سه

،  طالق  سه  بعد از گفان  هکچرا   است  وارد نموده  انیز  خودش  به  صورت  نیرد، در اک
و   بر طالق  گرفتن شاھد  هکشود  یم  نشان ابد. خاطری ینم  بازگشت  یسو به  یگر راھید

  را ببندد. و نزد احناف  ار و اتھامکان  تا راه  است  مستحب  چھارگانه  در مذاھب  رجعت
                                                           

 . طھر است  سه  یو در نزد شافع  حیض  سه  در نزد ابوحنیفه  عده -١
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  زنش  شوھر به  هک  بیترت  نیا  شود، مثال به یم  محقق  با فعل  ھم و  قول با  ھم  رجعت
  یو  به  رجوعش  نشانه  هکدھد   انجام  یارکعمال   هک نیا ای،  ردمک  رجوع تو  د: بهیبگو

 . یبا و  ا مقاربتی  شھوت  به  یو  دنیمانند بوس باشد،

ْ َذَوۡي ﴿ ۡشِهُدوا
َ
ۡو فَارِقُوُهنَّ بَِمۡعُروٖف َوأ

َ
ۡمِسُكوُهنَّ بَِمۡعُروٍف أ

َ
َجلَُهنَّ فَأ

َ
فَإَِذا بَلَۡغَن أ

�ِيُمواْ 
َ
َ�َٰدةَ َعۡدٖل ّمِنُ�ۡم َوأ ِۚ َ�ٰلُِ�ۡم يُوَ�ُظ بِهِ  ٱلشَّ ِ  ۦِ�َّ ِ َمن َ�َن يُۡؤِمُن ب �  ٱۡ�َۡومِ وَ  ٱ�َّ  ٱ�ِخرِ

َ َوَمن َ�تَِّق  ُ ٱ�َّ  ﴾٢َ�ۡرَٗجا ۥ َ�َۡعل �َّ
  عده  انیپا  به  مطلقه  زنان  : چونیعنی» شوند  کینزد  شیعاد خویم  به  چون  پس«

  دهیپسند  وجه  را به  آنان«رند؛ یقرار گ  آن  انیپا  شوند و در آستانه  کیخود نزد
  نیا از  هک آن ید بینک  رجوع  آنان  به  رغبت  یو از رو  معاشرت  : با حسنیعنی» دیدار  نگاه

جدا   شانیاز ا  دهیپسند  وجه  ا بهی«د یباش  را داشته  آنان  به  دنیرسان  انیقصد ز  رجوع
  گاه  د وآنیآ  انیپا  به  شان عده  هک د تا آنینک  شانیرھا  یر و خوشیخ  : بهیعنی» دیشو

د و یبپرداز شما دارند  بر ذمه  هکرا   یحقوق  حال  نیگردند و در ع  شیار خویاخت  صاحب
  شما دو راه ، عده  افتنی  انیپا  ه: در ھنگامک نیا  مطلب  د. حاصلینرسان  انیز  آنان  به

  بر وجه  ھم اید، یدار  نگاه  دهیپسند  را بر وجه  شانیا  هک نیا اید؛ یرو ندار  شیشتر پیب
ا رھا ی،  رساندن  انیمنظور ز  به ھا آن  داشتن  نگاه  گمان ید اما بینک  شانیرھا  دهیپسند

را از   عادل  ودو تن»  ستیشما روا ن  ی؛ برا حق  با آزار و بازداشتن  ھمراه  ساختنشان
؛  و مفارقت  ییا برجداید، یردک یم  رجوع  ؛ چنانچه بر رجعت» دیریگ  خود گواه  انیم

شود. و   ندهکبر  خصومت  و ماده  قطع  یاحتمال  نزاع  یھا د تا رشتهیشد یجدا م  چنانچه
  یرا برا  و شھادت«است   مستحب  چھارگانه  در مذاھب  ؛ شاھد گرفتن میگفت  هک چنان

  اند، به برداشته  هکرا   یا یگواھ  هکشھود   یبرا  است  یدستور  نیا» دیخداوند بر پا دار
دارد،   مانیا  نیبازپسخداوند و روز   به  هک  سکھر«ند یادا نما  نیراست  بر وجه  قصد قربت

اندرز   نیا  را به  مؤمنان  یتعال  حق  هک  نیا  لیودل» شود یم  پند داده»  مکح» نیا به
از   ھرکس و»  گرانید  رند نهیگ یم  نفع  از آن  شانیا فقط  هک  است  نید ایگردان  مخصوص
  است  ردهک  نییتع  نشبندگا  یاو برا  هک  ییحد و مرزھا در برابر  با توقف» ندکخدا پروا 

 . است  در افتاده  آن  به  هک  از آنچه» د آوردیپد  یشد  رونیاو ب  یخداوند برا«

 د:یگو یم  مهیرک  هیآ  نیا  نزول  سبب  انیدر ب س  عباس  ابن
  پسرم  ! دشمنللها  ا رسولیآمد و گفت:  ص  رمکا  نزد رسول  یاشجع  کمال  بن  عوف«



 ٩٢٥  سوره طالق

 

د؟ یدھ یز دستور میچ  چه  مرا به  ند پسک یم  یقرار یب  مادرش و  است  ردهکر یرا اس

) باهللا اال  ةقووال   ال حولار گفتن: (یبس  او را به  تو و ھم  فرمودند: ھم ص خدا  رسول
گاه  نیرا از ا  زنش  چون  . پس دھم یم دستور   وستکین  گفت: چه  رد، زنشک  خبر آ

 از  د و دشمنیدر رس أ خداوند  تیعنا  اند. سپس دستور داده ص  رمکا  رسول  آنچه
 ز ربود و بایرا ن  شان و گوسفندان  ختهیگر  او از نزد دشمن  شد پس  غافل  پسرشان

 فرمود.  را نازل  هیآ  نیا  أل  یخدا  گاه  آمد. آن  نزد پدرش  گوسفندان

﴿ َ�َ ۡ ِ َوَ�ۡرزُۡقُه ِمۡن َحۡيُث َ� َ�ۡتَِسُبۚ َوَمن َ�َتَو�َّ َ إِنَّ  ۥٓۚ َ�ُهَو َحۡسُبهُ  ٱ�َّ ِ  ٱ�َّ ۡمرِه
َ
 ۦۚ َ�ٰلُِغ أ

ُ قَۡد َجَعَل  ءٖ قَۡدٗر� ٱ�َّ ۡ�َ ِ
 ﴾٣لُِ�ّ

 برد ینم  گمان  هک  ییاو را از جا« یتعال  ند، حقکپروا  أ از خداوند  ھرکس »و«
د. یآ ینم  گذرد و در حسابش ینم  خاطرش  ھرگز به  هک  ی: از راھیعنی» دھد یم  یروز

را بر   هیآ  نیا ص خدا  فرمود: رسول  هک  است  آمده س ابوذر  تیروا  به  فیشر  ثیدر حد

َ ٱَوَمن َ�تَِّق ﴿نمودند:   تالوت  من ُ  َعلَ�ۡ  �َّ  ﴾َ�ۡتَِسُبۚ َو�َۡرُزۡقُه ِمۡن َحۡيُث َ�  ٢ارَجٗ َ�ۡ  ۥ�َّ
  الناس  نأباذر! لو أ ای«شدند، فرمودند:   فارغ  آن  از تالوت  و چون ]۳-۲[الطالق: 

را   آنان  ورزند، ھمه  کتمس  آن  به  مردم  اباذر! اگر ھمه  یفتھم: اکخذوا بھا أ  لھمک
 و  مفارقت  در ھنگام  دھد سپس یم  را طالق  زنش  هک  یسک،  نیبنابرا».  است  بسنده

رد، یگ یم  گواه  یو  به  رجوع  ا در ھنگامیرد، یگ یم  گواه  عده  شدن  یبر سپر  یو  ییجدا
  نیدر ا  یسک فقط  دھد؛ پس یقرار م  یرفت  رونیب  تنگنا راه  او از آن  یبرا أ خداوند

 و«ند ک  مخالفت  و رجعت  در امر طالق أ خداوند  امکاز اح  هکماند  یم  یتنگنا باق
ھا و  یدر سخت  سک: ھر یعنی» است  یافکخدا او را   ند پسک  لکبر خدا تو  ھرکس
  یو  یشانیو پر  ینگران او را در  یتعال  ند، حقکو اعتماد   هیکت  أل  یھا بر خدا حادثه

مراد   خداوند به  گمان یب«رھاند  یم  سالمت  سرا بهھردو   یو او را از تنگناھا  است  یافک
او را عاجز   یمراد و مطلوب  چیو ھ  نشده  فوت  یاز و  یزی: چیعنی» است  رسنده  شیخو
خواھد، بر   هک  گونه  را آن  شیخو  امکو اح  است  شیار خوکدار  گرداند و او سر رشته ینم

» است  ردهکمقرر   یا اندازه  یزیھر چ  یخدا برا یراست  به«گرداند  ینافذ م  خلقش

  است  ردهکمقرر   یا عاد و اندازهیھا م یحال  آسوده ھا و یسخت  یبرا  انسبح  ی: خدایعنی
  ، اگر انسان نیرسند بنابرا یم  انیپا  به  عاد و اندازهیم  آن ھا با یھا و آسودگ یسخت  آن  هک
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،  اوست  قیر و توفیتقد  ز بهیچ  ھمه  هکباشد   داشته  نیقی و  را در نظر گرفته  یر الھیتقد
  یباق  شیبرا  یگرید  بر او، راه  لکو تو  یتعال  قضا و قدر حق  به  میجز تسل  صورت  نیدر ا

  ردهکمقرر   یا اندازه  یزیھر چ  یخدا برا  هک  نیمراد از ا«د: یگو یم  یماند. سد ینم
 ». است  و عده  ضیح  اندازه  ردنک ، مقرر است

ٰٓـِٔيوَ ﴿ ۡشُهرٖ وَ  ٱۡرتَۡبُتمۡ ِمن �َِّسآ�ُِ�ۡم إِِن  ٱلَۡمِحيِض يَ�ِۡسَن ِمَن  ٱ�َّ
َ
ُ�ُهنَّ ثََ�َٰثُة أ ٰٓـِٔيفَعِدَّ  ٱ�َّ

ْوَ�ُٰت 
ُ
ۡ�َالِ لَۡم َ�ِۡضَنۚ َوأ

َ
ۚ َوَمن َ�تَِّق  ٱۡ� ن يََضۡعَن َ�ۡلَُهنَّ

َ
َجلُُهنَّ أ

َ
َ أ ُ  ٱ�َّ ِ  ۥَ�َۡعل �َّ ۡمرِه

َ
 ۦِمۡن أ

� ٗ�ُۡ�٤﴾ 
  هکھستند   یبزرگسال  مراد زنان» د شدندینوم  ضیاز ح  هکشما   زنان  و آن«

» دیافتاد  شبھه  اگر به«اند؛  د شدهینوم  و از آن  شده  ض) قطعی(ح  آنان  انهیماھ  عادت
  سن  به  هک  یو دختران  است  ماه  سه  آنان  عده  پس»  است  چگونه  آنان  عده  هکد یوندانست

ز ین  آنان  عده  پس  حد بلوغ  به  شان دنیرس  و عدم  یخردسال  سبب  به» اند دهینرس  ضیح
  مجھول » استحاضه« یماریب  سبب  به ھا آن  ضیعاد حیم  هک  ی. اما زنان است  ماه  سه

  املک  سالکی ھا یکدر نزد مال  آنان  عده  نند پسیب یم  خون  وستهیپ  هک  یا زنانی،  است
  را غالبا مدتیشند زکب انتظار  یحاملگ  کش  نرفت  نیاز ب  یرا برا  ماه  د نهیبا  هکچرا  است
  نیا  نزد احناف  به یمفت  قول . اما است  آنان  عده  مدت  ھم  ماه  و سه  است  ماه  نه  حمل
در نظر   دو ماه  طھر آنان  مدت رایرسد ز یم  انیپا  به  ماه  با ھفت  آنان  عده  هک  است

  به  ھم  ماه  کیاطا یو احت  است  ماه  مجموعا شش  طھر آنان  سه  شود پس  یم  گرفته
  عده  هکھا برآنند  یھا و حنبل یشافع  یشود. ول یبرآورد م ھا آن  ضیح  سه  مدت  عنوان

  وضع  هک  است  نیا  شان عده  مدت  آبستن  و زنان»  است  ماه  ز سهین  از زنان  گروه  نیا
رسد، ھرچند ـ از نظر جمھور  یم  انیپا به  لحم  با وضع  آنان  : عدهیعنی» نندک  حمل

  ھرکس و«فتد یب  ز اتفاقیشوھر ن  ا مرگی  طالق بعد از  ساعت  کی  حملشان  فقھا ـ وضع
ار او را در ک: یعنی» سازد یم  فراھم  یا یآسان  ارشکاو در   یبرا از خدا پروا دارد، خدا

پروا  أاز خدا  سکھر «د: یگو یم  آنر یدر تفس  کضحا گرداند. یم  آسان  ا و آخرتیدن
د یپد  یا یآسان  او در امر رجعت  ید، خداوند برایگو  طالق  سنت  دارد و مطابق

 ».آورد یم
  چون فرمود:  هک  است  شده  تیروا  مهیرک  هیآ  نزول  سبب  انیدر ب س  عبک  بن  یاز اب

تعداد   عده  انیگفتند: ب  شد، اصحاب  نازل  از زنان  یتعداد  عده  درباره»  بقره«سوره   هیآ



 ٩٢٧  سوره طالق

 

  قطع  شان ضیح  هک  یبزرگسال  ، زنان خردسال  دختران  عده  انیب  یعنیـ   از زنان  یگرید
 شد.  نازل  هیآ  نیا  . پس است  مانده  یباردار ـ باق  و زنان  است  شده

ۡمُر ﴿
َ
ِ َ�ٰلَِك أ نَزَ�ُ  ٱ�َّ

َ
َ إَِ�ُۡ�ۡمۚ َوَمن َ�تَِّق  ۥٓ أ  ۥٓ َوُ�ۡعِظۡم َ�ُ  ۦاتِهِ  َٔ يَُ�ّفِۡر َ�ۡنُه َسّ�ِ  ٱ�َّ

ۡجًرا
َ
 ﴾٥أ

» ندک از خدا پروا  ھرکس و  است  شما فرستاده  یسو را به  آن  هک  خداست  مکح  نیا«
  یرا از و  شیھا یبد«؛  است  واجب  اش بر ذمه  هک  یحقوق  تیو رعا  یو  امکاح  به  در عمل

» گرداند یم  بزرگ را  و پاداشش«ند ک ینم  محاسبه ھا آناو را در برابر   پس» دیزدا یم
 . است  بھشت ھمانا  هکند ک یرا عطا م  یمیعظ  پاداش  در آخرت  شی: برایعنی

ۚ �ن ﴿ ْ َعلَۡيِهنَّ وُهنَّ ِ�َُضّيُِقوا ۡسِكُنوُهنَّ مِۡن َحۡيُث َسَكنُتم ّمِن وُۡجِدُ�ۡم َوَ� تَُضآرُّ
َ
أ

�َضۡعَن لَُ�ۡم َ� 
َ
ۚ فَإِۡن أ ٰ يََضۡعَن َ�ۡلَُهنَّ ْ َعلَۡيِهنَّ َح�َّ نفُِقوا

َ
ْوَ�ِٰت َ�ٖۡل فَأ

ُ
اتُوُهنَّ  َٔ ُ�نَّ أ

ُ�ۡم فََسُ�ِۡضُع َ�ُ  تَِمُرواْ بَۡيَنُ�م بَِمۡعُروٖف� �ن َ�َعاَ�ۡ
ۡ
ُجورَُهنَّ َو�

ُ
ۡخَرىٰ  ۥٓ أ

ُ
 ﴾٦أ

 را در ھا آن: یعنی» دیدار  ینکخود س  هکد یدھ  ینکس  ییرا در ھمانجا  مطلقه  زنان«
  به«  واجب  است  یحق  دادنشان  انکد و اسیدھ  نکمس  خودتان  یناکس  یاز جا  یبعض

ر یدر تفس  د. قتادهیدھ  ینکخود س  و توان  را در حد وسع  شانی: ایعنی» خود  قدر طاقت
  ینکھمانجا س د، او را دریافتی  ییجااو   یخود برا  اطاق  در بغل  یاگر حت«د: یگو یم  آن
  ، نه شده  گفته  طالق  سه  هک  یاما زن  است  یرجع  مطلقه  زن  مربوط به  مکح  نیا». دیدھ

  آن  میرا بنا بر تعم  مکح  نیا  احناف  ی. ول ینکمس  دارد و نه  یا شوھر نفقه  بر عھده
  دارد واجب  عده  هک  یا مطلقه  ر زنھ  یبرا  نکو مس  ند: نفقهیگو یشناسند و لذا م یم

از   بخش  نیا  لیدل  باردار نباشد، به باشد و ھرچند  شده  داده  نیبا  ، ھرچند طالق است
ا در ی،  نکدر مس» دینک  تنگ  آنان بر را  د تا عرصهینرسان  انیز  آنان  و به«مه: یرک  هیآ

  نیو چن» نندک  حمل  وضع  هک آن تا دینک  خرج  بر آنان  و اگر باردار باشند پس»  نفقه
.  ر باردار استیغ  زنان  عده  مدت  اندازه  به ھا آن  نکو مس  نفقه  استحقاق  هکد ینپندار

  باردار مطلقه  زن  یبرا  نکو مس  نفقه  نیتأم  علما در وجوب  انیم  هک  ر استکذ  انیشا
  بعد از وضع  مطلقه  زنان  اگر آن: یعنی» ر دادندیشما ش  یاگر برا  پس«  ستین  یخالف
: یعنی» دیرا بپرداز  اجرتشان  پس«ز دادند؛ ین ریششما را   ، فرزندان عده  یو انقضا  حمل
  خطاب  نیا» دینک  مشورت  دهیپسند  خود بر وجه  انیو در م«را   شان یردھیش  اجرت

.  است  شده  واقع  ییو جدا  فراق  انشانیدر م  طالق با  هک  است  یو زنان  شوھران  متوجه
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از   ید برخید و باینک  ، مشاوره است  و معروف  دهیپسند  هک  ینحو  خود به  انی: در میعنی
د آثار سوء یرند و نبایگر را در مورد فرزند بپذید  یبرخ  دهیپسند و  معروف  شما سخنان

د یر پا گذاریرا ز  مصلحت  هکو تار گرداند   رهیت  شما را چنان  انیم  مناسبات  یفضا  طالق
 ، پدر نیپدر بنابرا  حال  فرزند و ھم  مصلحت  شود، ھم  تیمادر رعا  مصلحت  ھم دیبا  پس

  هیر آینظ ، هیآ  نیند. اک  را بر پدر تنگ  د عرصهیورزد و مادر نبا  بخل  مال  د در انفاقینبا

َراَدا فَِصاً� َعن ﴿است:  بقره  ) از سوره۲۳۳(
َ
تََراٖض ّمِنُۡهَما َو�ََشاُورٖ فََ� ُجنَاَح فَإِۡن أ

 ۗ  : اگر در مزدیعنی» دیدینرس  توافق  و اگر به. « گذشت  ر آنیتفس  هک ]۲۳۳[البقرة:  ﴾َعلَۡيهَِما
خواھد  یم او  هکرا   یمادر پاداش  به  هک  رفتید و شوھر نپذیدینرس  توافق  مادر به  یردھیش

  یبرا  پس«بدھد؛  ریمزد، ش  آن  جز در قبال  فرزندش  به  هک نید از ایابا ورز  بدھد و مادر ھم
رد کر خواھد یگر اجیرا د  ی: پدر زنیعنی» ر خواھد دادیگر شید  یزن«پدر   ی: برایعنی» او

 . ستین فرزند مجبور  دادن ریش  ر دھد لذا مادر بهیرا ش  تا فرزندش

ٓ َءاتَٮُٰه  ۥَوَمن قُِدَر َعلَۡيهِ رِۡزقُهُ  ۦۖ ِ�ُنفِۡق ُذو َسَعةٖ ّمِن َسَعتِهِ ﴿ ا ۚ فَلُۡينفِۡق ِممَّ ُ َ�  ٱ�َّ
ُ يَُ�ّلُِف  ُ َ�ۡفًسا إِ�َّ َمآ َءاتَٮَٰهاۚ َسَيۡجَعُل  ٱ�َّ � ٱ�َّ  ﴾٧َ�ۡعَد ُعۡ�ٖ �ُۡ�ٗ

 توانگر از«نوزاد؛   و فرزندان  ردهیش  ، زنان مطلقه  بر زنان» ندک  خرج  هکد یبا«
دھد   شیوگشا  امر توسعه  نیخود در ا  ید در حد توانگری: توانگر بایعنی» خود  یتوانگر

  تنگدست ر ویفق  هک  یسک: یعنی» است  شده  تنگ  اش یروز  یبر و  هک  سک  و آن«
و بر او » ندک خرج« یاز روز» است  دهیاو بخش  خداوند به  هک  د از آنچهیبا  پس«؛  است

  دهیبخش او  به  هک  قدر آنچه  را جز به  کس ھیچ خداوند«ست ین  یفیلکت  نیاز ا  شیب
را در   آنچه  هکندک ینم  لفکم  ر را بدانیلذا فق» ندک ینم  فیلکت«  یو روز  از رزق» است
خدا   یزود  به« دینما  و بخشش  بذل  ند و مانند توانگرانک  نفقه  ستین  و توانش  وسع
و   شیفقر، گشا و  یاز سخت  : پسیعنی» د خواھد آوردیرا پد  یشیآسا  یاز تنگدست  پس

 د خواھد آورد.یرا پد  یا یتوانگر

ۡمرِ َرّ�َِها َورُُسلِهِ ﴿
َ
يِّن ّمِن قَۡر�ٍَة َ�َتۡت َ�ۡن أ

َ
بَۡ�َٰها  ۦَوَ�� فََحاَسۡبَ�َٰها ِحَساٗ�ا َشِديٗدا وََعذَّ

 ﴾٨َعَذاٗبا نُّۡ�ٗر�
 :یعنی» دندیچیسر پ  امبرانشیار خود و پپروردگ  از فرمان  هکار شھرھا یبس  و چه«

  امبرانشیو پ أ خداوند  از فرمان  هک  ییھا یشھرھا و آباد  یار بودند اھالیبس  چه
 :یعنی» سخت  یحساب  با آنان  میردک  حساب  پس«ردند؛ ک  شهیپ  انیدند و عصیچیسرپ



 ٩٢٩  سوره طالق

 

 ھا آنو»  میردک  محاسبه  یسخت  بودند به  داده  ا انجامیدر دن  هک  یرا در برابر اعمال  آنان
و   بزرگ  یعذاب  به  شھرھا را در آخرت  آن  ی: اھالیعنی» میردک  عذاب  سخت  یعذاب  را به

ر جھاد، یشمش ، یو قحط  یز با گرسنگیا نیو در دن  مینک یم  عذاب  ار سختیبس
 . میردک  عذابشان  و مسخ  نیدر زم  فروبردن

افََذاقَۡت َوَ�اَل ﴿ ۡمرَِها ُخۡ�ً
َ
ۡمرَِها َوَ�َن َ�ٰقَِبُة أ

َ
 ﴾٩أ

فر ک  یجزا  هکرا   یعذاب  نیسنگ  : فرجامیعنی» دندیخود را چش  عمل  فر زشتیکتا «
  آن  یار اھالک  انی: پایعنی» بود  یارکانیز  ارشانک  سرانجام«دند و یچش  ستھا آن

  شیخو  یھا آنھا وج ، خانواده اموال  د پسیانجام  آخرت  ا و عذابیدن  تکھال  شھرھا، به
 باختند.  راه  نیرا در ا

َعدَّ ﴿
َ
ُ أ ْ لَُهۡم َعَذاٗبا َشِديٗد�ۖ فَ  ٱ�َّ ُقوا َ  ٱ�َّ ْوِ�  ٱ�َّ

ُ
أ ۡلَ�ٰبِ َ�ٰٓ

َ
ِينَ  ٱۡ� نَزَل  ٱ�َّ

َ
ْۚ قَۡد أ ُ َءاَمُنوا  ٱ�َّ

ِ رَُّسوٗ� َ�ۡتلُواْ َعلَۡيُ�ۡم َءاَ�ِٰت  ١٠إَِ�ُۡ�ۡم ذِۡكٗر� ُۡخرَِج  ٱ�َّ ِينَ ُمَبّيَِ�ٰٖت ّ�ِ َءاَمُنواْ وََعِملُواْ  ٱ�َّ
ٰلَِ�ِٰت  لَُ�ِٰت مَِن  ٱل�َّ � إَِ�  ٱلظُّ ِ  ٱ�ُّورِ ِ َوَمن يُۡؤمِۢن ب ٰٖت  ٱ�َّ َو�َۡعَمۡل َ�ٰلِٗحا يُۡدِخۡلُه َج�َّ

نَۡ�ٰرُ َ�ۡرِي ِمن َ�ۡتَِها 
َ
ۡحَسَن  ِ�ِينَ َ�ٰ  ٱۡ�

َ
بَٗد�ۖ قَۡد أ

َ
ُ �ِيَهآ �  ﴾١١رِۡزقًا ۥَ�ُ  ٱ�َّ

  عذاب ھمانا  هک،  آخرت  یدر سرا» است  ردهکا یمھ  سخت  یعذاب  آنان  یخداوند برا«
برتر   یھا عقل  صاحبان  ی: ایعنی» دیا آورده  مانیا  هک  یخردمندان  یا  پس»  است  آتش

 ص  امبرشیاز پ و  شده  میتسل أخداوند  یبرا  هک  یسانک  یو ا ص محمد  امت  نیاز ا
د و مانند یباش  صادق راستگو و  مانتانیدر ا  پس» دینکاز خداوند پروا «د؛ یا ردهک  یرویپ

  حساب  نیتر سخت  به  صورت  در آن  هکدند؛ یچیاز شما سر پ  شیپ  هکد ینباش  ییھا امت
  خطاب  نید. ایشو یم  ، معذب عذاب  ھمان  د و از جنسیریگ یقرار م  مورد محاسبه

شما   یسو خدا به  نهیھرآ«، برترند  و فھم  عقل  یدارا  فقط مؤمنان  هکدارد   بر آن  داللت
نجا خود یر در اک: مراد از ذیقول . به است  میعظ  قرآن ھمانا  هک» است  فرود آورده  یرکذ
ما بنا بر ا» را  یامبریپ«فرمود:   آن  دنبال  به  یتعال  حق  جھت  نیاند، از ا ص امبریپ

  نیبا ا  را ھمراه  یامبریرا فرود آورد و پ  یشما قرآن  یسو به : است  نیا  یمعن  اول  وجه
  امکاح  هکرا   یاتی: آیعنی» خواند یرا بر شما م  یالھ  ناتیمب  اتیآ  هک«فرستاد؛   قرآن

  مانیا  هکرا   یسانکتا «ند ک یم  انیسازد و ب یم  روشن  شانیبرا را  از مردمیمورد ن
: تا یعنی» آورد  رونینور ب  یسو ھا به یکیاند از تار ردهک  ستهیشا  یارھاکاند و  آورده

اند از  ردهک  ستهیشا  یارھاکاند و  آورده  مانیا  هکرا   یسانک  اتیآ  نیبا ا  خداوند متعال
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آورد   رونیب  مانینور ا  یسو فر بهک  و از ظلمات  تینور ھدا  یسو به  یگمراھ  یھا یکیتار
باور و   انیدر م  ھرکس :یعنی» ندک  ستهیشا  آورد و عمل  مانیخداوند ا  به  ھرکس و«

  او را به«ند ک  ، جمع است  نموده  فرض  یرا بر و  آن أ خداوند  هک  آنچه  به  عمل
به درآنند   یو ابد  آورد، جاودان یدر م  است  یجار  آن  از فرودست  بارانیجو  هک ییباغھا
  یرا برا  اش یروز  هک  یراست  : بهیعنی» است  و ساختهکیاو را ن  یخداوند روز  هک  یراست

 . است  داده  توسعه  بھشت در  یو

﴿ ُ ِي ٱ�َّ �ِض َخلََق َسۡبَع َسَ�َٰ�ٰٖت َوِمَن  ٱ�َّ
َ
ُل  ٱۡ� ۖ يَتََ�َّ ۡمرُ ِمۡثلَُهنَّ

َ
نَّ  ٱۡ�

َ
ْ أ بَۡيَنُهنَّ ِ�َۡعلَُمٓوا

 َ نَّ  ٱ�َّ
َ
ءٖ قَِديٞر َوأ ۡ�َ ِ

ّ�ُ ٰ َ�َ َ ٍء ِعلَۡمۢ� ٱ�َّ َحاَط بُِ�ّلِ َ�ۡ
َ
 ﴾١٢قَۡد أ

  ثیدر حد» دیرا آفر  نیزم  ھفت ھا آنو ھمانند   آسمان  ھفت  هک  است  یخدا ذات«

 .»�رضأ  سبع  من  طوقه  رضاأل  شربا من  ظلم  من«است:   آمده  مرفوع  حیصح  فیشر
او   گردن  طوق  نیزم  از ھفت  نیزم  وجب  ند، آنک  ظلم  نیاز زم  وجب  کی  اندازه  به  سک ھر«

بر  ھا آناز   یبعض  هکوجود دارد   نیزم  طبقه  ھفت  هکز بر آنند ی. جمھور علما ن»شود یم
  نیزم  رهک  هک  است  نیا  گانه ھفت  یھا نیا مراد از زمیگر قرار دارند. و آید  یبعض  یباال
  اراتیس ھا آنا مراد از ی،  شده  دهینام  نیزم  کی  آن  و ھر طبقه  است  طبقه  ھفت  یدارا

  ھفت ھا آنمراد از   ا ھمیدارند،   یاتکو مشتر  شباھت  نیزم  به  هک  است  یھا آنگ ھفت
ر باشند؟ د ید ما میمانند خورش  یگرید  یدھایخورش  تابع  هک  ما است  نیمانند زم  نیزم

: یعنی» دیآ یامر فرود م ھا آن  انیدر م«اعلم  للهوجود دارد. وا  یمتعدد  اقوال  رابطه  نیا
د: یگو یم  د. قتادهیآ یفرود م  گانه ھفت  یھا نیزم  یسو به  گانه ھفت  یھا ناامر از آسم

  مخلوقاتاز   ی، خلق یتعال  حق  یھا نااز آسم  یآسمان ھا و در ھر نیاز زم  ینیدر ھر زم«
  : مراد از نزولیقول به».  است  مکاو حا  یاز قضاھا  ییقضا او و  یھا نااز فرم  یاو و امر
خود در   یآسا شگفت  یرھایاز تدب  یتعال  حق  هک  است  یریوتدب  اداره  ، ھمان یامر الھ

را   بارانر یتدب  نیبا ا  پردازد پس یدھد و م یم  انجام  گانه ھفت  یھا نیزم و ھا آنآسم
را   و تابستان  و روز و زمستان  آورد، شب یھا را بر م یو رستن  جاتیو سبز  فرود آورده

» تواناست زیچ  خداوند بر ھمه  هکد یتا بدان«امور را   تمام  گونه نیآورد و ھم یم دیپد
  تا بهفرود آورد  را  داد و فرمان  را سامان  نیو زم ھا ناار آسمکر یتدب  یتعال  : حقیعنی
» دارد  یعلم  احاطه زیخدوند بر ھر چ  هک نیا»  د بهیبر  یپ» و«د یبر  یپ  یو  قدرت  مالک

 . ستین  خارج  یو  علم  طهیاز ح  یموجود  چیھ  پس



 
 
 
 

 تحریم  سوره

 . است  هی) آ۱۲(  یو دارا  است  مدنی

در  ص امبریپ زیآم  لطف  و سرزنش  با عتاب  افتتاح  سبب  به  سوره  نی: اهیتسم  وجه

َهاَ�ٰٓ ﴿ زھا بر خود:یاز چ  یبرخ  میمورد تحر ُّ�
َ
ٓ  �َِّ�ُّ ٱ � َحلَّ  لَِم ُ�َّرُِم َما

َ
ُ ٱ أ  ]۱[التحریم:  ﴾لََكۖ  �َّ

 شد.  دهینام

َها ﴿ ُّ�
َ
� َحلَّ  ٱ�َِّ�ُّ َ�ٰٓ

َ
ٓ أ ُ لَِم ُ�َّرُِم َما ۡزَ�ِٰجَكۚ وَ  ٱ�َّ

َ
ُ لََكۖ تَۡبَتِ� َمۡرَضاَت أ َ�ُفورٞ  ٱ�َّ

 ﴾١رَِّحيمٞ 
 مانند» ؟ ینک یم  حرام  دهیگردان  تو حالل  یخداوند برا  هکرا   یزیامبر! چرا چیپ  یا«
  مربوط به  اتیدر روا  هک  یـ بنابر اختالف  هیمار  زتینک  ردنک  ا حرامی،  عسل  ردنک  حرام
 ص  رمکا  رسول ه:کند ک یم  نقل  نزول  سبب  انیر در بیثک  وجود دارد. ابن  نزول  سبب
ـ   شانیاز ا  یکیو نزد   نموده  یشکسر  مطھرات  گشتند، بر ازواج یاز نماز عصر بر م  چون

  دند. پسینوش یم  داشت  هک  یعسل ردند و ازک یم  ـ درنگ ل  جحش  بنت  نبیز
 خدا  رسول  یوقت  هکردند ک  یتبان  نیچن  باھم  زنانه  کرش  یاز رو ب  و حفصه  عائشه

  نیبد  د؛ پسیآ یم 1ریمغاف  یند: از شما بویبگو  شانیا  آمدند، به  شانیا  حجره  به ص

  انیبدر   اتیروا  نیتر حیصح  نیردند. و اک  را بر خود حرام  عسل ص  حضرت  آن  سبب
در  ص  رمکا  است: رسول  گر آمدهید  یتی. اما در روا است  مهیرک  هیآ  نزول  سبب

  ردند پسک  ، خلوت میولد) خود ابراھ  ز و مادر فرزند (امینک  هیبا مار  حفصه  حجره
ردند و ک  را بر خود حرام  هیمار  بر اثر آن ص  حضرت  و آن شد  نیخشمگ  حفصه

بر   حالل  ! چگونهللها ا رسولیگفت:   . حفصه است  حرام ز بر منینک  نیفرمودند: ا
  یکینزد  هیگر با مارید  هکاو سوگند خوردند   یبرا  شانیشود؟ ا یم  شما حرام

گاه  نیاز ا را  یسکاو گفتند:   نند و بهک ینم راز را با   نیا  . اما حفصه نکن  ماجرا آ
 . گذاشت  انیدر م ل  عائشه

                                                           
 . یو بسیار بدبو  یگیاھ  است  یمغافیر: صمغ ١-
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تو   یبرا  خداوند متعال  هک  آنچه  ردنک  در حرام» یطلب یخود را م  زنان  یخشنود«
  حرام از تو در مورد  هک  آنچه  یبرا» است  و خداوند آمرزگار مھربان«  است  ردهک  حالل

 ص خدا  رسول ارک  نی: ایقول  زد. به ، سر است  ردهک  بر تو حالل  هک  آنچه  ردنک
رد. ک  سرزنش  آن را بر  شانیا أخداوند  جھت  نیبود، از ا  رهیصغ  از گناھان  یگناھ

  کبر تر ص  امبریپ  سرزنش  یالھ  خطاب  نیا  هک  است  آن  حیصح«د: یگو یم  یقرطب
  یاول  کتر  هکبل  رهیبک  گناه  بود و نه  رهیصغ  گناه  نه  شانیار اک  نیلذا ا  است  و افضل  یاول

 ».بود  و افضل

ُ قَۡد فََرَض ﴿ يَۡ�ٰنُِ�ۡمۚ وَ  ٱ�َّ
َ
ُ لَُ�ۡم َ�ِلََّة �  ﴾٢ٱۡ�َِكيمُ  ٱۡلَعلِيمُ َمۡولَٮُٰ�ۡمۖ وَُهَو  ٱ�َّ

با » است  ردهک  را مشروع  تانیسوگندھا«  ستنکو ش» شما گشودن  یقطعا خداوند برا«
  ردهک  انیب زین» ۸۹ مائده/«را در سوره   مکح  نیا  خداوند متعال  هک چنان  فارهک  یادا

». ردندکرا آزاد   یا برده ارک  نیا  فارهک  به ص  رمکا  رسول«د: یگو یم  . مقاتل است
 ».ھستند  دهیآمرز  شانیا رایندادند ز  فارهک ص  حضرت  آن«د: یگو یم  حسن

 أخداوند  هکرا   تواند آنچه ینم  کس ھیچ اند:  گفته  هیآ  نیا  امکاح  انیعلما در ب
را   آن  هک  یسک شود و بر ینم  ز حرامیچ  رد آنک  نیگرداند و اگر چن  حرام  نموده  حالل

  ژهیو  حق  ردنک  و حالل  را حرامیز  ستین  الزم  حرمت  به  یبندیپا  ردهک  بر خود حرام
ـ  /  فهیابوحن  از جمله از فقھا ـ و  یرد، برخک  نیچن  یسکاگر   ی. ول است  سبحان  یخدا

ا یا غذا، ی،  لباس  یسکاگر  ؛ مثال ن) استیمی(  سوگند خوردن  منزله  به  نیا  هکآنند  بر
  ، بر خود حرام است  ردهک  مباح أ خداوند  هکرا   از آنچه  یزیا چی  مخصوص  یدنیآشام

بود   ردهک  بر خود حرام  هک  آنچه  ، اگر به نیبنابرا  ن) استیمیسوگند (  منزله  به  نیرد اک
رود و  یم  نیاز ب  داد، سوگندش  فارهک  شود و چون یم  الزم  نیمی  فارهک  ی، بر و برگشت
  را بر خود حرام  اگر زنش  ی، حت است  یز جاریچ  در ھمه  مکح  نیشود. ا یم  گشوده

  تین  یو  میرد و از تحرک  را بر خود حرام  اند: اگر زنش  گفته از فقھا  ید. بعضیگردان
را بر   اگر زنش /  فهینزد ابوحن  ی. ول اعلم للهشود. وا یم  واقع  طالق ، را داشت  قطال

را » ظھار«ت ی، اگر ن است» الءیا«سوگند   مکدر ح  نیا  نداشت  یتیو ن ردک  خود حرام
شود و اگر  یم  واقع  بائن  ، طالق را داشت  طالق  تیشود، اگر ن یم  ظھار واقع ، داشت

را   میتحر  نیا / ی. اما شافع معتبر است  تشیرد، نک  تین  را در طالق  ینیمع عدد
  فارهک  در وجوب  یسبب  را فقط در مورد زنان  میتحر  هکشناسد بل ین) نمیمی( سوگند
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شود.  یم  واقع  یرجع  طالق  رد، با آنکرا   طالق  تین  از آن  یسکداند و اگر  یم
و «  شماست  دھنده  ارساز و نصرتک،  : سرور، دوستیعنی» شماست  یوخداوند موال«

و   افعال در  است» میکح«است   شما در آن  و فالح  صالح  هک  آنچه  به» دانا  اوست
 . شیخو  سخنان

﴿ َّ�َ
َ
ۡزَ�ِٰجهِ  ٱ�َِّ�ُّ �ۡذ أ

َ
ۡت بِهِ  ۦإَِ�ٰ َ�ۡعِض أ

َ
ا َ�بَّأ ۡظَهَرهُ  ۦَحِديٗثا فَلَمَّ

َ
ُ َوأ َعرََّف  َعلَۡيهِ  ٱ�َّ

َها بِهِ  ۥَ�ۡعَضهُ 
َ
ا َ�بَّأ ۡعَرَض َ�ۢن َ�ۡعٖض� فَلَمَّ

َ
ِ�َ  ۦَوأ

َ
َك َ�َٰذ�ۖ قَاَل َ�بَّأ

َ
�َبأ

َ
 ٱۡلَعلِيمُ قَالَۡت َمۡن أ

 ﴾٣ٱۡ�َبِ�ُ 
  و او ـ چنانچه» گفت  ینھان  یخود سخن  از ھمسران  یامبر با برخیپ  هک  گاه و آن«

  ردنک  ا حرامی  هیمار  ردنک  از حرام  عبارت  شانیا  ینھان  بود و سخن ل  ـ حفصه  گذشت
ه: کگفتند   حفصه  به  یطور نھان  به ص خدا  د: رسولیگو یم  یلبکبر خود بود.   عسل

  آن  چون  پس». «خواھند شد  نمیو جانش  فهیخل  بر امتم  بعد از من  و پدر عائشه  پدرت«
  گمان  به  گذاشت  انیدر م  عائشه ر را باخب  آن  حفصه  : چونیعنی» ردکرا افشا   سخن

  مطلع  آن  یامبر را بر افشایو خدا پ«ندارد  وجود  یالکو اش  ستین  یار حرجک  نیدر ا  هک نیا
  حفصه  هکرا   یسخن  از آن  یبخش ص امبریپ :یعنی» ردکرا اظھار   از آن  ید، بخشیگردان
: یعنی» ردکنظر  گر صرفید  یو از بخش«رد کاظھار   یو  به  شیخو  بود، در عتاب  ردهکافشا 

  حفصه  هک  گر از آن سخنید  ی، از اظھار بخش تغافل  از باب و  رمک  یاز رو ص  حضرت  آن
  یخبر یب  خود را به  یعنیـ   تغافل«د: یگو یم  انینظر نمود. سف  صرف بود  ردهک  شیافشا
  راز خبر داد، آن  یاو را از افشا« ص امبریپ» چون  پس». « است  مانیرک  اخالق ـ از  زدن
راز توسط   یتو را از افشا  یسک  : چهیعنی» ؟ خبر داده  نیتو را از ا  یسک  گفت: چه  زن
گاه  من گاه  یمرا خداوند دانا« ص امبریپ» گفت«؟  است  ردهک  آ امر   چیھ  هک» آ
 ».ردکبا خبر «ماند  ینم  یبر او مخف  یا ینھان

 . دشوار است  بس  راز بر زنان  داشتن  نھان  هکشود  یم  دانسته  هیآ  نیاز ا

ٓ إَِ� ﴿ ِ إِن َ�ُتو�َا ۖ �ن تََ�َٰهَرا َعلَۡيهِ فَإِنَّ  ٱ�َّ َ َ�َقۡد َصَغۡت قُلُو�ُُ�َما ُهَو َمۡولَٮُٰه  ٱ�َّ
 ﴾٤َظهِ�ٌ َ�ۡعَد َ�ٰلَِك  ٱلَۡمَ�ٰٓ�َِكةُ وَ  ٱلُۡمۡؤمِنَِ�ۖ وَِجۡ�ِ�ُل َوَ�ٰلُِح 

 را ص امبریپ  ی، رازھا نیو بعد از ا» دینک  خداوند توبه  درگاه  به  اگر شما دو زن«
دارد،  یم  ناخوش  هکرا   د و آنچهیبدار  دارد، دوست یم  او دوست  هکرا   د و آنچهیدار  نگه
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شود  یم  رفتهیپذ شما  توبه  صورت  نیو در ا  شما بھتر است  یار براک  نید ایبدار  ناخوش
د، ینک  توبه أخداوند  یسو : اگر بهیعنی» است  شما بر گشتهھای  دل  هک  یراست  به«

و دستور   است  لیما ص امبریپ  هیعل  یاز ھمدست  ردنک توبه  شما بهھای  دل قطعا
» دیشو  متفق  رمکا  رسول  هیعل  باھم و اگر«است   افتهیدر  قبول  سمع  را به أ خداوند

  ی، ھمدست یراز و  یو افشا ص خدا  رسول بر  زنانه  و رقابت  کدر رش  باھم : اگریعنی
» مؤمنان  ستگانیو شا  لیو جبرئ  اوست  یموال خدا خود  قتیدر حق«د؛ ینک  یو تبان

  شیامبر خویپ  دادن  یاریدار  خود عھده  خداوند متعال  صورت  در آن  هکد ی: بدانیعنی
ر و کابوب  اند، ھمچون صالح  هک  مؤمنش  از بندگان  یسانک و  لیجبرئ  نیو ھمچن  است
  نیآورد و او از ا ینم  مک  یابیاریو   نصرت  دانیدر م ص امبریقطعا پ  پس بعمر 
: بعد از یعنی» نیبعد از ا  و فرشتگان«دارد   یریر ناپذیرومند و تسخین  پشتوانه  جھت
» بانندیپشت«ز ین  ، فرشتگان صالح  انمؤمن  و نصرت  لیجبرئ  ، نصرت أ خداوند  نصرت

  ، مؤمنان أخدا  یوقت  ھستند پس ص امبریپ  یبرا  یبانانیو پشت  اورانی: یعنی
  ھمه  نیا  هک  یسک  هیعل  دو زن  یباشند، تبان ص امبریپ  بانیپشت  ھمه  وفرشتگان

و   عائشه  انیم  یو ھمدست  ی: تبانیقول د؟! بهیجا خواھد رسک  باشد به  داشته  بانیپشت
 بود.  در امر نفقه ص  رمکا  بر رسول  مک، در تحب  حفصه

را   یا ید ربانییو تأ  ، عصمت کمک،  یاری  نیچن ص خدا  ! ما جز رسولللها سبحان
راز   حفصه  چون  هک  است  شده  تی. روا میندار  سراغ † ا و رسلیاز انب  کی  چیھ  یبرا

و از   ردهکالء یا  شیخو  از زنان ص  رمکا  رد، رسولکافشا   عائشه  یرا برا ص  رمکا  رسول

َحلَّ ﴿ ه:یآ  گرفتند پس  نارهک  ماهکی ھا آن
َ
ُ ٱلَِم ُ�َّرُِم َمآ أ  شد.  نازل ]۱[التحریم:  ﴾لََكۖ  �َّ

ن ُ�ۡبِدَ�ُ  ۥٓ َعَ�ٰ َر�ُّهُ ﴿
َ
ۡؤِمَ�ٰٖت  ۥٓ إِن َطلََّقُ�نَّ أ � ّمِنُ�نَّ ُمۡسلَِ�ٰٖت مُّ ۡزَ�ًٰجا َخۡ�ٗ

َ
أ

بَۡ�اٗر�
َ
�َِ�ٍٰت َ�ٰبَِ�ٰٖت َ�ٰٓ�َِ�ٰٖت َ�ّيَِ�ٰٖت َو�  ﴾٥َ�ٰنَِ�ٰٖت َ�ٰٓ

  بھتر از شما عوض  یاو ھمسران  یبرا  دھد پروردگارش  بسا اگر شما را طالق  چه«
 :یعس»  لمهک  هک  ر استکذ  د. قابلیباش  ھوش به ص امبریپ  د شما زنانیبا  پس» دھد
: یقول به مورد.  نی، جز در ھم است  ما بعد آن  تحقق  موجب  میرک  در قرآن» بسا  چه

 ص امبریپ  دادن  شرط طالق  به  یول  ما بعد خود است  تحقق  ز موجبینجا نیدر ا»  یعس«
  یاو ھمسران  یبرا  دھد پروردگارش  شما را طالق ص امبری! اگر پ یباشد. آر یم  معلق
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  ضیفرا  برپا دارنده :یعنی» ، مؤمن باشند مسلمان  یزنان»  هکدھد   بھتر از شما عوض
: فرمانبردار یعنی» قانت«  امبرانشیتابھا و پک،  ، فرشتگان أخداوند  به  و مؤمن  اسالم

  یبرا» پرستشگر«  شیخو  از گناھان» ارک  توبه« ص  امبرشیو پ أ خداوند
  است  یب: زنیث» زهیدوش و  وهیاز ب  دار، اعم روزه»  یو  یبرا  لیو ذل  خاشعو  أخداوند

 . است  زهیر: دوشک. ب است  مرده ای  داده  او را طالق  شوھرش  ، سپس ردهک  ازدواج  هک
 س عمر  هک  است  ردهک  تیروا س  از انس  مهیرک  هیآ  نزول  سبب  انیدر ب  یبخار

با   شانیبر ا  یچشم وھم و چشم  ، رقابت رتیدر غ ص  رمکا  رسول  فرمود: زنان
 دھد،  جا طالقکیبسا اگر او شما را   گفتم: چه  آنان  به  من  شدند. پس  ھمداستان  ھم

 شد.  نازل  هیآ  نیا  هکبود   گرداند. ھمان  نیبھتر از شما جانش  یزنان  شیبرا  پروردگارش
خواھد  یم  هک  یسک  پس  است  نمونه  زن  کی  اوصاف  جامع  هیآ  نیا  هک  ر استکذ  انیشا
 د.ینما  سراغ  یو را در  اوصاف  نید ایند، بایرا برگز  یزن

َها ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ َ�ٰٓ ۡهلِيُ�ۡم نَاٗر� َوقُوُدَها  ٱ�َّ

َ
نُفَسُ�ۡم َوأ

َ
َعلَۡيَها  ٱۡ�َِجاَرةُ وَ  ٱ�َّاُس َءاَمُنواْ قُٓواْ أ

َ َمَ�ٰٓ�َِكٌة ِغَ�ٞظ ِشَدادٞ �َّ َ�ۡعُصوَن  َمَرُهۡم َو�َۡفَعلُوَن َما يُۡؤَمُرونَ  ٱ�َّ
َ
 ﴾٦َمآ أ

امر   شما را بدان  یتعال  حق  هک  آنچه  دادن  با انجام» دینک! خود را حفظ  مؤمنان  یا«
د ینکحفظ » را  تان و خانواده»  است  ردهک  ینھ  شما را از آن  هک  آنچه  کو تر  است  ردهک

! حفظ  یآر . یو  یھا یاز نافرمان  شان یو نھ أ خداوند  طاعت  به  دادنشان با دستور
: یعنی» ھستند ھا و سنگ  مردم  ز آنیانگ آتش  هک  یاز آتش«را   تان د خود و خانوادهینک

شود  یم  برافروخته ھا و سنگ  با مردم  هکگر ید  یو از نوع  بزرگ  است  ی، آتش آتش  آن
بر   پس«د: یگو یر میجر شوند. ابن یم  ... بر افروخته و نفت  زمیھا با ھ گر آتشید  هک چنان
».  میبدھ  آموزش  آنان  از دارند بهین  ما بدان  فرزندان  هکرا   یھا و آداب یو خوب  نید  هک  ماست
فرمودند:  ص  رمکا  رسول  هک  است  آمده س عمرو  بن للهعبدا  تیروا  به  فیشر  ثیدر حد

 .»املضاجع  يف  عليها لعرش وفرقوا بينهم  وارض�وهم  لسبع  ةبالصال  بناء�مأمروا «
  یسالگ  خاطر نماز در ده  را به  د و آنانینکامر  نماز  به  شانیا  یسالگ  را در ھفت  فرزندانتان«

  آمده  فیشر  ثیدر حد  نی. ھمچن»دیافگن  ییجدا ھا در خوابگاه  شان انید و میبزن  شانیا
  آتش  بر آن». « است  و ندادهکین  بھتر از ادب  یا هیھد  فرزندش  به  یپدر  چیھ: « است

  گمارده  دوزخ  بر آتش  از فرشتگان  ی: نگھبانانیعنی» اند گمارده درشتخو  یفرشتگان
  هک  فرشتگان  نیباشند، ا یم  آن  اھل  بیو تعذ  دار امر آن عھده و  یمتول  هکاند  شده
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» ۳۰مدثر/«  در سوره  هک ـ چنان  است  تن  زدهون  ارانشانکو ھم  بجز اعوان  تعدادشان
  روش  و سخت» رو سخت«دوزخ   درشتخو بر اھل  سخت اند یفرشتگان خواھد آمد

  رحم  آنان ند، بریمان  و عطوفت  رحم  یتقاضا  از آنان  دوزخ  اھل  ھرگاه  هک  ، چنان برآنان
  داده  فرمانشان  از خداوند در آنچه«اند  شده  دهیآفر  عذاب  یفقط برا ھا آنرا ینند زک ینم

: یعنی» دھند یم  شود انجام یم  داده  فرمان  آنان  به  نند و ھر چهک ینم  ینافرمان  است
  آن  از وقت  را نه  و آندھند  یم  انجام  یریو تأخ  درنگ  چیھ  یب  آن  را در وقت  فرمان

دو   آوردن  دهیفا  هک  ر استکذ  انینند. شاک یر میتأخ  در آن  ھم  و نه افگنند یم  شیپ

َ ٱ ُصونَ َ�عۡ  �َّ ﴿ جمله: َمَرُهمۡ  �َّ
َ
  از خدا در آنچه«. ]۶[التحریم:  ﴾َمُرونَ يُؤۡ  َما َعلُونَ َوَ�فۡ  َمآ أ

  نیا »دھند یم  شود انجام یم  داده  فرمان  آنان  به  چهنند و ھر ک ینم  ینافرمان دھد  فرمانشان
  یبرا  دوم  و جمله  در گذشته  بار از فرشتگانکاست  ینف  انیدر ب  اول  جمله  هک  است

 . است  آن  یدر اجرا  شانیاز ا  یر و تنبلیتأخ  یامر و نف  امتثال  تیو فور  ندهیآ  حال  انیب

َها ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ َ�ٰٓ ۖ َ�َفُرواْ َ� َ�ۡعتَِذُرواْ  ٱ�َّ  ﴾٧إِ�ََّما ُ�َۡزۡوَن َما ُكنتُۡم َ�ۡعَملُونَ  ٱۡ�َۡوَم
  به  افگندنشان  شود، در ھنگام  دهیبر  شانیھا د گردند و طمعیفار نا امک  هک آن  یو برا

د، یندار  یعذر  چیرا ھیز» دیاورین  شی! امروز عذر پ افرانک  یا«شود:  یم  گفته  آنان  به  دوزخ
  به  هک  ستین  نیجز ا«ند ک ینم  حالتان  به  یسود  چیعذر ھ  آوردن  شیپ  هکرو   ا از آنی

 . ستیار نکدر   یستم  چیھ  پس» دیشو یم  د جزا دادهیردک یم«ا یدر دن» آنچه  حسب

َها ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ َ�ٰٓ ْ إَِ�  ٱ�َّ ْ تُوُ�وٓا ِ َءاَمُنوا ن يَُ�ّفَِر َعنُ�ۡم  ٱ�َّ

َ
تَۡو�َٗة نَُّصوًحا َعَ�ٰ َر�ُُّ�ۡم أ

ٰٖت َ�ۡرِي ِمن َ�ۡتَِها  َٔ َسّ�ِ  نَۡ�ٰرُ اتُِ�ۡم َو�ُۡدِخلَُ�ۡم َج�َّ
َ
ُ يَۡوَم َ� ُ�ۡزِي  ٱۡ� ِينَ وَ  ٱ�َِّ�َّ  ٱ�َّ  ٱ�َّ

ْ َمعَ  ۥۖ َءاَمُنوا يَۡ�ٰنِهِ  ُه
َ
يِۡديِهۡم َو�ِ�

َ
تِۡمۡم َ�َا نُوَرنَا وَ نُورُُهۡم �َۡسَ�ٰ َ�ۡ�َ �

َ
َ�َاۖٓ  ٱۡغفِرۡ ۡم َ�ُقولُوَن َر�ََّنآ �

ءٖ قَِديرٞ  ۡ�َ ِ
ّ�ُ ٰ  ﴾٨إِنََّك َ�َ

ندا   نیدر دوم  یتعال  حق  کنی، ا ستین  از گناه  یخال  ر معصومیغ  انسان  هکو از آنجا 
  توبه» دینک  نصوح  یا توبهخداوند   درگاه  ! به مؤمنان  یا«خواند:  یفرام  توبه  را به  مؤمنان

از   یقلب  یمانیپش از  است  نصوح: عبارت  ؛ توبه یقول . به است  صادقانه  نصوح: توبه
و   و عزم  بدن  یاعضا با  گناه  ابکارت  ک، تر زبان  به  یخواھ ، آمرزش گذشته  گناھان

  توبه  کش یب  نیا  هک باز نگردد؛  گناه  به  ندهیگر ھرگز در آید  هکامر   نیبر ا  میتصم
  هک  است  یا توبه  نصوح  توبه« د:یگو یم  نصوح  توبه  فیدر تعر  ی. نسف است  یھا آنخالص
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؟  ستیچ  توبه  هکشد   سؤال  س  یعل از». ندک  را مرمت  را رفو و خللت  نتید  یھا  یپارگ
 است:  آن  ز جامعیچ  فرمود؛ شش

 . گذشته  از گناھان  یمانیپش -۱
 . ضیفرا  اعاده -۲
 . و حقوق  رد مظالم -۳
 ھا. از خصم  خواستن  حاللیت -۴
 . در آینده  گناه  به  بازگشت  بر عدم  نمودن  عزم -۵
را در  آن  هک چنان  دھی  و پرورش  تمرین  أل  خدای  را در طاعت  نفست  هک این -۶

 . ای داده  پرورش  وی  معصیت
 ص  رمکا  رسول  هک  است  آمده س مسعود  بن للهعبدا  تیروا  به  فیشر  ثیدر حد
را   آنچه  اسالم: « است  آمده  فیشر  ثیدر حد  نیھمچن».  است  توبه  یمانیپش«فرمودند: 

 ».ندک یم ، محو است  آن  ماقبل  هکرا   آنچه  ند و توبهک ی، محو م است  آن  ما قبل  هک
؛  میگفت  قبل  هیدر چند آ  هک چنان» دیرا از شما بزدا  گناھانتان  بسا پروردگارتان  چه«

  امر داللت  آن  وقوع  بودن  یار رود، بر حتمک  به أ خداوند  از جانب»  یعس«  لمهک  یوقت
  ی، اشعار تیقطع  نه ندک یجاد میا  و توقع  طمع  هک  یا غهیص  به  موضوع  طرح  ند پسک یم

تا   است  الزم  هک نیو ا  است  یتعال  حق  یاز سو  یشیبخشا  گناھان  زدودن  هک نیبر ا  است
  ییھا آنبوست  شما را به«بسا   چه» و« باشد  داشته و رجاء قرار  خوف  انیدر م  شهیھم  بنده

  آوردگان  مانیامبر و ایخداوند پ  هک  یروز . است  یجار  آن  از فرودست  بارانیجو  هکدرآورد 
  یمعن  نیر ایتفس» شتابد یم  راستشان  سمتو  شیشاپیدر پ  او را خوار نسازد، نورشان  ھمراه

  در حال  نور با مؤمنان  نیا  یھمراھ  هکشد   انیب و در آنجا  گذشت» دیحد«در سوره 
امرز، ھمانا یو ما را ب  ده  ما نور ما را تمام  یپرودگارا! برا ند:یگو یم«  بر صراط است  شان رفتن

را   نور منافقان  خداوند متعال  هک  است  یدر ھنگام  مؤمنان  یدعا  نیا» ییز توانایتو بر ھر چ
 . گذشت» ۲۸د/یحد«در سوره   آن  لیو تفص  انیب  هک چنان گرداند یم  خاموش

َها ﴿ ُّ�
َ
� ارَ َ�ِٰهِد  ٱ�َِّ�ُّ َ�ٰٓ َوٮُٰهۡم َجَهنَُّمۖ َو�ِۡئَس  ٱۡغلُۡظ وَ  ٱلُۡمَ�ٰفِقِ�َ وَ  ٱلُۡكفَّ

ۡ
َعلَۡيِهۡمۚ َوَمأ

 ﴾٩ٱلَۡمِص�ُ 
 جھاد  افرانکامبر! با یپ  یا«است:  ص امبریپ  به  ، خطاب یتعال  حق  یندا  نیسوم

و  حجت  به» با منافقان«ن کجھاد » و«افزار   و جنگ  سالح  ر و انواعیبا شمش» نک
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 و بر« شوند یم  بکحدود را مرت  موجبات  را آنانیز  حدود بر آنان  و برپا داشتن  برھان
  نیقوان و  عیشرا  به  دادنشان  و فرمان  در دعوت  : بر منافقانینعی» نک  یدرشت  آنان

طرد   به ص  رمکا  رسول  یرو  نی. از ا بجنگ  فار با سالحکر و با یار بگک  از شدت  اسالم
!  فالن  یرو ا  رونیگفتند: ب یم  هک  یاز مسجد امر نمودند در حال  از منافقان  یبرخ

  دوزخ«در آخرت » گاھشانیوجا«ا است یدر دن  شان عذاب  نی! و ا فالن  یرو ا  رونیب
 . دوزخ» است  یو بد سرانجام  است

ُ َ�ََب ﴿ ِيَن َ�َفُرواْ  ٱ�َّ َت َمَثٗ� لِّ�َّ
َ
َت نُوٖح وَ  ٱۡمَرأ

َ
لُوٖط� َ�َ�َتا َ�َۡت َ�ۡبَديِۡن ِمۡن  ٱۡمَرأ

ِ ۡنُهَما ِمَن ِعَبادِنَا َ�ٰلَِحۡ�ِ فََخاَ�َتاُهَما فَلَۡم ُ�ۡغنَِيا �َ  َمَع  ٱ�َّارَ  ٱۡدُخَ� ا َو�ِيَل  ٔٗ َشۡ�  ٱ�َّ
ِٰخلِ�َ   ﴾١٠ٱل�َّ
  دفع گرید  یسکرا از   تواند عذابش ینم  کس ھیچ  هکمورد   نیدر ا أ خداوند  سپس

  شان حال  به  یسود  چیھ  فار با مسلمانانک  و معاشرت  زشیآم  هک  باره  نید و در اینما
و   آورده  یباشد ـ مثل  نگرفته  یجا  خودشانھای  دل در  مانیا  ندارد ـ چنانچه

  احکن  در حباله  هک  آورده  یلوط را مثل  و زن  نوح  زن  افرانک  خداوند درباره«د: یفرما یم
دو   آن  به  بودند پس« علیھماالسالم و لوط  : نوحیعنی» ما  ستهیشا  از بندگان  دو بنده

  زن  هک  است  ردند. نقلک  انتیما خ  دو بنده  آن  به  دو زن  : آنیعنی» ردندک انتیخ
در   آتش  ز با برافروختنین ÷ لوط  . زن است  وانهید  گفت: نوح یم  مردم  به ÷  نوح
داد.  یخبر م ÷  لوط  یبرا  مھمان  را از آمدن  دود در روز، قومش  ردنکبلند  و با  شب

  سبب  به علیھماالسالم و لوط  : نوحیعنی» ردندکن  دفعرا   یزیچ  دو زن  از آن  آنان پس«
از   یزیچ  دند و نهیدو رسان  آن  به  ینفع  چیھ  بودند نه  ، ھمسرانشان زن دو  آن  هک نیا

  أل  ینزد خداھردو  و لوط  نوح  هک توانستند با وجود آن  ردهک  دفع  از آنان را  یالھ  عذاب
 دو  آن  ی: برایعنی» دیشو  آتش  داخل  شوندگان  با داخل شد:  و گفته«بودند   یگرام  بس
 فر وک  اھل  شد: ھمراه  گفته ھا آن  به  مرگ  ا در ھنگامیشود،  یم  گفته  در آخرت  زن

 د.یشو  داخل  آتش  به  یمعاص
 ص  رمکا  دو ھمسررسول  بیتأد  در باره  اتیآ  نید، ایآ یبر م  اتیآ  اقیاز س  هک  چنان

  ھر مرد و زن  یبرا  یبزرگ  درس  شهیھم  یو برا  است  راد شدهیا  میبرد  قبال نام  هک
 أخداوند  هک  است  یھشدار  نیا«است:   گفته  سالم بن یحی  جھت  نی، بد است  یمؤمن

  گاه  دارد، آن یبر حذر م ص  رمکا  رسول با  از مخالفت  را با آن ب  و حفصه  عائشه



 ٩٣٩  سوره تحریم

 

 ص  حضرت  آن  هیعل  مطھرات  گر ازواجید با  یچشم  ھم و  و چشم  کدر رش  شانیا  هک
  احکن  در حبالهھرچند   هکسازد  یم  ملتفت  قتیحق  نیا  را به  شانی! ا یآر». ردندک  یتبان

  حساب  امر در مقام  نیا  هکد بدانند یھستند اما با  یو  امبرانیپ  و خاتم أ خدا  خلق  نیبھتر
  به  یسود  چیند و ھک ینم  دفع  را در مورد آنان أخدا  خواست از زیچ  چیھ  تابکو 

و   حیصح  را با توبه ب  و حفصه  عائشه  أل  یخدا  هک  ر استکذ  انیشا ندارد.  حالشان
 رد.ک  کپا ص شیخو  رسول  هیعل  یھمدست  نیا  ردند، از گناهک  هک  یھا آنخالص

ُ َوَ�ََب ﴿ ِيَن َءاَمُنواْ  ٱ�َّ َت َمثَٗ� لِّ�َّ
َ
ِ� ِعنَدَك بَۡيٗتا ِ�  ٱبۡنِ فِرَۡعۡوَن إِۡذ قَالَۡت رَّبِ  ٱۡمَرأ

ٰلِِم�َ  ٱلَۡقۡومِ َوَ�ِِّ� ِمَن  ۦَوَ�ِِّ� ِمن فِرَۡعۡوَن وََ�َملِهِ  ٱۡ�َنَّةِ   ﴾١١ٱل�َّ
» است  آورده  یرا مثل  فرعون  اند، زن آورده  مانیا  هک  یسانک  یو خداوند برا«

  به  هک رساند چنان ینم  مؤمنان  به  یانیز  چیفر ھک  صولت  هک  است  آن  یایگو  مثل  نیا
  افرانک  نیافرترک  ید ھمسریاو در ق  هک  حال  را در ھمانید زینرسان  انیز  فرعون  زن

  هک است  یگفتنشد.   مسلم  شیبرا  پرناز و نعمت  یھا بھشت  أل  یخدا  به  مانیبوداما با ا
  فرعون  آورد پس  مانیاو ا  بود و به ÷  یموس  عمه  هک  است  مزاحم  بنت  هیآس  یو  اسم

در   فرعون  زن» گفت  هک  گاه  آن«دارد   بازش  مانیرد تا از اک  نجهکش  را سخت  یو
  میخود برا شیپروردگارا! پ«؛  داشت قرار  فرعون  نجهکو ش  بیر تعذیز  هک  یحالت

  نیبرتر در  رحمتت  به  کینزد  یھا آنخ  می: برایعنی» نکبنا   در بھشت  یھا آنخ
از دار،   قبل  هیآس«د: یگو یاز علما م  نقل  ر بهیثک . ابن نکبنا   بارگاھت  مقربان  درجات

، گفت:  نکبنا  در بھشت  یھا آنخ  مید: برایبگو  هک از آن  شیرا پیرد زک  جار را انتخاب
  مرا از خود فرعون :یعنی» ده  نجات  و عملش  و مرا از فرعون». «در جوار خود: کعند

ستمگر   و مرا از قوم«  بخش  ییو رھا  ده  زند، نجات یسر م  یاز و  هک  یشر  و از اعمال
 بودند.  یفار قبطک  هک  فرعون  : از قومیعنی» ده  نجات

قَۡت  ٱلَِّ�ٓ ِعۡمَ�َٰن  ٱۡ�نََت َوَمۡرَ�َم ﴿ وِحَنا َوَصدَّ ۡحَصَنۡت فَرَۡجَها َ�َنَفۡخَنا �ِيهِ ِمن رُّ
َ
أ

 ﴾١٢ٱۡلَ�ٰنِتِ�َ َوَ�نَۡت ِمَن  ۦبَِ�لَِ�ِٰت َرّ�َِها َوُ�ُتبِهِ 
دختر   میمر«اند  آورده  مانیا  هک  یسانک  یبرا  است  آورده  یمثل أ خداوند» زیو ن«

  را بر زنان رد و اوک  جمع  شیرا برا  آخرتا و یدن  رامتک أ خداوند  هک  یسک» را  عمران
  برد؛ ھمان یم سر به  یو عاص  نافرمان  یقوم  انیاو در م  هک د با وجود آنیبرگز  انیجھان
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خود   در او از روح  پس«و فحشاء   ییایح یب  به  یاز آلودگ» خود را نگاھداشت  فرج  هک«
  یاز جا  یو  راھنیپ  کتا در چا  میداد  فرمان  لیجبرئ  به  هک  بیترت  نیا  به» میدیدم
پروردگار خود را   لماتکو «باردار شد  ÷  یسیع  او به  جهیبدمد و در نت  بانشیگر

  بندگانش  یبرا  پروردگار متعال  هکرا   یامکو اح  نیقوان  می: مریعنی» ردک  قیتصد
  نیا  رد و آنک  قیتصد  ساخت  مخاطبش  بدان  فرشته  هکرا   و آنچه  است  ردهک  مشروع

  قیز تصدیو ن».  ھستم  پروردگارت  فرستاده  من«ه: کبود   یو  به ÷  لیجبرئ  سخن
او   هک نیو ا ÷ یسیع تولد  به  در مورد بشارت  یو  به ÷  لیجبرئ  هکرا   یرد اخبارک

ھای  کتاب از  عبارت  هک» او راھای  کتاب ردک  قیو تصد« ١، داد است  مقرب  امبرانیاز پ
  یبرا  هکبود   یاز گروھ :یعنی» بود  و از فرمانبرداران«بود   یالھ  یایبر انب  شده  نازل

 بودند.  یو تقو  وطاعت  صالح  تیب  اھل  میمر  را خانوادهیاند ز عیمط  پروردگارشان
  یا نمونه شوھردار  از زنان  ، ھم لیراد تمثیدر ا  خداوند متعال  هک  مینک یم  مالحظه

  ثیباشد. در حد  ردهک  ییدلجو  وگانیرد تا از بکاد ی  یشوھر یب  از زن  رد و ھمکر کرا ذ
، ص دختر محمد  فاطمه لد،یدختر خو  جهیخد  بھشت  زنان  نیبھتر«است:   آمده  فیشر
 ».اند  فرعون  زن  دختر مزاحم  هیو آس  دختر عمران  میمر

                                                           
 ).۴۸ـ  ۴۲(  آیات»  عمران  آل«؛ سوره  نگاه -١



 
 
 
 

 ملک  سوره

 . است  هی) آ۳۰(  یو دارا  است  یکم
خداوند   با عظمت  ذات  و بزرگداشت  سیبا تقد  افتتاح  سبب  به  سوره  نی: اهیتسم  وجه

  دهینام زین»  هیمنج«و »  هیواق« یھا نام  شد و به  دهینام»  کمل«،  خودش  یاز سو
  انیب  هک چنان دھد یم  و نجات  قبر حفظ نموده  را از عذاب  شیخو  خوانندهرا یشود ز یم

از   سوره  نیا  هک آن  لیدل  د بهینام یم»  مجادله«را   سوره  نیا س  عباس  خواھد شد. ابن
 ند.ک یم  خود در قبر دفاع  خواننده

  جمله  از آن  هک  است  شده  نقل  یاریبس  ثیاحاد  سوره  نیا  لتیآن: در فض  لتیفض

 :لصاحبها غفر هل  شفعت ةآي  ثالث�  القرآن  يف  ةسور  نإ«است:   فیشر  ثیحد  نیا

ِيٱتََ�َٰرَك ﴿ ۡ ٱ�َِيِدهِ  �َّ دارد و   هیآ  یس  هک  ھست  در قرآن  یا ھمانا سوره«. ]۱[الملك:  ﴾ُك ُملۡ ل

ِيٱتََ�َٰرَك ﴿  سوره  نیشد، ا  دهیآمرز  شیبرا  رد پسک  خود شفاعت  صاحب  یبرا �َِيِدهِ  �َّ
ۡ ٱ   رسول  هک  است  آمده س  عباس ابن  تیروا  به  فیشر  ثیدر حد  نی. ھمچن» است ﴾ُك ُملۡ ل

  نیا« .»القرب  عذاب  من  ، تنجيه ةاملنجي  ، � ةاملانع  �«فرمودند:  ص خدا
  نجات قبر  خود را از عذاب  و خواننده  است  دھنده  نجات  سوره  نی، ا است  بازدارنده  سوره

  ليتنز  امل«  دو سوره ص خدا  رسول  هک  است  آمده  فیشر  ثیدر حد  نی. ھمچن»دھد یم

در سفر و  را ھا آن  خواندند و خواندن یم  را در ھر شب» ... یالذ  کتبار«و »  السجده
.  است  مستحب  در ھر شب  آن  قرائت  هک  شده  گفته  جھت  نیردند از اک ینم  کحضر تر
و   یرا از ھست  یدیجد  ینیجھانب  سوره  نیا«د: یگو یم»  القرآن  ظالل یف«ر یتفس  صاحب
و   یمحدود زمان  یمرزھا  هک  یا ینیشد، جھانبک یر میتصو  به  اش نندهیبا آفر  آن  رابطه

 ».نوردد... یرا در م  یانکم

ِيتََ�َٰرَك ﴿ ٰ  ٱلُۡمۡلُك �َِيِدهِ  ٱ�َّ ءٖ قَِديرٌ وَُهَو َ�َ ۡ�َ ِ
ّ�ُ ١﴾ 

رشد و  از  عبارت  هک  است  تک: از برکتبار» کمل  اوست  دست  به  هک  آن  است  کتبار«
و   است  بزرگ  یو  ار و انعامیبس أ ر خداوندیخ  یعنیباشد.  یم  یا معنوی  یحس  یفزون

 ھا ناآسم  ییفرمانروا :کباشد. مراد از مل یم  برتر و واال و خجسته  مخلوقان  او از صفات
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ز او را عاجز یچ  چیھ و» ز تواناستیچ  و او بر ھمه. « است  ا و آخرتیدر دن  نیو زم
  نمودن  ند؛ از انعامک یم  تصرف شیخو  کبخواھد در مل  هک  او ھرگونه  هکرد بلکتواند  ینم

در   ؛ و مؤمنان بازداشتنا ی  دنیبخش و از  نمودن  ا پستی  بردن ، از بلند گرفتن  ا انتقامی
جز   ی؛ احد در آخرت  یباشند ول یم  ر آنکفار منکامر دانا و باورمندند اما   نیا  ا بهیدن

  یو  ییر فرمانرواکمن  کس ھیچ ند وک ینم را  ییو فرمانروا  کمل  یادعا  یتعال  حق

 ﴾٤ّ�ِينِ ٱۡوِم َ�ٰلِِك يَ ﴿است:  فرموده  خداوند متعال  هک  است  جھت  نیگردد از ا ینم
 َ�  َ�ٰرُِزوَنۖ  ُهم مَ يَوۡ ﴿ است:  ز فرمودهیو ن »تاس روز جز  یخداوند فرمانروا« ]۴[الفاتحة: 

ِ ٱ َ�َ  َ�ٰ َ�ۡ  ۚ َ�ۡ  ُهمۡ ِمنۡ  �َّ ۡ ٱ لَِّمنِ  ءٞ ۖ وۡ ۡ�َ ٱ ُك ُملۡ ل ِ  َم ارِ لۡ ٱ َ�ِٰحدِ لۡ ٱِ�َّ   هک  یروز« .]۱۶[غافر:  ﴾١٦َقهَّ
از   یید: امروز فرمانرواینباشد، ندا آ  دهیبر خداوندپوش  یزیچ  باشند و از آنانار کسراپا آش  آنان

 .» قھار است  گانهیخداوند  از آن )هکد یآ  پاسخ(؟  ستیک  آن

ِي﴿ ۡحَسُن َ�َمٗ�ۚ َوُهَو  ٱۡ�ََيٰوةَ وَ  ٱلَۡمۡوَت َخلََق  ٱ�َّ
َ
يُُّ�ۡم أ

َ
 ﴾٢ٱۡلَغُفورُ  ٱۡلَعزِ�زُ ِ�َۡبلَُوُ�ۡم �

ات: یح ؛ و از بدن  روح  ییو جدا  مرگ: انقطاع» دیرا آفر  یو زندگ  مرگ  هک  ھمان«
  أل  یخدا ه:ک  است  یمعن  نیا  نجا بهیدر ا  اتیح  . پس است  بدن  به  وند روحیو پ  تعلق

  هکد یازمایشما را ب تا«رد ک  را خلق  روح  ید و در ویآفر  اش یبشر را در ساختار انسان
  د و شما را عاقلیآفر را  یو زندگ  : مرگیعنی» ردارتر استکوکیما ناز ش  کی  دامک

  نیا  یشما را بر مبنا  گاه د و آنیازمایشما را ب  سازد، سپس  لفکد تا شما را میگردان
  یارکوکین  مالک  ردنک  انینما از ابتال،  یاصل  ھدف  دھد. پس  ، جزا و پاداش فیلکت
  یبرا  است» آمرزگار«شود  ینم  مغلوب  هک  ی: غالبیعنی» زیعز  و اوست»  است  انکین
  آمده س عمر  ابن  تیروا  به  فیشر  ثیحد . در است  ردهک  شهیپ  و انابت  توبه  هک  یسک

ِيٱ َركَ تََ�ٰ ﴿ه: یآ ص خدا  رسول  هک  است ۡ ٱ�ِيَِدهِ  �َّ نمودند و   را تالوت ]۱[الملك:  ﴾ُك ُملۡ ل

يُُّ�مۡ ﴿به:   چون
َ
حۡ  �

َ
ز و یبپرھ أ خداوند  از محرمات« دند، فرمودند:یرس ﴾َ�َمٗ�ۚ  َسنُ أ

 ». بشتاب  یو  در طاعت

ِي﴿ ا تََرٰى ِ� َخۡلِق  ٱ�َّ  ٱۡ�ََ�َ  ٱرِۡجعِ ِمن تََ�ٰوُٖت� فَ  ٱلرَّ�َخلََق َسۡبَع َسَ�َٰ�ٰٖت ِطَباٗ�اۖ مَّ
 ﴾٣َهۡل تََرٰى ِمن ُ�ُطورٖ 

جدا از  را  یگر، ھر آسمانید کیبر فراز » دیآفر  طبقه  را طبقه  آسمان  ھفت  هک  ھمان«
  هک  است  یا ماده . آسمان: است  آمده  ر آنیو غ» اسراء«ث یدر حد  هک گر چنانید  آسمان



 ٩٤٣  سوره ملک

 

  است  آمده  فیشر  ثیاحاد در  هک  داند، چنان یرا نم  آن  قتیحق  یسک  سبحان  یجز خدا
در   و امروزه  است  راه  پنجصد سال  مسافت  میقد  یھا اسیبا مق  نیاز زم  آن  و فاصله

  یاز مدارھا  عبارت  : آسمانیقول سنجند. به یم  لیما  را به  مسافت  نیا  ییفضا  یھا برنامه
  یاز فضا  عبارت  آسمان  هکز برآنند ین  نجوم  دانشمندان  هک  چنان  است  ارگانیر سیس

  و ستارگان  ارگانیس  هک  مینند. و اگر بدانک یم ریس  در آن  ارگانیس  هک  است  یا یخال
  میتوان یم  صورت  نیھستند، در ا  یمیعظ  یھا مسافت و  متفاوت  ابعاد بس  یدارا

  یا یگ ضابطه یب  چیھ  رحمن  یخدا  نشیدر آفر. « مینک  کدر را ھا آنآسم  راتک  عظمت
  نشیدر آفر  یا یو نابسامان  یجک،  نی، تبا تناقض  چی! تو ھ نندهیب  ی: ایعنی» ینیب ینم

  به  و استوار است  ، منظم سامان  ار بهیبس  یو  نشیآفر  هکبل  ینیب ینم شگریبخشا  یخدا
  یو نقصان  خلل  چیا ھیباز بنگر، آ«ند ک یم  خود داللت  نندهیوجود آفر بر  هک  یطور

 و  ا ـ با وجود عظمتیآ  هک  نک  بدوز و تأمل  آسمان  را به  : باز نگاھتیعنی» ؟ ینیب یم
 ؟. ینیب یم  در آن  یا یستگکو ش  ا خللی  ا رخنهی  افکش  چیـ ھ  آسمان  یگستردگ

َ�ۡ�ِ يَنَقلِۡب إَِ�َۡك  ٱۡ�ََ�َ  ٱرِۡجعِ ُ�مَّ ﴿  ﴾٤َخاِسٗئا َوُهَو َحِس�ٞ  ٱۡ�ََ�ُ َكرَّ
  نک تأمل  کیبنگر و ن  یاپیطور پ  به  یمتوال  ی: بارھایعنی» بگردان  چشم  باز دوباره«

و عذر و  تر غیبل  حجت  ، در اقامه و تأمل  رار نگرشکرا تیار شود زیبس  نگرشت  هکھرچند 
  : اگر ھمیعنی» بازگردد  تیسو به  و درمانده  زبون  تا نگاھت«  تر است نندهک  را قطع  بھانه

در   هک نیاز ا  و مانده  و خسته  و حقارت  با ذلت  ، نگاھت ینک  تأمل  یاپیو پ  یبنگر  وستهیپ
 گردد. یبازم  تیسو  ند، بهیرا بب  بیاز ع  یزیچ  آسمان  نشیآفر

َمآءَ َولََقۡد َز�َّنَّا ﴿ ۡ�َيا ٱلسَّ ۡ�تَۡدنَا لَُهۡم  ٱ�ُّ
َ
َ�ِٰطِ�� َوأ بَِمَ�ٰبِيَح وََجَعۡلَ�َٰها رُُجوٗما ّلِلشَّ

عِ�ِ َعَذاَب   ﴾٥ٱلسَّ
ا در یدن  آسمان  پس» میداد  نتیز  ییھا چراغ  ا را بهیدن  آسمان  نهیآ و ھر«

  ییتابلو  نیتر نهینگار  و بسان  لکش  نیزتریانگ ، دل صورت  نیتر املکساختار،   نیوترکین
  دنیبخش  یروشن  را ھمچونیشدند ز  دهیچراغھا نام  . ستارگان است  گرفته قرار

ھا را  چراغ  نی: ایعنی» میدیگردان  نیاطیش  را رماننده ھا آنو «افشانند  یپرتو بر م  چراغ
  جمله  نیا  شوند. البته یم  رانده ھا آن  لهیوس  به  نیاطیش  هک  میدیگردان  یرجم  آالت

 ایدن  آسمان  یبرا  یشیو آرا  نتیز  ستارگان  هک  است  دهیفا  نیر از ایغ  یگرید  دهیفا دیمف
 د:یآفر  متکح  سه  یرا برا  ستارگان أ خداوند«د: یگو یم  ھستند. قتاده
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 . آسمان  یبرا  ینتیز -۱
  نشیاطی  برای  ای رماننده -۲
 ».شود می  و دریا راھیابی  یکدر خش ھا آن  وسیله  به  هک  ھایی نشانه  -۳
 بعد از  نیاطیش  ی: برایعنی» میا ردهک  آماده  افروخته  آتش  عذاب  آنان  یو برا«

 . میا ردهک  را آماده  آتش  ، عذاب یآسمان  یشھابھا  لهیوس  ا بهیدر دن ھا آن  سوختاندن

ِيَن َ�َفُرواْ بَِرّ�ِِهۡم َعَذاُب َجَهنََّمۖ َو�ِۡئَس ﴿  ﴾٦ٱلَۡمِص�ُ َولِ�َّ
  گروهھردو  ا ازی،  آدم یاز بن» اند دهیفر ورزک  پروردگارشان  به  هک  یسانک  یو برا«

ند یگرا یم  بدان  هک  جھنم» است  یبد سرانجام  و چه  است  جھنم  عذاب«و جن   آدم یبن
 وندند.یپ یو م

لُۡقواْ �ِيَها َسِمُعواْ لََها َشهِيٗقا َوِ�َ َ�ُفورُ ﴿
ُ
 ﴾٧إَِذآ �

  یبرا«شود؛  یم  افگنده  در آتش  زمیھ  هک چنان» شوند  افگنده  در آن  چون«
 . است  آن  نعره  مانند آواز خر در اول  یق: آوازیشھ» شنوند یمانند آواز خر م  یآواز  آن
خر  آواز  ، ھمچون فار در آنک  افگندن  در ھنگام  آواز جھنم«د: یگو یم س  عباس  ابن

  یتند عرعر  زند و سپس یم  نفس  آورد و نفس یبر م  دمجو   دنیاز د  هک  گاه  آن  است
  : دوزخیعنی» جوشد یبرم  و آن». «لرزد یبر خود م  آن  دنیاز شن  سک  ھمه  هکشد ک یم

 جوشد. یبرم  گید  دنیجوش  ھمچون  انیبر دوزخ

ُ ِمَن ﴿ لَُهۡم خَ  ٱۡلَغۡيِظ� تََ�اُد َ�َم�َّ
َ
لِۡ�َ �ِيَها فَۡوٞج َس�

ُ
تُِ�ۡم نَِذيرٞ ُ�ََّمآ �

ۡ
لَۡم يَأ

َ
 ﴾٨َزَ�تَُهآ �

  شدت از  دوزخ  هک  است  کی: نزدیعنی» شود  پاره  پاره  از خشم  هک  است  کینزد«
» شوند  افگنده  در آن  یفوج  هک  ھرگاه«شود   پاره و پاره  شگافته  فار، از ھمکبر   خشم
  نگھبان  فرشتگان :یعنی» پرسند یم  از آنان  نگھبانانش«اند  از مردم  گروه  کیفوج: 
پرسند:  یم  انیدوزخ از  وفتکو سر  خیاند از سر توب یو  ارانکو ھم»  کمال«ه ک  دوزخ

و   میب  یروز سخت  نیچن شما را از  هک» امدین  یا دھنده میب«ا یدر دن» ا نزد شمایآ«
 ھشدار دھد؟.

ۡ�َنا﴿ َل  قَالُواْ بََ�ٰ قَۡد َجآَءنَا نَِذيرٞ فََكذَّ ُ َوقُۡلَنا َما نَزَّ نُتۡم إِ�َّ ِ� َضَ�ٰٖل  ٱ�َّ
َ
ٍء إِۡن أ ِمن َ�ۡ

 ﴾٩َكبِ�ٖ 
ما  پروردگار  از بارگاه  یا : فرستادهیعنی» آمد  یا ند: چرا، نزد ما ھشداردھندهیگو«

گاھان  یروز  نیو ھشدار داد و ما را از چن  مینزد ما آمد و ما را ب   پس«د یآ
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بر » است  فرو نفرستاده  یزیم: خداوند چیو گفت«را   ھشداردھنده  آن» میردک  بیذکت
باشد   ییزھایچ  انیب  متضمن  هک  یامکو اح  عیو شرا  ، اخبار آخرت بیشما از امور غ  زبان

  امبرانیپ  ما به  یعنی» دیستین  بزرگ  یشما جز در گمراھ«طلبد  یاز ما م أ خداوند  هک
  به  دوزخ  نگھبانان  سخن  نیا اید. یدور ھست  صواب  و راه  شما از حق  گمان یم: بیگفت

ادآور ی  با خلقش  معامله در  از عدالتش  هیآ  نیدر ا  أل  ی؛ خدا ھرحال  . به است  انیدوزخ
 ند.ک ینم  عذاب  یو  هیعل  حجت  را جز بعد از برپا داشتن  کس ھیچ او  هک نیشود و ا یم

ۡصَ�ِٰب َوقَالُواْ لَۡو ُكنَّا �َۡسمَ ﴿
َ
ۡو َ�ۡعقُِل َما ُكنَّا ِ�ٓ أ

َ
عِ�ِ ُع أ  ﴾١٠ٱلسَّ

» میبود  ردهک  ا تعقلی»  و فھم  قبول  سمع  به» میبود  دهیاگر شن«فار ک» ندیو گو«
  انیدوزخ  زمره از«شد؛ یاند ینگرد و م یم  کین  هک  یسک  افتیو در  کو در  مانند تعقل

  میآورد یم  مانیبود ا  ردهک  ما نازل  یبرا  أل  یخدا  هک  آنچه  به  ستیبا یم  هکبل» مینبود
 . میردک  یم  یرویو پ  متابعت † امبرانیو از پ

ْ فَ ﴿ ۡصَ�ِٰب  ٱۡ�َ�َفُوا
َ
عِ�ِ بَِذ�بِِهۡم فَُسۡحٗقا ّ�ِ  ﴾١١ٱلسَّ

شدند   دوزخ  سزاوار عذاب  آن  سبب  به  هکفر خود ک  : بهیعنی» خود  گناه  به  پس«
و  أ خداوند  ی: دور باشند از رضایعنی» دوزخ  باد بر اھل  یدور  ردند پسک  اعتراف«

  به  هک سازد، بعد از آن یم  ر آنانیبانگیرا گر  عذاب  خداوند متعال  گونه نی. بد یو  رحمت
شود و  یبر پا م  حجت  آنان  هیعل  هک  است  عتراف  نیرا با اینند زک یم  خود اعتراف  گناه

  یحت  الناس  کھلی  لن: « است  آمده فیشر  ثیماند. در حد ینم  یباق  یعذر  شانیبرا
عذر   شیخو  از جانب  هک نیشوند تا ا ینم  ھرگز نابود ساخته  انفسھم: مردم  عذروا منی

  اعتراف  شیخو  جرم  ز بهیگردد و خود ن  ثابت  آنان  هیعل  : حجتیعنی». شوند  اندهینما

انلار   نأ  ال وهو يعلمإحد انلار أ  ال يدخل«:  است آمده  فیشر  ثیدر حد  نینند. ھمچنک
او از   به  دوزخ  هکداند  یم  هک نیشود مگر ا ینم  داخل  دوزخ  به  سک  چیھ« .»ةاجلن  من  به  و�أ

 .» است سزاوارتر  بھشت

ِينَ إِنَّ ﴿ ِ  ٱ�َّ ۡجٞر َكبِ�ٞ  ٱۡلَغۡيبِ َ�َۡشۡوَن َر�َُّهم ب
َ
ۡغفَِرةٞ َوأ  ﴾١٢لَُهم مَّ

  عذاب از  ی: درحالیعنی» ترسند یم  شیاز پروردگار خو  بانهیغا  هک  یسانک  گمان یب«
  و در نھان  آورده  مانیاو ا  به  عذابش  میاز ب  اند پس دهیرا ند  او و عذابش  هکترسند  یاو م

  سبب  به أخداوند  هک  بزرگ  است» یآمرزشرا   آنان«نند؛ ک یم  ار از او اطاعتکو آش
  ھمانا بھشت  هک» است  بزرگ  یمزد»  شانیا  یبرا» و«گذرد  یدر م  از گناھانشان  آن
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  ظل ال  يوم  عرشه  ظل  يف  تعايل  اهللا  يظلهم  ةسبع«:  است  آمده  فیشر  ثیباشد. در حد یم
  ورجل  اهللا  خافأ  �إفقال:   ومجال  منصب  ذات  أةمرا  دعته  : ورجل ... منهم  ال ظلهإ

خداوند   هکاند  سک  ھفت« .» يمينه  ما تنفق  شماهل  ال تعلم  خفاها حيتأف  ةبصدق  تصدق
دھد  یم  یخود جا  عرش  هی، در سا ستین  یو   هیجز سا  یا هیسا  هک  یرا در روز  شانیا  متعال

  یخواند ول یخود م  یسو او را به  یو جمال  جاه  صاحب  زن  هک  است  یمرد  شانیا  ... و از جمله
  شانیا  . و از جمله ترسم یم أ از خداوند )رایز  نمک یار بد را نمک  نیا(  د: منیگو یمرد م  آن

  یو  چپ  دست  هکدارد تا بدانجا  یم  یرا مخف  دھد و آن یم  یا صدقه  هک است  یمرد

 .»ندک یم  انفاق  راستش  دست  هک  آنچه  برد به ینم  یپ

وِ ﴿
َ
واْ قَۡولَُ�ۡم أ ُّ�ِ

َ
ْ َوأ ُدورِ َعلِيُمۢ بَِذاِت  ۥإِنَّهُ  ۦٓۖ بِهِ  ٱۡجَهُروا  ﴾١٣ٱلصُّ

 خود در  : اگر سخنیعنی» دیینما  ارشکا آشید، یدار  خود را پنھان  و اگر سخن«
  ھمه أخداوند  هکد ید بدانییار نماکا آشید، یدار  دهیرا پوش ص  رمکا  مورد رسول

 در  آنچه  او به  گمان یب«ماند  ینم  یمخف  یبر و  ز از آنیچ  چیداند و ھ یرا مھا  این
 ».داناست«اندرونھا   خلجان  راز دلھا و به  : او بهیعنی» ھاست نهیس

  نازل  انکمشر  درباره  هیآ  نید: ایگو یم  مهیرک  هیآ  نزول  سبب  انیدر ب س  عباس  ابن
 ÷ لیجبرئ  بودند پس ص خدا  رسول  به  زدن  و طعن  ییجو  بیع  مشغول  هکشد 

گاه ھا آن  را از سخنان  شانیا   سخنتان« گفتند: یگر مید  کی  به ھا آن  از آن  رد و پسک  آ
  تمام  یبرا  است  عام  مهیرک  هیآ  اما خطاب». محمد نشنود  ید تا خدایدار  دهیرا پوش

 . شان اعمال  در تمام  خلق

َ� َ�ۡعلَُم َمۡن َخلََق َوُهَو ﴿
َ
 ﴾١٤ٱۡ�َبِ�ُ  ٱللَِّطيُف �
و   یپنھان  سخنان  نیخود ا  هک  یسکا ی: آیعنی» داند؟ ینم  است  دهیآفر  هک  یسکا یآ«

  به را  انسان  یتعال  ندارد؟ آخر حق  علم ھا آن، بد است  ردهکجاد یو ا  راز دلھا را خلق
،  شده  دهیء آفر یش  کی  به  سک  نیو مسلما داناتر  است  دهیآفر  شیخو  فیکبال   دست
  ھمه  به  است : دانایعنی» ر استیخب  فیاو خود لط  هک  نیبا ا«است   آن  نندهیو آفر  صانع

گاهی؛ خب ھاست در دل  هک  آنچه  به  و از جمله  قیدقا   دلھا پنھان  هک  آنچه  به  است  ر و آ
 ماند. ینم  بر او پنھان  یا دهیامر پوش  چیھ  دارند پس یم

ِيُهَو ﴿ �َض َجَعَل لَُ�ُم  ٱ�َّ
َ
ْ َذلُوٗ� فَ  ٱۡ� ْ ِمن ّرِۡزقِهِ  ٱۡمُشوا �َ�ۡهِ  ۦۖ ِ� َمَناكِبَِها َوُ�ُوا

 ﴾١٥ٱلنُُّشورُ 



 ٩٤٧  سوره ملک

 

د یگردان  را ھموار و نرم  : آنیعنی» دیگردان  شما رام  یرا برا  نیزم  هک  یسک  اوست«
  بر آن  رفتن  و راه  نشستن  هک  یا گونه  د بهینگردان  را خشن  د و آنیابیاستقرار   تا بر آن

  یبرا  آن  وجوانب  : در فراخنا و اطرافیعنی» دیرو  راه  آن  بکدر منا  پس«دشوار باشد 
  هک  : از آنچهیعنی» دیبخور خدا  و از رزق«د یرھسپار شو  ار و تجارتکو   سبک  انواع

  ، بھره است  دهیآفر  نیدر زم شما  یرا برا  و آن  داده  یشما روز  یبرا  خداوند متعال
  به  یتوانمند  و دادن  نیدر زم  آدم  فرزندان  دادن  نیکبا تم  أل  یخدا  سان نید. بدیببر

  هک  است  بر آنان  یگذارد ول یم  منت  ، بر آنان شانیبرا  آن  اتکو بر  راتیخ  آوردن  دست
  یسو ز بهیو رستاخ«فرمود:   جھت  نیاز ا  اوست  یسو به  شان بازگشت  بدانند؛ سرانجام

  نیر او. مراد ایغ  یسو به  نه  اوست  یسو به  تانیاز قبرھا  تان ختنیبرانگ :یعنی» اوست
د یبدانفار! ک  یا  فرمود: ھان  یتعال  حق  ییگو  پس  است  افرانکد یتھد  آن  و ماقبل  هیدو آ

د یبرحذر باش  و از عذابم  کمنایب  از من  پس  میشما دانا  ار و نھانکامور آش  به  من  هک
  و ارزاق  منافع  را سبب  و آن  دهیگردان  نکسا  نیزم  نیشما را در ا  هک  ھستم  من  نیرا ایز

 د:یفرما یم  هک چنان  برم یفرو م  نیزم  نیا  شما را به  و اگر بخواھم  ام قرار داده شما

ن ِ� ﴿ ِمنُتم مَّ
َ
َمآءِ َءأ ن َ�ِۡسَف بُِ�ُم  ٱلسَّ

َ
�َض أ

َ
 ﴾١٦فَإَِذا ِ�َ َ�ُمورُ  ٱۡ�

  اعراب رایز  است أو او خداوند» د؟یا شده  منیا  است  در آسمان  هک  سک  ا از آنیآ«
  هک»  نیاز ا دیا شده  منیا ای! آ یباشد. آر یم  در آسمان  یتعال  حق  هکباور بودند   نیبر ا

  هکد یگردان  رام  تانیرا برا  نیزم  هک بعد از آن» فرو برد  نیدر زم«مانند قارون » شما را
  ھنگام در  نی: زمیعنی» افتد  دنیتپ  به  نیزم  بناگاه  پس«د یرو یم  راه  آن  یدر فراخنا

  و آرام  رام  هکخود   یعیطب  حالت  د، بر خالفیآ یدر م  و جنبش  لرزوه  به  فروبردنتان
 . است  بوده

ن ِ� ﴿ ِمنُتم مَّ
َ
ۡم أ

َ
َمآءِ أ ن يُۡرِسَل َعلَۡيُ�ۡم َحاِصٗباۖ فََسَتۡعلَُموَن َكۡيَف نَِذيرِ  ٱلسَّ

َ
 ﴾١٧أ

 :یعنی» بفرستد؟  یبر شما حاصب  هکد یا شده  منیا  است  در آسمان  هک  یسکا از یآ«
فرستاد؟   لیف  لوط و اصحاب  سنگھا را بر قوم  هک بفرستد چنان  از آسمان  یسنگ  باران

  د دانستیخواھ  یزود  به  پس«بارد  یم  زهیسنگر  از آن  هک  است  ی؛ حاصب: باد یقول به
  د اما دانستنینک  و مشاھده  نهیرا معا  عذابم  هک  گاه  آن» ؟ است  چگونه  من  دادن  میب  هک

ن ِ� ﴿ :یدر معن  رد. مفسرانخو یدرد شما نم  به  چیھ  ھنگام  در آن ِمنُتم مَّ
َ
ٓ َءأ َما  ﴾ءِ ٱلسَّ

  یا از خداوندیآ  یعنی اند: گفته »د؟یا شده  منی، ا است  در آسمان  هک  یسکا از یآ« .]۱۶[الملك: 
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  نیشما در زم  هک  یبتان قدرت  نه  نافذ است  او در آسمان  قدرت  هکد یا شده  منیا
  خداوند است  نیدر زم و ھم  در آسمان  ھم أ خداوند  هک نیا  به  د؟ با علمیپرست یم

ِيَوُهَو ﴿د: یفرما یم  هک چنان ٓ ِ�  ٱ�َّ َما   َوِ�  إَِ�ٰهٞ  ءِ ٱلسَّ
َ
 ﴾٨٤َعلِيمُ ٱلۡ  ِكيمُ ٱ�َۡ  َوُهوَ  إَِ�ٰهٞۚ  ِض �ٱۡ�

  .»دانا  فرزانه و اوست  ،خداست  نیو در زم  خداست  در آسمان  هک آن  اوست«. ]۸۴[الزخرف: 

ن ِ� ﴿ هیآ  با استناد به  هک  مشبھه  بر فرقه  یدر رد  یراز  امام مِنُتم مَّ
َ
َمآءِ َءأ  ]۱۶[الملك:  ﴾ٱلسَّ

بر ظاھر   هیآ  نیا  حمل«د: یگو یاند،م ردهک  استدالل  خداوند متعال  یبرا  انکم  بر اثبات
  آن  یباشد مقتض  در آسمان  أل  یخدا هکامر   نیرا ایندارد ز  انکام  نیمسلم  اتفاق  به  آن

تر از کوچکد او یبا  صورت  نیدر ا  ط باشد پسیمح او  به  جوانب  از تمام  آسمان  هک  است
  را عرشیز  تر استکوچکار یبس  از عرش  آسمان  هک  نیا باشد و با در نظرداشت  آسمان
  یتعال  حق  هکد یآ یم  الزم  باشد پس یم  نیو زم  در آسمان  یتعال  حق  مخلوقات  نیبزرگتر

  هک  جھت  بدان  است  محال  اسالم  اھل  اتفاق  امر به  نیتر باشد و ا کوچک زین  از عرش

ا ِ� ﴿است:   خود فرموده یتعال  حق َ�َٰ�ٰتِ قُل لَِّمن مَّ  وَ  ٱلسَّ
َ
ِۚ  ِض� �ٱۡ� َّ  ]۱۲[األنعام:  ﴾قُل ّ�ِ

 ، نیبنابرا » خداست  ؟ بگو: از آن ستیک  از آن  است  نیو زم ھا آندرآسم  بگو: آنچه«
چند  علما  هک  ر استکذ  انیشا».  است  واجب  لیتأو  یسو به  از ظاھر آن  هیآ  دنیبرگردان

  هک  یسک ا ازیآ«است:   لیتأو  نیا ھا آن  نیبھتر  هکاند  ردهکر کذ  هیآ  نیا  لیرا در تأو  وجه
  ، به ر آسمانکازذ  ھدف». د؟یا شده  منیا  است  در آسمان  و قدرتش  ییو فرمانروا  سلطه

او خود   هک چنان باشد یم  یو  و قدرت  خداوند متعال  میعظ  سلطه  دنیشکر یتصو

ُ َوُهَو ﴿ است:  فرموده َ�َٰ�ٰتِ ِ�  ٱ�َّ �ِض َوِ�  ٱلسَّ
َ
و در  ھا ناآسم و او در« .]۳[األنعام:  ﴾ٱۡ�

 .١تواند ینم  بوده انکدر دو م  ھمزمانز واحد یچ  کی  پس »خداست  نیزم

                                                           

ِمنُتم ﴿ :میکنیمل را بر آن اضافه یدر باال ذکر شد معلومات ذبرای روشن شدن آنچه  -١
َ
َءأ

ن ِ�  ٓ ٱمَّ َما ن َ�ۡ  ءِ لسَّ
َ
 ٱ بُِ�مُ  ِسَف أ

َ
د یا در امان می داریآ«  .]۱۶[الملك:  ﴾١٦فَإَِذا ِ�َ َ�ُمورُ  َض �ۡ�

ن را بشکافد وشما را در آن فرو برد، وآنگاه بلرزد یخود را از آن کسی که در آسمان است که زم
 ».دیوبجنبد وبحرکت در آ

 معنی کلمات:

ن َ�ۡ ﴿ن. ییرفتن به پا: فرو لخسفا
َ
ن فرو ببرد. ھمانطور که ی: شما را به زم﴾بُِ�مُ  ِسَف أ

 د.یقارون را بلع
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لرزش  حرکت می کند، به جنبش و ﴾َ�ُمور﴿ ار تند. ویشان وبسی: حرکت وجنبش پرالمور
ثابت نگاه داشته. در سوره   ھا ـ ھا ـ کوه خین را با مین است که خداوند زمیمی افتد. وبرای ھم

رۡ  َباَل �ِۡ ٱوَ ﴿ م:یخوان می ۳۳و ۳۲ه یالنازعات آ
َ
نَۡ�ِٰمُ�مۡ  ٣٢َسٮَٰهاأ

َ
[النازعات:  ﴾٣٣َمَ�ٰٗعا لَُّ�ۡم َو ِ�

 .»انتانیوکوھھا را محکم واستوار کرد برای استفاده شما وچھارپا« .]۳۲-۳۳

لَمۡ ﴿ م:یسوره النبأ می خوان ۷و ۶ه یدر آ و
َ
�َض  َ�َۡعلِ  �

َ
َباَل وَ  ٦اِمَ�ٰدٗ  ٱۡ� ۡوتَاٗدا ٱۡ�ِ

َ
[النبأ:  ﴾٧أ

 ».م؟یخھائی ننموده ایا کوھھا را میم؟ وآیگاه آماده ای نساخته این را جایا ما زمیآ]. «۶-۷
ن ِ� ﴿ ٓ ٱمَّ َما بدون شك منظور  کسی که در آسمان است ـ مراد خداوند متعال است. و ـ  ﴾ءِ لسَّ

 اشا لله!مست. یمحدود ساختن پروردگار به جا ومکان ن
امبر یار وپسر عموی پین امت یرا از دانشمند ا ن قرطبی آنیر است. وھمچنین رأی ابن جریوا

 ت کرده است.یروا س ابن عباس صاکرم 

ن َ�ۡ ﴿ ، ـ»نیفرو بردن در زم«وعبارات بعد از آن از 
َ
  بُِ�مُ  ِسَف أ

َ
فرستادن « و ـ ﴾َض �ٱۡ�

ۖ َحاِصبٗ  ُ�مۡ َعلَيۡ  ِسَل يُرۡ ﴿ ـ»دیتند باد شد نقطه که منظور از آنکسی که در آسمان است ن یـ ا ﴾ا
واضح وروشن ساخته است. چرا که کسی جزء آن قادر مطلق  خداوند متعال می باشد را بخوبی

 ن کارھا را ندارد.یان شده توان ایات قرآنی به کرات بیھمانگونه که در آ
فته اند درست که از او پیروی کردند گ »ابو حیان«وکسانی چون  »کسائی«صورت آنچه  بدین و

نیست. ایشان ادعا کرده اند که در اینجا عبارت مجازی است وحذفی در آن صورت گرفته است. 

کسی که ملکوتش در آسمان است! ـ   ) ـمن ملكوته فی السامء(« وگفته اند که معنا چنین است:
را تحدیدا یعنی؛ مضاف در اینجا حذف شده که البته ملکوت الھی در ھر چیزی است واینجا آسمان 

لوح محفوظ در  کرسیش و ھمچنین جایگاه عزت اوست. و آورده چونکه جایگاه فرشتگان اوست! و
 .»ھا وسایر امور دیگر فرود می آید... وغیره از آنجا اوامر وفرامین الھی وکتاب آنجاست. و

 اشد.وگفته شده: منظور از آنکه در آسمان است جبریل می باشد که مسئول فرو بردن وخسف می ب
نصورت که او در آسمان است آورده شده تا ینجا بدیکتا است، و در ایوگفته شده: منظور پروردگار 

 ان که خداوند را در آسمان تلقی می کردند ھمخوانی داشته باشد.ینیشیبا اعتقاد پ
ه نمودن خداوند یندگانشان از تشبیقت بر می گردد به فرار کردن گویدر حقھا  ن گفتهیھمه ا
را از » العلو«ر ناودان قرار گرفتند! چرا که صفت ینکه آنان با فرار از باران زی، غافل از امتعال

 خداوند متعال ناخواسته نفی کرده اند.
ر طبری یجرابن  ان شد. وآنرا از ابن عباس ویدگاه راجح امت است که بید اما آنچه علماء سلف و

ز موافقت یزك نیث مشھور کنیوآن با حدم بدون شك ثابت تر ودرستتر است. یت نمودیز رواین
به  ص امبر اکرمید: خداوند کجاست؟ او گفت: در آسمان. پیاز او پرس ص دارد که رسول اکرم

 زك امر کردند که: او را آزاد کن. چرا که او مؤمن است.یصاحب کن
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ن فطرت این نشانه ی اینست که بدور از بحثھای فلسفی ودشوار سازی وتعقید چیزھای واضح وروش و

انسانی به صفت علویت وباالیی وبرتری خداوند متعال اقرار دارد. مگر نه اینست که در ھنگام دعا 
 دست به آسمان بلند می کنیم! ودر ھنگام حاجت چشم وجان ودلمان متوجه باال است!

 ن معنا موافقت وھمخوانی کامل دارد.یات وارده در ایر آیدگاه سلف با ساین دیوھمچن

ن معنا که ید ظرف ومکان است. بدیـ تحد در  ـ  ﴾ِ� ﴿ ان گفت که منظور ازپس نمی تو
زی که در ینصورت خداوند را به چیی است که خداوند متعال در آن قرار دارد وبدیآسمان جا

 اشا لله!مم!.. یه داده باشیرد تشبیی قرار می گیجا
بشر است پاك  ککوچھای  چرا که خداوند از تحدید در مکان مشخص آنچنان که تصور عقل

 .ومبرا است
شاھدی  صامبر اکرم یرد، وآثار وارده از پیقتی است که عقل انسانی آنرا ھرگز نمی پذین حقیوا

 ا بر آن.یاست گو
ھای ھفتگانه در مقابل صندلی  آسمان« که فرموده اند: صامبر اکرم یث پیجمله است حد از آن

) درھمی است بر سپری. وآن کرسی (صندلین ا چویز، وی(کرسی) الھی چون حلقه ای است ناچ
ن عرش در کف یکران، وایز در صحرائی بیدر مقابل عرش پروردگار چون حلقه ای است ناچ

 ».کی از شمایز در کف یپروردگار متعال چون دانه ای است ناچ
ن وجود ظرف بودن آسمان برای پروردگار سبحان آنگونه که در تصور ماست بکلی بر یپس با ا

ده است یافت بگونه ای که بر ما پوشیش استقرار یشد. چرا که خداوند متعال بر عرش خوطرف 
 ت وجالل اوست.یان مقام الوھیوشا

 سپاس او راست سزاوار... حمد و شکر و ت از برای ما، ویدر آنچه گفته شد شفاست وکفا و
 ن معنای گفته شده ھمگام می شود:یگری که با ایواز جمله آراء د

ن ِ� ﴿ قرطبی است که می گوید:رأی  َمآءِ مَّ ھمان باالی آسمان است.  ]۱۶[الملك:  ﴾ٱلسَّ

 فَِسيُحواْ ِ� ﴿ آنطور که خداوند متعال در آیه دوم سوره توبه می فرمایند:
َ
 .]۲[التوبة:  ﴾ِض �ٱۡ�

 (بگردید در زمین). یعنی: باال یا روی زمین.
 سوره طه: ۷۱روی ـ می باشد. مثل آیه  ـ » علی«بمعنی  ﴾ِ� ﴿ وھمچنین گفته اند:

َصّلَِبنَُّ�مۡ ﴿
ُ
ـ وشما را بر روی شاخھای درختان خرما به دار  .]۷۱[طه:  ﴾ٱ�َّۡخلِ  ُجُذوعِ  ِ�  َوَ�
 آویزم ـ. می

گانه یی پروردگار یوبلندی وباال» علو«ن مورد که ھمه بر صفت یح وارده در ایث صحیوآثار وأحاد
ادند وکسی نمی یار زینی، وبر احترام ومکانت او داللت دارند بسییتی وپاوپاك ومنزه بودن او از پس

 ن!..یتواند آنھا را انکار کند مگر ملحد ونادان بی د
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َب ﴿ ِينَ َولََقۡد َكذَّ  ﴾١٨ِمن َ�ۡبلِِهۡم فََكۡيَف َ�َن نَِ��ِ  ٱ�َّ
  من  عقوبت  ردند پسک  بیذکز تیبودند، ن  از آنان  شیپ  هک  یسانک  نهیو ھرآ«

  بود و به  چگونه  بیذکت  در برابر آن  آنان بر  من  عذاب  هک: بنگر یعنی» بود؟  چگونه
 بود؟ خواھند  منیا  از عذابم  نانیا  د؟ لذا چگونهیھا رس بار چه  فاجعه  از عذاب  آنان

َو لَۡم يََرۡواْ إَِ� ﴿
َ
ۡ�ِ أ ٰٖت َوَ�ۡقبِۡضَنۚ َما ُ�ۡمِسُكُهنَّ إِ�َّ  ٱلطَّ َّ� بُِ�ّلِ  ۥإِنَّهُ  ٱلرَّۡحَ�ُٰنۚ فَۡوَ�ُهۡم َ�ٰٓ

ِۢ بَِص�ٌ  ء ۡ�َ١٩﴾ 
 در ھوا و در» اند گشاده  بال  هکاند  ستهیننگر  پرندگان  به  سرشانا بر فراز یآ«

خود را   یبالھا» بندند یفرو م  و گاه«دارند  یم  را گشاده  شانیھا پرواز بال  ھنگام
  و فروبستن  ردنکپرواز و باز  در ھوا در ھنگام» را  آنان  یسک  رحمان  یخدا جز«

  شیخو  و لطف  از رحمت  هک  یتوانا و مقتدر  یخدا» دارد ینم  نگاه«  شانیھا بال
 ھا آن  به  هک  است  برده ارک  به  در پرندگان  یبیعج  بیکو تر  قیدق  صنعت  چنان

  نیاز ا  ییھا نند. و بخشک  بخواھند در ھوا جوالن  هک  گونه آن دھد تا یم  انکام
پر و   سوتکبا   شان ، پوشاندن شان اجسام  یکاز: سب  است  عبارت  قیدق  صنعت

  را بر ھوا زنند در جو ارتفاع ھا آن  چون  هک  ینیمع  روش  پرھا به  آن  ندنکپرا
  او به  گمان یب«  مثال  یب  نندهیآفر  است  و منزه  کپا  روند پس یجلو م  رند و بهیگ یم

  است  ستهیشا  از مخلوقاتش  کیھر   یبرا  هک  ییزھایچ  : بهیعنی» ناستیز بیھر چ
را   بیو غرا  بیعجا  چگونه  هکداند  یماند و او م ینم  پنھان  یتعال  بر حق  یزیلذا چ

در   فار از نگرشکچرا   اندازد پس  جوالن  به  خلقت  یرا در فضا ھا آنند و یافریب
 ابند؟ی ینم  برند و راه ینم  یخود پ  نمودن  عذاب ما بر  قدرت  ، به مرغان  دنیپر

ۡن َ�ٰ ﴿ مَّ
َ
ِيَذا أ إِ�َّ ِ�  ٱلَۡ�ٰفُِرونَ إِِن  ٱلرَّ�ۚ ُهَو ُجنٞد لَُّ�ۡم يَنُ�ُُ�م ّمِن ُدوِن  ٱ�َّ
 ﴾٢٠ُغُرورٍ 
  یشما را در برابر خدا  هک  است  یسپاھ  شما چون  یخود برا  هک  یسک  ا آنی«

شما پندار   به  هک  یریموجود حق  آن  ستیک: یعنی» ؟ ستیکند ک یم  یاری  رحمان
 خود أخداوند  شما باشد چنانچه  دار نصرت و عھده  یمتول  هک  شما است  یبرا  یرکلش

                                                                                                                                              
ان آن رفت مذھب علماء ودانشمندان صدر اسالم است... آنانکه پروردگار خود را پاك یوآنچه ب

سته اوست یکلمات وعباراتی که تنھا شان یباتریب ونقصی می دانستند، و او را با زیومبرا از ھر ع
 (مصحح) ا نھفته است.یروی آنان رشادت وسعادت دو دنیاد می کردند. ودر پی
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از   هکدیندار  یرکو لش  شما سپاه  هکد یندھد؟ بدان  خود نصرت  یاریو   رحمت  شما را به

دارد   اشاره  قتیحق  نیا  به ﴾لرَّ�ٱمِن ُدوِن ﴿ر:یدارد. تعب  بازتان  سبجان  یخدا  عذاب
  است  یرحمان  یخدا  رحمت  سبب  ، به شان فر و ظلمکبا   ھمراه  نیدر زم  مردم  یبقا  هک
  بیفر» ستندین  بیجز در فر  افرانک«  است  ر و گستردهیز فراگیچ  بر ھمه  رحمتش  هک

  هک  است  یفارکپندار  رد  مهیرک  هیبد. آیفر یم  را بدان ھا آن  هک  طانیش  از جھت  یبزرگ
 ردند.ک یم  امتناع  آوردن  مانیاز ا  افرشانک  ارانی  یاریبر   هیکبا ت

وجود  زین  یگرید  دھنده یر از او روزیغ  هکفار کپندار   نیبر ا  خداوند متعال  گاه  آن
  مھر بطالن نند،ک یم  دفع  را از آنان  رھا ھستند و آفاتیخ  تمام  سرچشمه  دارد و بتان

 د:یفرما یو م  دهیوبک

ۡن َ�َٰذا ﴿ مَّ
َ
ِيأ ۡمَسَك رِۡزقَهُ  ٱ�َّ

َ
ُّواْ ِ� ُ�ُتّوٖ َوُ�ُفورٍ  ۥۚ يَۡرزُقُُ�ۡم إِۡن أ  ﴾٢١بَل �َّ

» خود را از شما باز دارد؟  دھد اگر خدا رزق  یشما روز  به  هک  سک  آن  ستیکا ی«
اگر  زاند،یـ را فرو ر  ر آنیو غ  از باران  ـ اعم  بر شما ارزاق  هک  است  یسک  : چهیعنی

در   هک  است  نیا  حق  هکبل«رد؟ یرا از شما باز دارد و باز گ  ارزاق  نیا  سبحان  یخدا
لذا  نندک یم  یدراز دست  بار از حقکو در عناد و است» فشردند  یپا  یدگیو رم  یشکسر
 نند.ک یم  شهیاند  رند و نهیگ یو اندرز م  درس  نه

َ�َمن َ�ۡمِ� ﴿
َ
ٰ وَۡجِههِ أ ۡسَتقِي�ٖ  ۦٓ ُمِكبًّا َ�َ ٰ ِصَ�ٰٖط مُّ ن َ�ۡمِ� َسوِ�ًّا َ�َ مَّ

َ
ۡهَدىٰٓ أ

َ
 ﴾٢٢أ

نگونسار   هک  سک  ا آنیآ  پس«آورد:  یم  یافر مثلکو   مؤمن  یبرا  متعال  یخدا  گاه  آن
  هک  یسک» رود؟ یم  راست  بر راه  ستادهیا  هک  سک  ا آنی  تر است افتهید، راھیمایپ یم  راه

  فروافتاده  أل  یخدا  یا در معاصیدر دن  هک  افر استک  د، انسانیمایپ یم  نگونسار راه
  هک  سک  ند و آنک یحشر م شیبر رو  درافتاده  امتیرا در روز ق  یو  لذا او ھم  است

،  ستین  در آن  یو انحراف  یجک  چیو ھ  است  راست  هکرود  یم  یبر راھ  ستادهیو ا  راست
  نشیو ب  تیھدا  ییو در روشنا أ خدا  برنامه  یا بر مبنایدر دن  هک  است  یمؤمن  شخص

حشر   یراست  و استوار بر راه  ز راستین  آخرت در  مؤمن  انسان  نیا  رود پس یجلو م  به
 رساند. یم  بھشت  به  راستکیاو را  و  است  بھشت  آن  انجام  هکشود  یم

ِيٓ قُۡل ُهَو ﴿ ُ�ۡم وََجَعَل لَُ�ُم  ٱ�َّ
َ
�َشأ

َ
ۡمعَ أ بَۡ�ٰرَ وَ  ٱلسَّ

َ
ۡ� وَ  ٱۡ�

َ
ۚ  ِٔٱۡ� ا  َدةَ قَلِيٗ� مَّ

 ﴾٢٣�َۡشُكُرونَ 
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 بعد  نینخست  نشیدر آفر» دیشما را آفر  هک  سک  آن  اوست« ص امبریپ  یا» بگو«
» ھا گوش« شما  یبرا» د آوردیو پد«د یقرار داشت  عدم  د و در پردهینبود  یزیچ  هک از آن

  تا به» را ھا و دل«د ینیبب  آن  لهیوس  تا به» ھا را و چشم«د یبشنو  آن  لهیوس  را تا به
» دیگزار یم رکش  مک  چه«د یشیندیب  عارفانه  خداوند متعال  در مخلوقات ھا آن  لهیوس

  آن  یاپرستتکیتا با  دیآور یجا نم  به  یکھا را جز اند نعمت  نیر پروردگار اک: شما شیعنی
  لهیوس  د تا بهیرا آفر  ییشنوا  د؛ آخر او در شما حاسهیبگذار  و اخالص  طاعت  راه  سر به

  یو  نشیآفر  در ابداعات  آن  لهیوس د تا بهیرا آفر  یینایب  د و حاسهیاندرزھا را بشنو  آن
اء یاش  قیحقا  کادرااو و   در مخلوقات  آن  لهیوس  د تا بهید و دلھا و عقلھا را آفرینکنظر 
  کو تر  اوامر حق  و انجام  طاعت  جھت روھا درین  نیشما از ا  ید ولینکر کو تف  تأمل
روھا و ین  نیا  هک  است  نیا  یقیر حقکش  هک  ید در حالیریگ یم  بھره  یکاند  اش ینواھ
صرفا   هک نیا  د، نهیریار گک  اند به شده  دهیآفر  خاطر آن  به  هک  آنچه  ھا را در جھت ییتوانا

  ھرگاه  د! پسیباش  آغوش  آوا و ھم ھم  انیبا عص  د اما ھمزمانینکرار کت  زبان  ر را بهکش
ر کمطلقا ش  هکد یباش  داشته  نیقینشد،   ار گرفتهک به  یالھ  یرضا  روھا در طلبین  نیا

اند  دهیگرد  مخصوص  یادآوری  اندامھا به  نیا  هک نیا  لید. دلیا اوردهین  یجا  را به  منعم
 اند.  و دانش  فھم  یابزارھاھا  این  هک  است  نیا

 د:یفرما یم و  ر نمودهکرا ذ  شیخو  قدرت  مالکبر   برھان  نیسوم  یتعال  حق  سپس

ِيقُۡل ُهَو ﴿ ُ�ۡم ِ�  ٱ�َّ
َ
�ِض ذََرأ

َ
ونَ  ٱۡ�  ﴾٢٤�َ�ۡهِ ُ�َۡ�ُ

  آن  یو بر رو» د آوردیپد  نیشما را در زم  هک  سک  آن  اوست« ص امبریپ  یا» بگو«
محشور  او  یسو و به«  التانک، رنگھا و اشھا آنزب  با اختالف  ھمراه  ساخت  ندهکپرا
  هک  گونه ند، ھمانک یم  شما را جمع  هک  اوست  پس  یندگکپرا  نیبعد از ا» دیشو یم

 د.یشما را آفر بار  نینخست  هک آورد چنان یباز م  حساب  یرد و شما را براک  تان ندهکپرا

 ﴾٢٥إِن ُكنُتۡم َ�ِٰد�ِ�َ  ٱلۡوَۡعدُ َوَ�ُقولُوَن َمَ�ٰ َ�َٰذا ﴿
  به  عذاب و  و دوزخ  امتیشما در مورد حشر و ق  هک» وعده  نیا«فار ک» ندیگو یو م«
خبر  ما  به پس» دییگو یم  راست«وعده   نیدر ا» رسد؟ اگر یفرام  یک«د؛ یدھ یما م

  ما محقق  یبرا را  وعده  نیا اید، یینما  انید و بیساز  ما روشن  یرا برا  وقت  نیا اید، یدھ
 د:یفرما یم  شان در پاسخ أخداوند  د؟ پسیگردان

َما ﴿ ِ ِعنَد  ٱۡلعِۡلمُ قُۡل إِ�َّ بِ�ٞ  ٱ�َّ نَا۠ نَِذيرٞ مُّ
َ
 ﴾٢٦��ََّمآ �
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 :یعنی» فقط نزد خداوند است  آن  علم  هک  ستین  نیجز ا« ص امبریپ  یا» بگو«
گاھ و جز « داند یرا نم  آن  یگریو د  است أفقط نزد خداوند  امتیق  ییبرپا  از وقت  یآ

  میب  فرتانک  مونینام  شما را از فرجام  هک» ھستم  یارکآش  دھنده میب  من  هک  ستین  نیا
  نمک یم  انیب  است  امر نموده  آن  انیب  مرا به  أل  یخدا  هکرا   شما آنچه  یو برا  دھم یم

شما   اطالع  را به  امتیق  وقوع  وقت  هک  ردهکامر ن  نیا  مرا به  پروردگارم  هکد یو بدان
  وقت  داشتن  یمخف و در  اوست  به  مانیا  یعیاثر طب  روز آخرت  به  دهیرا عقیز  برسانم

 وجود دارد.  یفراوان  یھا متکح  امتیق
  نموده  وصف  عذاب  دنید  فار را در ھنگامک  گروه  نیا  حال  خداوند متعال  گاه  آن

 د:یفرما یو م

ۡوهُ ُزۡلَفٗة ِسٓ� ﴿
َ
ا َرأ ِينَ ۡت وُُجوهُ  َٔ فَلَمَّ ْ َو�ِيَل َ�َٰذا  ٱ�َّ ِيَ�َفُروا  ۦُكنُتم بِهِ  ٱ�َّ

ُعونَ   ﴾٢٧تَدَّ
: یعنی» شود  ناخوش  افرانک  یھا چھرهنند، یبب  کینزد«را   عذاب  یعنی» را  آن  و چون«

  و گفته«ند یفرونش ھا آنبر   و حقارت  از ذلت  یشود و غبار  و افسرده  نیو اندوھگ  اهیس
 استھزا و تمسخر.  یا؛ از رویدر دن  شتاب  به» دیدیطلب یرا م  آن  آنچه  است  نیشود: ا

ۡهلََكِ�َ ﴿
َ
رََءۡ�ُتۡم إِۡن أ

َ
ُ قُۡل أ ۡو رَِ�ََنا َ�َمن ُ�ُِ�  ٱ�َّ

َ
ِ�َ أ ِمۡن َعَذاٍب  ٱلَۡ�ٰفِرِ�نَ َوَمن مَّ

 ٖ��ِ
َ
 ﴾٢٨أ

 خبر  من  به« یتعال  حقھای  نعمت رکمن  انکمشر  نیا  به ص محمد  یا» بگو«
شما در   هک  گونه  ، ھمان شدنم  شتهکا ی  با مرگ» ندک  کد، اگر خداوند مرا ھالیدھ

  یبرا  یو نابود  بیمصا  آمدن فرود  نیمکد و در یدار  ییتمناآرزو و   نیچن  من  حق
ا بر ما ی«ند؛ کز نابود ین  از مؤمنان» اند من  ھمراه  هکرا   شانیو اگر ا«د یھست من

  مینک  ! اگر فرض ی؟ آر ینیعاد معیتا م  تکھال  نیا  ر افگندنیتأخ  با به» آورد رحمت
 : قطعایعنی» دھد؟  ییرھا  کدردنا  یرا از عذاب  انافرک  هک  ستیک  پس«شود:   نیچن  هک

و  ص امبریپ أ خداوند  دھد، چه ینم  نجات  عذاب  نیرا از ا  آنان  کس ھیچ
  گرداند و چه  کبودند ـ ھال  آن  یفار در آرزوک  هک  گونه  را ـ آن  ھمراھش  مؤمنان

 . ستین  یزیگر  یالھ  عذالرا از   آنان  ھرحال  به  ر افگند؛ پسیتأخ  امر را به  نیا
و  ص  رمکا  رسول  هیعل  هکفار مکه: ک  است  شده  تیروا  مهیرک  هیآ  نزول  سبب  انیدر ب
 شد.  نازل  هیآ  نیا  هکبود   ردند، ھمانک یم  تکھال  یدعا  مؤمنان
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بِ�ٖ  ۦَءاَمنَّا بِهِ  ٱلرَّۡحَ�ٰنُ قُۡل ُهَو ﴿ َۡناۖ فََسَتۡعلَُموَن َمۡن ُهَو ِ� َضَ�ٰٖل مُّ  ﴾٢٩وََعلَۡيهِ تََو�َّ
  اشاره  قتیحق  نیا  نجا بهیدر ا  ر رحمانکذ» رحمان  اوست« ص امبریپ  یا» بگو«
،  شان خسران و  یفار در مورد خوارک  یآرزو  اند پس مورد مرحمت  مانیا  اھل  هکدارد 
  کیرا با او شر  یزیو چ» میا آورده  مانیاو ا  به«! بگو:  ی. آر است  اساس  یو ب  خام  ییآرزو

  است  أل  یخدا  امور به  سپردن ل:ک. تو یر ویبر غ  نه» میا ردهک  لکو بر او تو«م یگردان ینم
  ا شما؟ و بهیما » ار استکآش  یگمراھ در  یسک  چه  هک  د دانستیخواھ  یزود  به  پس«

بر   هکسود ما   ؟ به ستیکسود   به  ا و آخرتیدن ار درک  سرانجام  هک  د دانستیخواھ  یزود
 د؟.یھست  یکمت  شیخو  و اموال  بر مردان  هکسود شما  ا بهی،  میا ردهک  لکتو  أل  یخدا

عِي�﴿ �ِيُ�م بَِمآءٖ مَّ
ۡ
ۡصَبَح َمآؤُُ�ۡم َغۡوٗر� َ�َمن يَأ

َ
رََءۡ�ُتۡم إِۡن أ

َ
 ﴾٣٠قُۡل أ

 : اگریعنی» رود فرو  نیشما در زم  د؛ اگر آبیخبر دھ  من  به« ص امبریپ  یا» بگو«
در   است  داشته  یارزان  بارانیھا و جو ھا و چاه بر شما در چشمه أ خداوند  هک  یآب  نیا

  یعمق ا درینماند،   یباق  ینشان  چیھ  نیدر زم  اصال از آن  هک  یا گونه  فرو رود، به  نیزم
  افتهی  یدسترس  آن  ـ به  رهیشما ـ مانند دلو و غ  اناتکھرگز ام  هکرو رود ف  نیاز زم

  هک  است  یاریبس  ن: آبیمع» آورد؟ یم  روان  شما آب  یبرا  یسک  چه  پس«نتواند؛ 
شما   یرا برا  آن  خداوند متعال جز  ی: احدیعنینشود.   باشد و ھرگز قطع  یجار  وستهیپ

 د.یشو  مند و متنعم بھره  آورد تا بدان ید نمیپد  بارانیو جو ھا آنبار  قیاز طر
  هک نیا بر  افزون  است  یدر ھر حاجت  ا بر خداوند متعالکات  بر وجوب  لیدل  مهیرک  هیآ

  آن  از طرح  باشد وھدف یم أ خداوند  تیو وحدان  قدرت  مالکگر بر ید  یبرھان  هیآ  نیا
گرداند تا   معترف خود مقر وھای  نعمت از  یبرخ  فار را بهک  یتعال  حق  هک  است  نیا

  سؤال  نیا  ر در پاسخیناگز  هک  گاه  اند لذا آنیبنما  آنان  به  آن  چهیرا از در  فرشانک  یزشت
  شود: پس  گفته  آنان  به  ھنگام  نی، در ا ار استک  نیا  قادر به أ ند: فقط خداوندیبگو

  قدرت  یزیچ  چیاصال بر ھ  هکد یدھ یم قرار  یو  کیشر  تیودرا در عب  ییزھایچرا چ

رََء�ۡ  قُۡل ﴿ ه:یآ  نیا  هک  است  شده  تیندارند؟ روا
َ
ۡص  إِنۡ  ُتمۡ أ

َ
ٓ  بَحَ أ نزد   ]۳۰[الملك:  ﴾ؤُُ�مۡ َما

فرو رود، باز   نیما در زم  اگر آب ؛ ستین  یکگفت: با  شد پس  خوانده  از ستمگران  یکی
  آن  یھا چشمه  آورد! پس یما باز م  یبرا  نیرا از قعر زم  ما آن  لنگکتبر و   یروین  نیا

 شد.  کخش  دم ستمگر در





 
 
 
 

 قلم  سوره

 . است  هی) آ۵۲(  یو دارا  است  یکم
در  أ خداوند  هک  است  سبب  بدان»  قلم«  نام  به  سوره  نیا  ینامگذار ه:یتسم  وجه
: یقول . به است  ردهک ادیسوگند   آن  به  از قلم  یگذار و ارج  منظور بزرگداشت  به  آغاز آن

 . است»  ن«  سوره  نیا  نام
 س  عباس  را ابنیشد ز  نازل  هکدر م  هک  است  ییھا سوره  نیاز نخست  سوره  نیا
  سوره  نیا  (اقراء) بود، سپس  خود، سوره  در نزول  سوره  نیآغاز«ه: ک  است  ردهک  تیروا

 ».شد  (مدثر) نازل  سوره  (مزمل) و سپس  سوره  و بعد از آن

 ﴾١َوَما �َۡسُطُرونَ  ٱلَۡقلَمِ ٓنۚ وَ ﴿
  لیدراوا  هک  یگرید  مقطعه  حروف  ھمچون  حرف  نیا» نون«شود:  یم  خوانده

  مقطعه  حروف  از آوردن  : ھدفیقول  . به ھجاء است  حروف از  یاند، حرف ھا آمده سوره
از   قرآن  ر نزولکاگر من  هک  فار استک  یبرا  یو ھماورد طلب  یتحد  ھا، اعالم سوره  لیاوا
  یحروف  نیاز ع  قرآن  حروف رایاورند زیرا ب  د ھمانند آنیھستند، با  نیالعالم  رب  یسو
خود   غیبل  یھا یراد سخنرانیو ا  نوشتن و در  نموده  لمکت  بدان  آنان  هک  است  شده  بیکتر
  نیا  د بهیگر بایاورند، دیرا ب  ر قرآنینظ توانند ینم  ھرگاه  رند پسیگ یار مک  را به  آن
 . است  یالھ  تابک،  تابک  نیا  هکشوند   میتسل  قتیحق

.  است  انیابزار ب  را قلمیز  است  سوگند خورده  قلم  به  خداوند متعال» قلم  سوگند به«
  نوشته  نیو زم ھا آندر آسم  آن  لهیوس  به  هکشود  یم  واقع  یسوگند بر ھر قلم  نیا
.  حق  و معارف  از علوم  قلم  لهیوس  به  مردم» سندینو یم  آنچه  و سوگند به«شود  یم

  شوند، به یم  نوشته  قلم  هلیوس  به  هک  یو علوم  قلم  به  سوگند خوردن  هک  است  یگفتن
  از اجل  انیو ب  نطق  بعد از نعمت  دو نعمت  نیا  هک نیدارد و ا  اشاره  دو نعمت  نیا  یبزرگ

  راه  نی، بھتر آن  لهیوس به  توبکم  و معارف  را قلمیھستند ز  ھا بر انسان نعمت  و اعظم
روند و  یشمار م  ھا و افراد به امت ھا، جامعه  انیدر م  و معارف  و انتشار علوم  یروشنگر

در : « است  آمده  فیشر  ثیباشند. در حد یم ھا آن  ھا و نبوغ ملت  تقدم  برفراز راه  یچراغ
ـ را   دوات  یعنیـ   نون  از آن  بود پس  د قلمیآفر خداوند  هکرا   یزیچ  نیاول  قتیحق
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دھد.  یم  یرو  یا اجلی،  ا رزقیاثر،  ای،  از عمل  هکرا   آنچه  سیفرمود: بنو  د، سپسیآفر
مھر   بر قلم  ، سپس دھد نوشت یم  یرو  امتیروز تا روز ق  ھمان از  هکرا   آنچه  قلم  پس

 ». نگفت  یسخن  امتیروز ق گر تایشد و د  نھاده

نَت بِنِۡعَمةِ َرّ�َِك بَِمۡجنُونٖ ﴿
َ
 ﴾٢َمآ أ
  نعمت  : بهیعنی» پروردگارت  نعمت  به« ص محمد  یا» تو«است:   نیا  قسم  جواب

  عامه  استیر و  نبوت  از نعمت  ؛ و عبارت است  بر تو نموده  أل  یخدا  هک  یو لطف
  نی. ا است  انیھذ از  ینوع  باره  نیدر ا  دشمنانت  سخن  پس» یستین  وانهید«باشد؛  یم

  موضوع  مجموعا سه  هیعل  مقسمباشد و  یم  قسم  جواب  یعنی  هیعل  بند از مقسم  نیاول
 د.یآ یم  چھارم  هیتا آ  بیترت  به  هک  است

 ص خدا  رسول  به  انکد: مشریگو یم  مهیرک  هیآ  نزول  سبب  انیدر ب  جیجر  ابن
 شد.  نازل  در رد آنان  هیآ  نیا  ! پس است  طانیش  ، بعد از آن است  وانهیگفتند: او د یم

جۡ ﴿
َ
 ﴾٣ًرا َ�ۡ�َ َمۡمُنونٖ �نَّ لََك َ�

  بر آنچه  ینشدن  قطع  است  یو پاداش  : ثوابیعنی» است  یتو اجر  یبرا  نهیآ و ھر«

َ�ۡ�ُ ﴿ ای.  یا ردهک  و تحمل  دهیشک  دوش  ھا به یسخت  و انواع  بار نبوت  ینیاز سنگ  هک
بر تو   در آن  مردم  یاز سو  هک  است  ی: تو را پاداش است  یمعن  نیا  به ﴾َمۡمُنونٖ 

 شود. ینم  گذاشته  منت

 ﴾٤�نََّك لََعَ�ٰ ُخلٍُق َعِظي�ٖ ﴿
  یھست  یتو بر اخالق  گمان ی: بیعنی» یھست  میعظ  یتو بر خلق  نهیو ھرآ«

 از  حیصح  تیدر روا  هک چنان  است  امر نموده  آن  تو را به  در قرآن أ خداوند  هک
شد، فرمود:   سؤال ص رمکا  رسول  اخالق  درباره  یاز و  هک  است  آمده ل عائشه

 ص  رمکا  رسول  هک  یراست ! به یبل». بود  قرآن ص خدا  رسول  القرآن: اخالق  خلقه  انک«
  را تحمل  ییزھایخود چ  از قوم  دعوت  در راه  هکبودند چرا   یار بزرگیبس  اخالق  یدارا

  نهییآ ص خدا  رسول  هک  حق  ستند. بهین  آن  تحمل  قادر به  شانیا  امثال  هکردند ک
  یاخالق  یھا یاز برازندگ  نیر ایو غ  ، گذشت ، حلم ا، جود، شجاعتی، ح ادب  ینما تمام

ھمانا « .»خالقاأل  ماكرم  تممأل  بعث�  اهللا  نإ«است:   آمده  فیشر  ثیبودند. در حد

  از صالح  اخالق: عبارت  ارمک. م» برسانم  اتمام  را به  اخالق  ارمکتا م  ختیخداوند مرا برانگ
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  حسنأف  ر�  دب�أ«است:   آمده  فیشر  ثیدر حد  نیھمچن . است  ا و آخرتیو دن  نید
!   ید: آریگو یم س مسعود  . ابن»داد  و ادبمکیو ن  آموخت  ادب مرا  پروردگارم« .»تأدييب

ِ  لَۡعۡفوَ ٱُخِذ ﴿ فرمود:  یو  به  هک  گاه  آن  آموخت  و ادبشکین ُمۡر ب
ۡ
ۡعرِۡض َعِن  ۡلُعۡرِف ٱَوأ

َ
َوأ

  و از نادانان  بده  فرمان  دهیپسند  یارھاک  و به  نک  شهیعفو پ«  ]۱۹۹[األعراف:  ﴾١٩٩ۡلَ�ِٰهلِ�َ ٱ

  یتعال  حق شد،  یعمل ص  حضرت  آن  یاز سو  فرمان  نیا  چون  پس. » بگردان  یرو

 . در» یھست  یمیعظ  تو بر خلق  گمان یب «. ]۴[القلم:  ﴾٤لََعَ�ٰ ُخلٍُق َعِظي�ٖ �نََّك ﴿ فرمود:
 ص  رمکا  رسول  به  تمام  سال  ده«فرمود:   هک  است  شده  تیروا س  از انس  و مسلم  یبخار

  آن  هک  یزیچ  یبرا  نگفتند ونه  اف  من  ھرگز به  مدت  نیا  در طول  شانیو ا  ردمک  خدمت
  نداده  انجام  هک  آنچه  یبرا  ؟ ونه یا داده  را انجام  ه: چرا آنکفرمودند   بودم  داده  را انجام

  است  ردهک  تیروا ل  عائشه  نیھمچن ».؟ یا نداده  را انجام  ه: چرا آنکفرمودند   بودم
  را و نه  یزن  اند و نه زده  شیخو  دست  را به  یارکخدمت ھرگز نه ص خدا  رسول«ه: ک

ھرگز در  ص  حضرت  خدا. و آن  اند، جز در جھاد راه را زده  یسک  شیخو  دست  ھرگز به
  نیتر آسان  شانیا  یسو به  آن  نیتر داشته  دوست  هک نینشدند مگر ا ریز مخیدو چ  انیم

  نیرتردو  شانیبود، ا یم  گناه  بود و چون یم  ز گناهیچ  آن  هک نیمگر ا  است  بوده  آن
  یاند مگر وقت گرفته  انتقام  یسکخود از   یبرا ص  حضرت  آن  بودند. و نه  از گناه  مردم

  ثیدر حد». گرفتند یم  انتقام  أل  یخدا  یبرا  گاه شد آن یم  مالیپا  یالھ  مقدسات

  ثقلأء  ما يش«فرمودند:  ص  رمکا  رسول  هک  است  آمده س ابوالدرداء  تیروا  به  فیشر
  چیھ« .»ابلذي  الفاحش  يلبغض  اهللا  ن�و  حسن  خلق  من ةالقيام  يوم  املؤمن  م�ان  يف
خداوند   گمان یو ب  ستیتر ن نیسنگ  کین  یاز خلق  مؤمن  اعمال  یدر ترازو  امتیروز ق ز دریچ

 س  رهیابوھر تیروا  به  فیشر  ثیدر حد  نی. ھمچن»دارد  نفرت  یگو  فحش  از بد زبان
  بھشت  به را  مردم  هک  یزیچ  نیشتریشد: ب  سؤال ص خدا  از رسول  هک  است  آمده

. » خلق  و حسن  یالھ  یتقوا« .»اخللق  وحسن  اهللا تقوي«؟ فرمودند:  ستیند چک یم  داخل
شد،   سؤال ندک یم  داخل  دوزخ  را به  مردم  هک  یزیچ  نیشتریب  درباره  شانیو از ا

 .» و شرمگاه  دھان« .»والفرج  الفم«فرمودند: 
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ونَ ﴿ يّيُِ�ُم  ٥فََستُۡبِ�ُ َوُ�ۡبِ�ُ
َ
 ﴾٦ٱلَۡمۡفُتونُ بِأ

 د وید  یخواھ  یزود  ! بهص محمد  ی: ایعنی» و بنگرند  یبنگر  هکزودا   پس«
  به  هک« شود؛  نار زدهکھا  و پرده  انینما  امتیدر روز ق  حق  هک  گاه  فار آنکد یخواھند د

د؛ تو یا شده مبتال  یگ وانهید  از شما به  کیدامک: یعنی» است  یگ وانهیاز شما د  کیدامک
و   یوانگید  نسبت ص  رمکا  رسول  به  هکفار کپندار   نیبر ا  است  یرد  نی؟ و ا ا آنانی

 فرمود:  در ادامه أ خداوند  جھت  نیدادند، از ا یم  یگمراھ

ۡعلَُم ﴿
َ
ِ  ۦبَِمن َضلَّ َعن َسبِيلِهِ إِنَّ َر�ََّك ُهَو أ ۡعلَُم ب

َ
 ﴾٧ٱلُۡمۡهتَِدينَ َوُهَو أ

 داند ی: او میعنی» داناتر است  گشته  گم  از راھش  هک  یسک  به  پروردگارت  گمان یب«
  یگ وانهیود  یگمراھ  به  هک  یسانکا ی، تو  است  وانهیو د  گمراه  قتیدر حق  یسک  چه  هک

را   آنچه  هک رو  گمراھند، از آن  آنان  هکاست: بل  نیا  ینمع  اند؟ حاصل ردهک  متھمت
و   در بلند مدت  هک را  و آنچه  فرو گذاشته  است  در آن  شان مدت  وتاهکو   بلند مدت  منافع

  راه  به  داناتر است ز اویو ن«اند  دهیبرگز  است  شان انیز  صد در صد به  مدت  وتاهک
شود و او  یم  یمنتھ  جاودان  سعادت  به  آن  سرانجام  هک  ی، راھ حق  یسو به» افتگانی

! تو ص محمد  یا اند؛ و افتهی  دست  یعقل  مدارج  مالک  به  هک  یسانک  به  داناتر است
 . یھست  قطعا از آنان

�ِ�َ فََ� تُِطِع ﴿  ﴾٨ٱلُۡمَكّذِ
بر تو   هک  : چنانیعنی» نکن  اطاعت  انگاران  از دروغ« ص امبریپ  یا» پس«
  از نرمش  پس  میردک  تیتو عنا  را به  میعظ  و خلق  میمستق  عتیو شر  مینھاد  منت
را  ص  حضرت  آن  هکفار مک  هک  ر استکذ  انیز. شایفر بپرھکو رؤساء   انکبا مشر  متیومال

فار ک  از اطاعت را  شانیا  خداوند متعال  ردند پسک یم  دعوت  شان پدران  نید  یسو به
امر و   نیاستمرار بر ا در ص خدا  رسول  ختنیو برانگ  جیی: تھیرد و مراد از نھک  ینھ

  هیآ  نزول  سبب  انیدر ب  هک . چنان است  انکبا مشر  در مخالفت  شانیا  ر ساختنیگ سخت
را   گانهی  یخدا  یمدت خواستند تا ص  رمکا  از رسول  انکاست: مشر  آمده  مهیرک

پرستند  یرا م  گانهی  یخدا یمدت  ھم  آنان  را و در مقابل  انشانیگر خداید  یبپرستد و مدت
 فرمود.  نازل را  هیآ  نیا أخداوند  را! پس  انشانیگر خداید  یو مدت
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واْ لَۡو تُۡدهُِن َ�ُيۡدهُِنونَ ﴿  ﴾٩َودُّ
 !ص امبریپ  ی: ایعنی» نندک  متیز مالین  تا آنان  ینک  متیمال  هکدارند   دوست«
 و  ز با تو نرمشین  تا آنان  ینک  یو سازگار  نرمش  دارند تا با آنان  دوست  انکمشر

  افتهی  شیگرا  شانیسو به  هکدارند   دوست  است: آنان  نیا  یمعن  یقول  نند. بهک  یسازگار
  نینند و بدک  یو سازگار  ز با تو نرمشین  تا آنان  ینک  کتر  یدار قرار  بر آن  هکرا   یو حق

 خود ھموار سازند.  یسو را به  شترتیب  شیگرا  راه  لهیوس

هِ�ٍ ﴿ ٖف مَّ  ﴾١٠َوَ� تُِطۡع ُ�َّ َح�َّ
و  خورد یار میناروا سوگند بس  به  هک» یا ار سوگند خورندهیاز ھر بس  نکن  و اطاعت«

 ؛ ر استیز حقییو تم  شهیو اند  یدر رأ  هک» یا هیفروما«از ھر 

ازٖ ﴿ ِۢ بَِنِمي�ٖ َهمَّ آء شَّ  ﴾١١مَّ
را در   مردم  هک  است  یسکھماز: » ینیچ  سخن  یدر پ  روانه  بجوستیع«

  به  سرشان  را در پشت  مردم  هک  است  یسکلماز:   یند ولک یاد می  یبد  به  شانیرو  شیپ
  انیمدر   هک  است  یسکم: ی. مشاء بنم مبتالست  آنان  بتیغ  به  یعنیند، ک یاد می  یبد

 زند؛  ھم  را به  آنان  انهیرود تا م یم  ینیچ سخن  یدر پ  مردم

�ِي�ٍ ﴿
َ
نَّاٖع ّلِۡلَخۡ�ِ ُمۡعَتٍد أ  ﴾١٢مَّ

 و  و انفاق  مانیرا از ا  و مردم  است  لیبخ  بر مال  یعنی.  است» ریاز خ  باز دارنده«
از   هک  است  ی: ستمگریعنی  است» شهیپ  متجاوز گناه«دارد  یباز م  صالح  عمل
 شود؛ یم  بکار مرتیو بس  ردهکتجاوز   باطل  یسو به  حق

 ﴾١٣ُ�ُتّلِۢ َ�ۡعَد َ�ٰلَِك َز�ِي�ٍ ﴿
، بد  لکیبدھ ، ی، ترشرو عبوس  هک  است  یسک. عتل:  و گستاخ  است» یدرشتخو«
  نیبعد از ا». « است ارکجفا  یدرشتخو  عتل«د: یگو یم  . زجاج و بد رفتار است  خلق
شد،   بر شمرده  شیبرا  هک  یبیمعا  نیا  بعد از ھمه  سک  نی: ایعنی» است  ، زنا زاده ھمه

چسباند، در  یم  یقوم  نسب خود را به  هک  است  یسکم: ی. زن ز ھستیزاد نکو ناپا  زنا زاده
! صامبریپ  یا  ی. آر ، حرامزاد است ونسب  و در اصل  ستین  از آنان  قتیاو در حق  هک  یحال
 . نکن  اطاعت  است  زشت  اوصاف  نیا  ھمه  یدارا  هک  یسک  نیاز ا

شد   نازل  رهیمغ دبنیول  درباره  اتیآ  نیاست: ا  نیا  نزول  سبب  انیمشھور در ب  تیروا
  از آنان  در اصل  یشد ول یم  داده  نسبت  شیقر  به  هک  بود و با آن  خود متھم  در نسب  هک
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  پس  است  یو او فرزند  هکرد کادعا   از عمرش  سال  ھجده  بعد از گذشت  نبود و پدرش
  ما سراغ«است:   گفته  یبرشمرد. قرطب  شیرا برا  زشت  خصلت  ده  نیا  خداوند متعال

را   یباشد و عار  برشمرده  لیتفص  نیا  مانند او را به  یسک  وبیع أ خداوند  هک  میندار
ا و یدر دن  هکندارد چرا   ییجدا از او  ا و آخرتیدر دن  هکباشد   دهیگردان  قاو ملح  به

 ».دیآ یبعدا م  آن  انیب  هک  شود چنان یم  گذاشته  یاو داغ  ینیبر ب  آخرت

ن َ�َن َذا َماٖل َوَ�نِ�َ ﴿
َ
 ﴾١٤أ
خاطر  به! از او ص امبریپ  ی: ایعنی» پسران  و صاحب  مالدار است  هک خاطر آن  به«
 رکش  هکآنجا  از  است  یو  دنیوبکو   : مراد سرزنشیقول  . به نکن  اطاعت  و پسرانش  مال

او و   به  هکداد  قرار  نیبود ا  او داده  به  خداوند متعال  هکرا   و فرزندان  مالھای  نعمت
 د:یفر ورزک ص  امبرشیپ

َ�ِٰطُ� ﴿
َ
لِ�َ إَِذا ُ�ۡتَ�ٰ َعلَۡيهِ َءاَ�ُٰتَنا قَاَل أ وَّ

َ
 ﴾١٥ٱۡ�

مغرور  : بایعنی» است  انینیشیپ  یھا د افسانهیشود، گو  ما بر او خوانده  اتیآ  چون«
  گذشتگان  و بر ساخته  را خرافات  قرآن  اتیار، آیبس  و فرزندان  مال  داشتن  به  شدن

 ند.ک یم  شهیپ  یفر و ناسپاسک  گونه  نی، ا ر نعمتکش  یجا  پندارد و به یم

 ﴾١٦ٱۡ�ُۡرُطومِ َ�َ  ۥَسنَِسُمهُ ﴿
نھاد،   میخواھ  یاھیس  او داغ  ینیبر ب  یزود  : بهیعنی» مینھ  او داغ  ینیبر ب  هکزودا «

و  ردک  میخواھ  اهیس  را با آتش  اش ، چھره دوزخ  به  از وارد ساختنش  قبل  هک  سان  نیبد
  را ملحق  یننگ ز عار ویا نیاو در دن  و به  گذاشت  میخواھ  یو عالمت  داغ  اش ینیبر ب

طور  نیشود و ھم شناخته  نیننگ  داغ  آن  و به  نداشته  ییھرگز از او جدا  هکرد ک  میخواھ
عمر ال مادام  اثر آن  هک ردندکو نشاندار   ر مجروحیرا با شمش  اش ینیرا در بدر بیشد ز  ھم

  گرانیاز د  آن  لهیوس ه تا ب  یزیبر چ  است  یعالمت  ماند. وسم: نھادن  یباق  شیبر رو

  ارانک گنه  بر چھره  گذاشتن  نشانه«د: یگو یم  مناسبت  نیا  به  یعربال  ز گردد. ابنیمتما
 ھودی  است: چون  شده  تیروا  هکتا بدانجا   است  مردم  انیدر م  مرسوم  یمیقد  وهیش

ن یگزیرا جا  شیرو  ردنک  اهیو س  زدن  ار را فرو گذاشتند، در عوضکزنا  ردنک سنگسار
 ». است  یباطل  و وضع  فیتحر  نیا  هکردند، ک

  یو  گناه  یبر زشت  یھا نارد تا نشک  اهیرا س  نیدروغ  گواه  ید رویه: باکعلما برآنند 
،  اھانت  نیبزرگتر  هکباشد چرا  گرانید  گرفتن  عبرت  جھت  یو  یبرا  یدیر و تشدیو تشھ



 ٩٦٣  سوره قلم

 

  أل  یخدا  در طاعت  چھره  ر ساختنیمقابلتا حق  هک  یطور  ھمان  است  در چھره  اھانت
  آمده  فیشر  ثیدرحد  هک چنان  است  یابد  آبرو و عزت  ، سبب نیبر زم  آن  با نھادن

». را بخورد  آدم یبن  هاثر سجد  یجا  هک  است  ردهک  حرام  بر آتش أ خداوند«است: 
 . ستیارگر نک  مؤمن  سجده  بر محل  دوزخ  آتش  یعنی

ۡصَ�َٰب ﴿
َ
قَۡسُمواْ َ�َۡ�ُِمنََّها ُمۡصبِِح�َ  ٱۡ�َنَّةِ إِنَّا بَلَۡوَ�ُٰهۡم َكَما بَلَۡونَآ أ

َ
 ﴾١٧إِۡذ أ

اثر  بررا   آنان أ را خداوندیز» میآزمود«را   هکفار مک: یعنی» را  ما آنان  نهیھرآ«
را   بوستان  صاحبان  هک چنان«رد کمبتال   یو گرسنگ  یقحط  به ص  رمکا  رسول  یدعا

در   هک  شرح  نیو مشھور بود. بد  معروف  شیقر  انیدر م  شان و داستان» میبود  آزموده
  را از آن أ خداوند  حق  هک  یمرد  بود از آن  یصنعاء باغ  یدر دو فرسنگ  منی  نیسرزم

باز   از مردم را  ر آنیخ  فرزندانش  ید ولیرس  فرزندانش  به  او مرد و باغ  پس  پرداخت یم
و   الیو ع  است  کاند  و گفتند: مال  ردهک  بخالت  در آن أ خداوند  حق  داشتند و به

  هکردند ک  عزم ! لذا مینک  و بخشش  مانند پدر بذل  هکما را نگنجد   ار پسینانخوار بس
در   أل  یخدا  هکشد   چنان  ارشانک  فرجام  گردانند پس  محروم  را از آن  نیکمسا

از   پنھان» صبحگاھان  هکسوگند خوردند   هک  گاه  آن. « است  نموده  تیاکح  تابشک
 ».نندیرا حتما باز چ  آن  وهیم«زند و یبرخ  نیکمسا  چشم

 ﴾١٨َوَ� �َۡستَۡثُنونَ ﴿
  آن  است: از جمله  نیا  یمعن  یقول  نگفتند. به للهشاءا ان: یعنی» ردندکو استثنا ن«

  سھم و  ردهکداد، استثنا ن یم  نیکمسا  به  پدرشان  هکرا   یمقدار  ھا و حاصالت وهیم
 ردند.کرا جدا ن  نیکمسا

ّ�َِك َوُهۡم نَآ�ُِمونَ ﴿  ﴾١٩َ�َطاَف َعلَۡيَها َطآ�ِٞف ّمِن رَّ
  باغ  بر آن  پروردگارت  از جانب  شبانه  ییبودند، بال  غنوده  آنان  هک  یدرحال  پس«

 را  آن  هکزد   باغ  بر آن  پروردگار سبحان  از جانب  ی: آتشیعنی» درآمد  گردش به
  آمده س مسعود ابن  تیروا  به  فیشر  ثیبر شد. در حد یو ب  اهیس  هکسوختاند تا بدانجا 

رزقا قد   به  حرمیف  ذنبیالعبد ل  نإ،  یوالمعاص  مکایإ«فرمودند:  ص خدا  رسول  هک  است

ٓ  َهاَ�َطاَف َعلَيۡ ﴿: ص  الله تال رسول  ، ثم له  ئیھ  انک  �قد حرموا خ ]۱۹[القلم:  ﴾�ِٞف َطا
  آن  سبب شود و به یم  بکرا مرت  یگناھ  را بندهید زیزیبپرھ  ! از گناھان ھان« .»بذنبهم  جنتهم
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را   هیآ  نیا ص  رمکا  رسول گردد. سپس یم  بود، محروم  ا شدهیمھ  شیبرا  هک  یاز رزق  گناه

 .»شدند  محروم  شیخو  ر باغیخ خود از  گناه  سبب  فرمودند: به  گاه ردند و آنک  تالوت

ۡصَبَحۡت كَ ﴿
َ
ِ�مِ فَأ  ﴾٢٠ٱل�َّ

د یگرد  یریبا  نیمانند زم  باغ  : آنیعنی» دیگرد  شده  دهیبر  شتکمانند   پس«
مانند  خود  یاھی، در س سوخت  هک بعد از آن  باغ  ا آنی.  است  شده  قطع  آن  یھا وهیم  هک

 د.یگرد  شب

 ﴾٢١َ�َتَناَدۡواْ ُمۡصبِِح�َ ﴿
گر یھمد ردند،ک  صبح  چون  باغداران  یعنی» گر را فراخواندندیھمد  صبحگاھان  پس«

 گر گفتند:ید  یبعض  به  یو بعض  را فراخوانده

ِن ﴿
َ
ْ أ ٰ َحۡرثُِ�ۡم إِن ُكنُتۡم َ�ٰرِِم�َ  ٱۡغُدوا َ�َ٢٢﴾ 
 را  وهیم  دنیو چ  محصول  ردنک: اگر قصد درو یعنی» دیھست  نیچ  وهیاگر م  هک«

  دنیچ  یبرا  وقت  زود در اول  : صبحیعنی» دیرو  شتزارتانک  سراغ  به  بامدادان«د یدار
 د.یشو  باغ  عازم  شتزارتانکھا و  وهیم

ْ فَ ﴿ ن �َّ يَۡدُخلَنََّها  ٢٣َوُهۡم َ�تََ�َٰفُتونَ  ٱنَطلَُقوا
َ
 ﴾٢٤َعلَۡيُ�م ّمِۡسِك�ٞ  ٱۡ�َۡومَ أ

 از  یسکتا » گفتند یم  گر سخنیھمد  به  آھسته  هک  یحال رھسپار شدند در  سپس«
» دیبر شما درآ  یریفق  چیھ  د در باغیامروز نبا  هک«را نشنود:   سخنشان  نیکمسا

 وارد شود تا  بر شما در باغ  ینیکمس  چید ھیگفتند: امروز نبا یگر میبا ھمد  یپنھان  یعنی
 ند.ک  داد، از شما طلب یپدر م  هکرا   آنچه

ٰ َحۡرٖ� َ�ِٰدرِ�نَ ﴿  ﴾٢٥وََغَدۡواْ َ�َ
خبر از  یتنھا و ب  : صبحگاھانیعنی» دندیرس  بخل  تیبر ن  و صبحگاھان«

 مودند.یپ  راه  و شتابان  نساخته  گر را با خود ھمراهید  یسکشدند و   رھسپار باغ  قومشان
رفتند   ی: درحالیعنی» توانا«است   و سرعت  : شتابیقول . به فقراء است  حرد: بازداشتن

 دند.ید یتوانا م  انینوایب  و منع  وهیم  دنیخود را بر چ  هک

ۡوَها قَالُٓواْ إِنَّا﴿
َ
ا َرأ  ﴾٢٦لََضآلُّونَ  فَلَمَّ

 گر گفتند: مایھمد  به  یعنی» میا گشته  دند، گفتند: قطعا ما گمیرا د  آن  چون  پس«
 ردند وک  تأمل  خوب  چون  ، سپس ستیما ن  باغ  نیو ا  میا ردهک  را گم  شیخو  باغ  راه



 ٩٦٥  سوره قلم

 

 در  هک  آنچه  بردن  نیرا با از ب ھا آن  سبحان  یو خدا  است  ھمان ھا آن  باغ  هکدانستند 
 ، گفتند: است  ردهک  ، مجازات بوده  و محصول  وهیاز م  آن

 ﴾٢٧بَۡل َ�ُۡن َ�ُۡروُمونَ ﴿
ما  از ما سر زد،  هک  یبخل  سبب  به أ : خداوندیعنی» میشدگان  ما محروم  هکبل  نه«

 د.یگردان  و محروم  بھره یما ب  باغ  و محصول  وهیرا از م

ۡوَسُطهُ ﴿
َ
قُل لَُّ�ۡم لَۡوَ� �َُسّبُِحونَ قَاَل أ

َ
لَۡم أ

َ
 ﴾٢٨ۡم �

مگر «  آنان  نیو بھتر  نیوترکی، ن نی: خردمندتریعنی: اوسطهم» آنان  نیبھتر  گفت«
  هک  بودم  شما نگفته  : مگر بهیعنی» د؟ییستا ینم  یکپا  چرا خدا را به  هک  شما نگفتم  به

  چرا ھم  ؟ پس است  یو ستم  ظلم  حقشاناز   نیکمسا  بازداشتن  یعنیار شما، ک  نیا
در   یتعال  حق  هکد یردک  حاصل  نیقیامر   نیا  به  هک د، بعد از آنییگو ینم  حیتسب  نونکا
د و یخواھ ینم  ار خود آمرزشک  نیبر ا أ ؟ چرا از خداوند است  ستمگران  نیمک

ند: یگو یم  ر آنیو غ د؟ اما مجاھدینک ینم  د توبهیا ردهک  عزم  بر آن  هک  یتیاو از ن  یسو به

دارد  ) قرارشاءاهللا  ان(  موضع در  گفتن  حی! تسب یآر». بود  حیتسب  گفتن  آنان  یاستثنا«

». دھد ینم  یرو  یو  تیمش  جز به زیچ  چیھ  هک  است  نیا  أل  یخدا  هیتنز  یرا معنایز

ه: چرا استثنا ک  است  نیا  ثر مفسرانکا  یدر رأ ﴾�َُسّبُِحونَ  َ� لَوۡ ﴿ز یمعنا  هک نیا  خالصه
 د.ینگفتءالله شا  د و انیردکن

 ﴾٢٩قَالُواْ ُسۡبَ�َٰن َرّ�َِنآ إِنَّا ُكنَّا َ�ٰلِِم�َ ﴿
  حق :یعنی» می، ما واقعا ستمگر بود مینک یاد می  یکپا  گفتند: پروردگار خود را به«

  رخداد به  نیرا ایستمگر باشد ز  است  ردهکما   با باغ  در آنچه  هک نیاز ا  است  کپا  یتعال
  نیدر ا  شانیا  را از حق  نیکمسا  هک  گاه ؛ آن میشد  آن  بکما مرت  هک  است  یگناھ  سبب

 . میباز داشت  باغ

ٰ َ�ۡعٖض َ�تََ�َٰوُمونَ ﴿ ۡ�َبَل َ�ۡعُضُهۡم َ�َ
َ
 ﴾٣١قَالُواْ َ�َٰوۡ�لََنآ إِنَّا ُكنَّا َ�ٰغِ�َ  ٣٠فَأ

در   شان مونیقصد نام  نیگر را بر ایو ھمد» آوردند  یگر رویھمد  سرزنش  هب  سپس«
  شیخو  گناه  جا بهکی  یھمگ  گاه  ردند و آنک  سرزنش  نیکمسا  بر بازداشتن  یفشار  یپا

تجاوز   یالھ و از حدود» میا بوده  شکبر ما، ما سر  یوا  یگفتند: ا«و   نموده  اعتراف
 . میا ردهک
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آ إَِ�ٰ َرّ�َِنا َ�ِٰغُبونَ َعَ�ٰ ﴿ � ّمِۡنَهآ إِ�َّ ن ُ�ۡبِدَ�َا َخۡ�ٗ
َ
 ﴾٣٢َر�َُّنآ أ

  یسو را ما بهیدھد ز  ما عوض  را به  پروردگار ما بھتر از آن  هک  د استیام«
باز   عفوش  آستان  و به  میر ھستیخ  : ما از او طالبیعنی» میھست  راغب  پروردگارمان

  و اعترافشان  توبه  تکبر  به أ اگر خداوند  هکبستند   مانیعھد و پ  باھم لذا . میگرد یم
  به  رد پسک یم  پدرشان  هکنند ک  داد، چنان  عوض  آنان  را به  بھتر از آن ، گناه  به

داد.   را عوض  بھتر از آن  آنان  به  شب  ردند و او در ھمانک  دعا و تضرع  أل  یخدا بارگاه
ند، یچ یم را  یا وهیا میند ک یرا درو م  یا شتهک  هک  یسکبر «اند:  گفته از علما  یبرخ
  است  نیبدھد و ا  آنان  به  از آن  یا و بھره  ردهک  کمکو   مواسات  تا با حاضران  است  الزم

هُ ﴿:یتعال  حق  فرموده  یمعنا ِ  ۥَوَءاتُواْ َحقَّ ر یغ  حق  نیا  البته ]۱۴۱[األنعام:  ﴾ۦۖ يَۡوَم َحَصادِه
  سبب  به  ، نه است  شده  ینھ  در شب  شتک  ردنکاز درو   جھت  نیھم  و به  است  اتکاز ز

 . نیزم  حشرات و  از مار و گژدم  ترس

ۚ لَۡو َ�نُواْ َ�ۡعلَُمونَ  ٱ�ِخَرةِ َولََعَذاُب  ٱۡلَعَذاُبۖ َكَ�ٰلَِك ﴿ ُ�َ�ۡ
َ
 ﴾٣٣أ

مبتال   آن  را به  باغ  آن  صاحبان  هک  یعذابمانند   : بهیعنی» عذاب  است  نیچن  نیا«
  عذاب  نهیو ھرآ«  میگردان یا مبتال میدن  عذاب  را به  هکم  یاھال  گونه  نی، ھم میردک

  آنان  یول  است  نیچن  هک  انکمشر» دانستند یاگر م«ا یدن  از عذاب» بزرگتر است  آخرت
  هک  گاه  آن  هکم  اھل  یبرا  است  یمثل  داستان  نیا«د: یگو یم س  عباس  دانند. ابن ینم
  و سپس شندک یرا م  ارانشیو  ص محمد  هکبدر رفتند و سوگند خوردند   یسو به

  آوازخوان  زنان بنوشند و  نند، شرابک  طواف  عبهک  گردند تا به یبر م  هکم  به  روزمندانهیپ
  سکو بر ع  ساخت  شانیپر را  شان نگما  أل  یخدا  سرود و آواز بخوانند. پس  شانیبرا

  هک شدند چنان  هکوارد م  متیھز و با  دهیروبرو گرد  و اسارت  قتل  پندار خود به  نیا
 ».خود شدند  وارد باغ  یبا خوار  باغ  آن  صاحبان

ِٰت ﴿  ﴾٣٤ٱ�َّعِيمِ إِنَّ لِۡلُمتَّقَِ� ِعنَد َرّ�ِِهۡم َج�َّ
  انیب  به  کنیرد، اکر کرا ذ  نافرمان  انیعاص  حال  متعال  یخدا  هک  گاه آن

پرناز و   یھا بھشت  در نزد پروردگارشان  زگارانیپرھ  یبرا«پردازد:  یم  عانیمط  حال
 وجود ندارد  خالص  جز نعمت ھا آندر   هک  است  ییھا غ با  شان ی: برایعنی» است  نعمت

 ا.یدن  یھا باغ  حال  برخالف
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َ�َنۡجَعُل ﴿
َ
 ﴾٣٥ٱلُۡمۡجرِِم�َ كَ  ٱلُۡمۡسلِِم�َ أ
  سانکی را در جزا  گروهھردو  و» داد  میقرار خواھ  را ھمانند مجرمان  ا مسلمانانیآ«
 رد؟ک  میخواھ

 ﴾٣٦َما لَُ�ۡم َكۡيَف َ�ُۡكُمونَ ﴿
 و  سروته  یب  یو داور  مکح  نیچن  به» د؟ینک یم  یداور  ؟ چگونه شده  شما را چه«

  نزول  سبب  انی؟! در ب است  شما واگذار شده  به  ار جزا و پاداشک  یی، گو یادیبن یب
و   آخرت  هکپندارد  یگفتند: اگر محمد م  شیفار قرک  سردمداران  هک  است  شده  تیروا

  در آن  مسلمانان  ما و حال  حال  هکبداند   پس  ار استکدر   یو ناز و نعمت  بھشت
 از  شانیا ھمانند  ز در آخرتیو ما ن  ا ھستیدر دن  نونکا  ھم  هکخواھد بود   ھمچنان

  انیم  یبرابر  هکخبر داد   خداوند متعال  بود. پس  میبرخوردار خواھ  بھشتھای  نعمت
  ییپروا  گناه  ابکارت اند و از ار و مجرمکبد  هک  یسانک  انیاند و م بند طاعتیپا  هک  یسانک

 . است  گانهیب  یالھ  امر با عدل  نیو ا  ستین  ندارند، عادالنه

ۡم لَُ�ۡم كَِ�ٰٞب �ِيهِ تَۡدرُُسونَ ﴿
َ
ُونَ  ٣٧أ  ﴾٣٨إِنَّ لَُ�ۡم �ِيهِ لََما َ�َ�َّ
 د ویخوان یرا م  : آنیعنی» دیریگ یفرام  در آن  هکد یدار  از آسمان  یتابکا مگر ی«

 خواھد  شما در آن  یراد، بینیگز یرا بر م  ھر چه  هک  مضمون  نیا  به«د ینک یم  مطالعه
ھر   شما در آخرت  یبرا  هک  است  شده  نوشته  مطلب  نیا  تابک  ا در آنی: آیعنی» بود؟
انگر یعص فرمانبر را مانند  و در آن  است  د فراھمینکب  هک  یید و ھر آرزوینیبرگز  چه

 . است  آنان  یاز سو  ینقل  لیدل  داشتن  یناف  هیآ  نی. ا ستین  نید؟ ھرگز چنیابی یم

يَۡ�ٌٰن َعلَۡيَنا َ�ٰلَِغٌة إَِ�ٰ يَۡوِم ﴿
َ
ۡم لَُ�ۡم �

َ
 ﴾٣٩إِنَّ لَُ�ۡم لََما َ�ُۡكُمونَ  ٱۡلقَِ�َٰمةِ أ
  یباق  امتیتا ق  آن  مکح  هکما   بر ذمه  مکمح  است  ییھا آنمیشما را پ  هک نیا ای«
 ا مگر شما نزدی: یعنی» د؟ینک  مکح  خواست  دلتان  ھر چه  هک  مضمون  نیا  به  است

شما   هکد یا گرفته  ییرسا  یسوگندھا  یاز و  در آن  هکد یدار  یمانیعھد و پ أ خداوند
  برقرار است و  شما ثابت  یبرا  امتیتا روز ق  مکمح  مانیپ  نیند و اک  داخل  بھشت  را به

شما را نافذ   مکروز ح  ، او در آن جهیشود در نت یساقط نم أ خداوند  و از ذمه
و   توقعات  بودن  اساس یو ب  یالھ  وعده  ید نفیمف  یارکان  استفھام  نیگرداند؟ ا یم

 . است  آنان  پوچ  یپندارھا
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ُهم بَِ�ٰلَِك زَِ�يمٌ ﴿ ُّ�
َ
 ﴾٤٠َسۡلُهۡم �

و   نانک خیتوب !ص محمد  ی: ایعنی» ند؟یادعا  نیا  ضامن  دامشانکبپرس:   از آنان«
فار در ک  هک  است امر  نیو متعھد ا  از شما ضامن  کیدامکبپرس:   از آنان  زنان  وفتکسر

 دارند؟  در آن  نیمسلم  هکرا دارند   یزیچ  ھمان  آخرت

َ�ٓ�ِِهۡم إِن َ�نُواْ َ�ِٰد�ِ�َ ﴿ تُواْ �ُِ�َ
ۡ
َ�ُٓء فَۡلَي� ۡم لَُهۡم ُ�َ

َ
 ﴾٤١أ
ھمانند   را در آخرت  آنان  هکامر   نیبر ا  شان مزع  به  هک» دارند  یانکیشر  ا مگر آنانی«
  نیو ا» اورندیب را  شان انکیند شریگو یم  اگر راست  پس«ند؟ یگردانند، توانا  نیمسلم

 . است  انکمشر  دهیجوھر عق  د و ابطالیتقل  و مذمت  ید نفیمف

ُجودِ يَۡوَم يُۡ�َشُف َعن َساٖق َو�ُۡدَعۡوَن إَِ� ﴿  ﴾٤٢فََ� �َۡسَتِطيُعونَ  ٱلسُّ
در  :یعنی» شود  برداشته  از ساق  جامه  هک  یروز«خود را در   انکیاورند شری! ب یآر

شود.  یدشوار م  تیغا  به  ار، زار و اوضاعکند کار کخود را آش  ساق  أل  یخدا  هکروز   آن
 ص خدا  رسول  هک  است آمده س دیسع یاز اب  ر آنیو غ  یبخار  تیروا  به  فیشر  ثیدر حد

  یا مؤمنه  و ھر زن  مرد مؤمن ھر  ند پسک یم  خود را برھنه  پروردگار ما ساق«فرمودند: 
  یردند، باقک یم  ا سجدهیدر دن  سمعه ا ویر  یاز رو  هک  یسانکنند و ک یم  او سجده  یبرا
و  )ستدیا یم  راست  یالوار  تختهمانند (  آنان  پشت نند،ک  سجده  هکروند  یتا م  مانند پس یم

 ﴾َساقٖ  َعن َشُف يُ�ۡ ﴿: یتعال  حق  لذا مراد از فرموده». شوند ینم  ردنک  سجده  قادر به
  جنگ  یوقت  هک چنان  است  امتیدر روز ق  ھنگامه  باال گرفتن ار وک  شدن  سخت ]۴۲[القلم: 

خود را برھنه   ار ساقکساقه:   االمر عن  شفک«ند: یگو یم  رد، اعرابیگ  شدت  یگریار دکا ی
  صفات  و از ھمه  تیاز جسم أ خداوند  هک  نظر است رو مورد  از آن  لیتأو  نیا». ردک

  چنان  آن  لیتأو  هکبل  ستین  مخصوص  ، اندام مراد از ساق  باشد پس یم  منزه  حوادث
 ر شد.کذ  هک  است
  به  أل  یخدا  یبرا  خلق  : ھمهیعنی» نتوانند  شوند پس  فراخوانده  سجده  و به«

خواھند  یم مانند و تا یم  یباق  فار و منافقانکنند، اما ک یم  سجده  کیافتند و  یم  سجده
  یستد و برایا یم  کخش  شانیمرھاکرا یابند زی ینم  یینند، در خود تواناک  سجده  هک

  مانیا أ خداوند  ا بهیدر دن  نه  هکرو   شود از آن یر نمیپذ  و انعطاف  رمن  ردنک  سجده
  در آخرت  فار و منافقانک ه:ک نیا  بودند. خالصه  ردهک  او سجده  یبرا  بودند و نه  آورده

  کبر تر  و سرزنش  خیتوب  یبرا  هکشوند بل ینم  فراخوانده  سجده  به  فیلکتعبد و ت  یبرا
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و   ا با وجود صحتیدر دن  هکآنجا  شوند و از یم  فراخوانده  آن  ا بهیدر دن  ردنک  سجده
قرار   آن ا بریدر دن  هک  یبر ضد حالت  اند درآخرت دهیبر ورزکت  ردنک  ، از سجده سالمت

ند و ک  یتجل  ألپروردگار   یوقت  هک  سان نیبد رند،یگ یقرار م  اند مورد مجازات داشته
روند   سجده  توانند به ینم  فار و منافقانکاز   یاحد افتند،  سجده  او به  یبرا  مؤمنان

 ماند. یم  راست مانند تخته  آنان  پشت  هکبل

بَۡ�ٰرُُهۡم تَۡرَهُقُهۡم ذِلَّةۖٞ َوقَۡد َ�نُواْ يُۡدَعۡوَن إَِ� ﴿
َ
ُجودِ َ�ِٰشَعًة �  ﴾٤٣وَُهۡم َ�ٰلُِمونَ  ٱلسُّ

  آنان  یخوار»  است  یو فروافتادگ  ، ذلت ع: خضوعخشو» باشد  خاشع  شان ن دگاید«
  رخسارشان بر  یسخت  و ندامت  و حسرت  یو خوار  : غبار خفتیعنی» ردیرا فروگ

  تندرست و«ا یدر دن» شدند یم  خوانده  سجده  به  نیاز ا  شیپ  هک  یدر حال«ند یبنش
قادر بودند اما   سجده  دادن  و بر انجام  سالم  یجسم  ھا و آفات : از علتیعنی» بودند

  به  و اقامه  اذان  لهیوس  ا بهیدر دن«د: یگو یم  آن  یدر معن  یمیت  میردند. ابراھکن  سجده
 ».زدند یشدند اما سرباز م یم  فراخوانده  سجده

ُب بَِ�َٰذا ﴿  ﴾٤٤َسنَۡستَۡدرُِجُهم ّمِۡن َحۡيُث َ� َ�ۡعلَُمونَ  ٱۡ�َِديِث� فََذۡرِ� َوَمن يَُ�ّذِ
 !ص  محمد  ی: ایعنی» ند واگذارک یم  بیذکرا ت  سخن  نیا  هک  یسکمرا با   پس«

  مشغول  آنان  را به  بسپار و خاطرت  من  را به  ارشانکفار را واگذار و ک  نیو ا  من
  هیپا  به  هیرا پا  آنان  یزود  به«ه: ک  باش  داشته  نیقیو   ام را بسنده  ار آنانک  را منیز  نکن

 ریغافلگ  عذاب  را به  آنان  یزود  : بهیعنی» گرفت  میابند فروخواھیدرن  هک  راه  آن از
  هک راند تا بدانجا  مشانیخواھ  عذاب  یسو به  پله  به  و پله  آھسته  رد و آھستهک  میخواھ
  انعام ار ما راک نیا  را آنانیافگند ز  میخواھ  دانند در عذاب ینم  هک  ییرا از جا  آنان

  نیشند و ایاند ینم روبرو خواھند شد،  با آن  تیدر نھا  هک  آنچه  پندارند و در عاقبت یم
 . است»  استدراج«

ۡمِ� لَُهۡمۚ إِنَّ َكۡيِدي َمتِ�ٌ ﴿
ُ
 ﴾٤٥َوأ

» استوار  سخت  ر منیتدب  نهیھرآ«ند یفزایب  شیخو  تا بر گناه» دھم یم  شان و مھلت«
  من  عذاب از  یسکشود و  ینم  فوت  از نزد من  یزیچ  پس» است«م کو مح  یو قو

 تواند. ینم  ختهیگر
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ۡم �َۡ� ﴿
َ
ۡثَقلُونَ  َٔ أ ۡغَرٖ� مُّ ۡجٗر� َ�ُهم ّمِن مَّ

َ
 ﴾٤٦لُُهۡم أ

  یسو به  دعوتشان  فار در قبالکا از ی: آیعنی» ینک یم  درخواست  یمزد  ا از آنانیآ«
  است  یسک مغرم:» گرانبارند؟  از تاوان  آنان  پس«؟  ینک یم  طلب  یپاداش  قتیو حق  حق

از   آن  سبب  به  پس  یا ردهک  درخواست  یمزد  ا از آنانی: آیعنی.  است  ر بار تاوانیز  هک
  را بدون  تو آنان  هک  است  نیا  قتی! حقص محمد  یا  گردانند؟ نه  یرو  گفتنت  اجابت
اما   یدار ید میرا نزد ما ام  شیخو  دعوت  و پاداش  یخوان یما فرام  یسو و مزد به  پاداش

 نند.ک یم  بیذکرا ت فر و عناد، توکو   جھل  یاز رو ھا آن  نیبا وجود ا

ۡم ِعنَدُهُم ﴿
َ
 ﴾٤٧َ�ُهۡم يَۡ�ُتُبونَ  ٱۡلَغۡيُب أ
  علم  ا مگر نزد آنانی: یعنی» سندینو یم  آنان  پس  است  نزد آنان  بیغ  ا مگر علمی«

سند ینو یم  آن  یخواھند از رو یم  هک  شان یپندار  یھا را از حجت  آنچه  پس  است  بیغ
  شیخو  حق و در  ردهک  سند، با تو مجادلهینو یم  بیغ  علم  نیاز ا  هک  آنچه  لهیوس  و به
و   گفتن  اجابت دارند از  هک  یگاھ هیکت  نینند لذا با اک یم  مکبخواھند ح  هکرا   آنچه

  از قبول  در اعراض  آنان  هک  است  نی. مراد ا ستین  نیھرگز چن  هکازند؟ ین یتو ب  اطاعت
 نند.ک  هیکت  بر آن  هکندارند   یمنقول  حجت  چیھ  اسالم  دعوت

 ﴾٤٨إِۡذ نَاَدٰى َوُهَو َمۡكُظومٞ  ٱۡ�ُوتِ ِ�ُۡ�ِم َرّ�َِك َوَ� تَُ�ن َكَصاِحِب  ٱۡصِ�ۡ فَ ﴿
: یعنی» نباش  یماھ  ورز و ھمانند صاحب  ییبایکش  وردگارتپر  مکدر انتظار ح  پس«

  أل  یخدا» درداد ندا  زده اندوه  هک  گاه آن»  اش یو دلتنگ  در غضب  نباش ÷ ونسیھمانند 
  هک دھد تا چنان یدستور م ییبایکصبر و ش  ند و او را بهک یم  ییرا دلجو ص  امبرشیپ

شد   دلتنگ  برخورد آنان  از نحوه رد وکصبر ن  قومش  رد، در دعوتک  عجله  یماھ  صاحب
  یماھ  صاحب  داستان  انیب  هک  است رکذ  انیند. شاکن  ، عجله رفت  رونیب  انشانیو از م

  یندا  هک  ر استکذ  انی. شا گذشت  وصافات  ونسیاء، یانب  یھا ) در سوره÷  ونسی(

نَت ُسۡبَ�َٰنَك إِّ�ِ ُكنُت ِمَن ﴿بود:  شیدعا  نیبا ا ÷  ونسی
َ
ٓ أ ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ٰلِِم�َ ٱ�َّ  ﴾ل�َّ

و   و محزون  نیغمگ ÷ونسیه: ک  است  یمعن  نیبد ﴾ُظومٞ َوُهَو َمكۡ ﴿ .]۸۷[األنبیاء: 
و   محبوس  یماھ  مکش باشد: او در  نیا  یمعن  هکدارد   ا احتمالیبود.   فروخورده  خشم

 در تنگنا بود.
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ن تََ�َٰرَ�هُ ﴿
َ
ّ�ِهِ  ۥلَّۡوَ�ٓ أ ِ  ۦنِۡعَمةٞ ّمِن رَّ  ﴾٤٩وَُهَو َمۡذُمومٞ  ٱۡلَعَرآءِ َ�ُبَِذ ب

  هک  افتی یو در نم» ردک ینم  یریاو را دستگ  پروردگارش  از جانب  یاگر نعمت«
و   لطف  ! اگر آن یبود. آر  توبه  یبرا ÷  ونسی  دادن  قی، توف و نعمت  لطف  آن

: اگر یعنی» بود  شده  افگنده  و علف  آب یب  رانهک  به  البته«بود؛  ینم  یالھ نعمت
بر   یماھ  مکاو از ش  گمان ینبود، ب  توبه  او به  دادن  قیدر توف  پروردگارش  نعمت

  سبب  : بهیعنی» بود  شده  او مالمت«  صورت  در آن» و«شد  یم  افگنده  یاھیگ یب  نیزم
پروردگار   و از رحمت  گرفت یقرار م  و مالمت  بود، مورد مذمت  شده  بکمرت  هک  یگناھ

 شد. یطرد م  شیخو

ٰلِِح�َ ِمَن  ۥفََجَعلَهُ  ۥَر�ُّهُ  ٱۡجَتَ�ٰهُ فَ ﴿  ﴾٥٠ٱل�َّ
  شیخو  نبوت  د و بهیگردان  : او را خالصیعنی» دیاو را برگز  پروردگارش  پس«

» دیگردان«  یستگیو شا  در صالح  امالنک: یعنی» صالحان  و او را از جمله«رد ک  انتخاب
  خود و قومش  د و او را در حقیاو برگردان  یسو را به  است: نبوت  نیا  یمعن  یقول  به

 ھا آن  یھمگ  پس فرستاد  شتر از آنیا بی  سکصد ھزار   یسو د و او را بهیگردان  عیشف
 . تگذش»  ونسی«  در سوره  داستانشان  هک آوردند چنان  مانیا

ِينَ �ن يََ�اُد ﴿ ْ  ٱ�َّ ا َسِمُعوا بَۡ�ٰرِهِۡم لَمَّ
َ
لُِقونََك بِ� ْ لَُ�ۡ  ۥَوَ�ُقولُوَن إِنَّهُ  ٱّ�ِۡكرَ َ�َفُروا

 ﴾٥١لََمۡجُنونٞ 
: یعنی» بزنند  دند تو را چشمیرا شن  قرآن  چون  افرانک  هکبود   نمانده  یزیو چ«

  کینزد  هک یطور  نند بهک یم  ز نگاهیت تو تند و  یسو به  قرآن  دنیشن  در وقت ھا آن
  قرآن  دنیاز شن  را آنانیو از جا ساقط گرداند ز  نموده  ھوشیتو را ب  نگاھشان  نیا  است

ِينَ ٱ�ن يََ�اُد ﴿ر: یدر تفس  دارند. مفسران  راھتکو   نفرت  سخت َ�َفُرواْ  �َّ
است:   نیا  یمعن  هکبرآنند   یاند؛ بعض ردهکر کذ  چند وجه. ]۵۱[القلم:  ﴾لُِقونََك لَُ�ۡ 

 ».برسانند  زخم  تو را چشم  افرانک  است  کینزد«
بود   داشتند و چنان  یزبردست  زنان  اسد چشم  یبن  فهیطا  هک  است  شده  تیروا

از   یوانیو ح  افتی ینم  خوردن  یبرا  ییروز غذا  سه  از آنان  یمرد  یوقت  هک
را   وانی، ح بیترت  نیا  ! به ام دهیند  گفت: امروز ھمانند آن ی، م گذشت یم  برابرش

 را  و گوشتش  دهیرا سر بر  ر آنیناگز  آمد و صاحبش یاز پا در م  وانیح  زد و آن یم  چشم
  رسول  هکخواستند   زنان  از چشم  ی، برخ یرو  نیرد. از اک یم  عیتوز  مردم  انیدر م
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را   سخن  از پا در آورند لذا ھمان  لهیوس  نیا  را به  شانیو ا  زده  ز چشمیرا ن ص رمکا
؛  تیروا  نیبنابرا  حفظ نمود. پس  شیخو  را در پناه ص  امبرشیپ  أل  یگفتند اما خدا

  أل  یامر خدا  ر بهیتأث نیو ا  است  حق  ر آنیو تأث  زدن  چشم  هک  است  بر آن  لیدل  هیآ  نیا
  ثیحد  نیا  جمله  و از آن  است  شده  تیز رواین  یثیاحاد  باره  نیدرا  هک باشد چنان یم

 أخداوند  اراده  : بهیعنی » است  حق  زدن  حق: چشم  نیوالع«... است:   فیشر
  اجلمل  القرب، وتدخل ىف  �الع  الرجل  قد تدخل«ف: یشر  ثیحد  نیز ایباشد و ن یم

  یبصر  . حسن» گیند و شتر رادر دک یم  قبر داخلمرد را در   زدن  چشم  یگاھ« .»القدر
 ». است  هیآ  نیا  ، خواندن زخم  چشم  یدوا«د: یگو یم

  تو را چشم  آنان  هک  ستین  نیا  هیمراد آ«د: یگو یم  هیمراد آ  یدر معن  بهیقت  اما ابن
  چشم  به بنگرد،  بدان  یشگفت  یاز رو  هکرا   یزیچ  زن  چشم  هک  گونه  زنند آن یم
  به  آلوده تند و  ینگاھ  تیسو ، به یخوان یم  تو قرآن  چون  هک  است  نیمراد ا  هکزند بل یم

از نظر  و». تو را فروافگند  نگاھشان  است  کینزد  هکافگنند  یم  و نفرت  یدشمن
تو  بر تو دارند،  هیعل  هک  یا یو دشمن  بغض  سبب  فار بهک«است:   نیا  یر معنیثک  ابن

و ». «ندکن  تتیحما  ندارد و از آنان  تو را نگه  أل  یخدا  وزند چنانچه یحسد م
  نیا  سبب  به» است  وانهیامبر دیپ  نیا  نهیھرآ»  یو دشمن  فار از سر حسادتک» ندیگو یم

 . است  آورده  هک  یقرآن

 ﴾٥٢َوَما ُهَو إِ�َّ ذِۡكٞر ّلِۡلَ�ٰلَِم�َ ﴿
  لذا نه» ستین«  و انس  از جن  اعم» انیجھان  یبرا  یپند جز  قرآن  هک آن  و حال«

  انسان  و فھم  عقل  املکت  سبب  قرآن  هکدھد بل ینم  دست  جنون  آن  سبب  فقط به
را  ص خدا  رسول  خاطر قرآن  به  افرانک  چون«د: یگو یم  یضاویگردد. ب یز مین  مؤمن

را   آن  هک  عام  است  یو پند  موعظه  قرآن  هکرد ک  روشن  یتعال  حق  خواندند. پس  وانهید
  افتیدر و  کباشد، در  داشته  ینیو مت  مکمح  شهیو اند  املکو   تام  عقل  هک  یسکجز 

 ».ونابخردند  ند، خود جاھلیگو یم  قرآن  را درباره  سخن  نیا  هک  یسانکند لذا ک ینم



 
 
 
 

 الحاقه  سوره

 . است  هی) آ۵۲(  یو دارا  است  یکم
از   یاسم  الحاقه  هک  امتیاز ق  با پرسش  آن  افتتاح  سبب  به  سوره  نیا ه:یتسم  وجه

 شد.  دهینام»  الحاقه«،  است  آن  یاسما
را   احساس  نیا  هک  میو عظ  دھنده  انکت  سخت  است  یا سوره»  الحاقه«سوره 

  یمجال  چیو ھ  است  یجد  نیار دک  هکند ک یجاد میا  در انسان  تمام  و صالبت  قوت  به
 وجود ندارد.  در برابر آن  ییپروا یب  یبرا

 ﴾١ٱۡ�َآقَّةُ ﴿
در   یدیو ترد  کش  چیو ھ  است  و ثابت  حق  آن  آمدن  هک  یامتی: قیعنی» حاقه«
ار کآش  آن در  قیرد و حقایپذ یم  تحقق  و جزا در آن  ار حسابکوجود ندارد،   آن  وقوع

 شود. یم
 ﴾٢ٱۡ�َآقَّةُ َما ﴿
  اسم ؟ است  یزیچ  خود چه  ا اوصافی  در حال  امتی: قیعنی» ؟ ستیچ  حاقه  آن«

  ھول  اسکانع و  امتیق  شأن  نمودن  و بزرگ  میتفخ  یشد، برا  ر نھادهیضم  یجا  ظاھر به
 . آن  و ھراس

ۡدَرٮَٰك َما ﴿
َ
 ﴾٣ٱۡ�َآقَّةُ َوَمآ أ

گاهیچ  و چه«   امتیق  هک  است  انگر آنیر بیتعب  نیا» ؟ ستیچ  حاقه  هکرد ک  ز تو را آ
گاھ  علم  رهیدا از   امتیق  قتیو حق  نهکامبر! تو یپ  ی: ایعنی.  است  خارج  مخلوقات  یو آ

را بداند.  آن  قتیحق  از مخلوقات  یسک  هک  است  بزرگتر از آن  امتیرا قیز  یدان یرا نم

ۡدَرٮَٰك ﴿  جمله  پس
َ
ٓ أ   سالم بن یحی.  است  امتیق  شأن  بر عظمت  افزودن  یبرا ﴾َوَما

  یعبارات  ھمه  را از مضمونص  امبرشیپ أ خداوند  هک  دهیخبر رس  من  به«د: یگو یم

ۡدَرٮَٰك ﴿لفظ:   به  در قرآن  هک
َ
گاه است  آمده ﴾َوَمآ أ لفظ:   به  هک یاما عبارات  است  ردهک  ، آ

ۡدَرٮَٰك ﴿
َ
  یعلم ھا آن  به  نسبت ص امبریپ  هک  است  یامور  ، از جمله است  آمده ﴾َوَمآ أ

 ».ندارد
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﴿ ِ بَۡت َ�ُموُد وََ�ُدۢ ب  ﴾٤ٱۡلَقارَِعةِ َكذَّ
  امتیق  ؛ ھمان وبندهک  در ھم  یمعن  به قارعه:» شمردند  را دروغ  ثمود و عاد قارعه«
انفجار خود  را با  و مواد و موجوادت  شیھا و ھراس  را با ھول  مردم  امتیرا قیز  است
 وبد.ک یم  درھم

﴿ ِ ۡهلُِكواْ ب
ُ
ا َ�ُموُد فَأ مَّ

َ
اِ�َيةِ فَأ  ﴾٥ٱلطَّ

 ه:یبودند. طاغ ÷ صالح  ثمود قوم» شدند  ساخته  کھال  هیبا طاغ  اما ثمود، پس«
 . است  نندهکو نابود   یقو  سخت  هکتند و مرگبار   است  یادیفر

َ�ٍ َ��َِيةٖ ﴿ ۡهلُِكواْ بِرِ�ٖح َ�ۡ
ُ
ا َ�دٞ فَأ مَّ

َ
 ﴾٦َوأ

 عاد:» شدند  دهیشک  ینابود  به  ینک  انیسرد و بن  با تندباد سخت  و اما عاد، پس«
  و سخت  شکار سریه: بسیسرد. عات  سخت  است  یاند. باد صرصر: باد ÷ ھود  قوم

 خود.  یسرد  و شدت  زمان  ، طول وزش  شدت  سبب  رومند بهین

ۖ َ�َ�َى ﴿ يَّاٍ� ُحُسوٗما
َ
رََها َعلَۡيِهۡم َسۡبَع َ�َاٖل َوثََ�ٰنَِيَة � ُهۡم  ٱلَۡقۡومَ َسخَّ َّ�

َ
َ�ٰ َك� �ِيَها َ�ۡ

ۡعَجاُز َ�ٍۡل َخاوَِ�ةٖ 
َ
 ﴾٧أ

در  باد صرصر را  : آنیعنی» برگماشت  روز بر آنان  و ھشت  شب  را ھفت  خداوند آن«
شد و  یم  قطع  نه  هک  یا گونه  فرستاد به  آنان بر  وستهیطور مستمر و پ  به  مدت  آن  طول

  ماه  و دوم  ستیب  روز چھارشنبه  صبحگاه  آغاز آن«د: یگو یم  ی. محل گرفت یم  آرام  نه
بر   خیو از ب  نندهک نابود باد صرصر  : آنیعنی» بود  حسوم». «بود  زمستان  انیدر پا  شوال

! اگر در آنجا حاضر  نندهیب  یا» یدید یم  پس«بود   یدرپ یا پی،  نک انیو بن  ، نحس نندهک
از پا در «؛  ارشانیا در دیھا،  روزھا و شب  آن : دریعنی» را در آن  قوم  آن« یبود یم

: یعنی» شده  نک شهیھستند ر  یخرمابنان  آنان  ییگو«  و مرده  جان ی، ب نیبر زم» افتاده
از   هکھستند   ییخرما  ا درختانیخرما ھستند،   درختان  فروافتاده  یھا تنه  آنان  ییگو
 اند. شده  و بر ھم  فروافتاده  یو فرسودگ  یگ ھنهک

 ﴾٨َ�َهۡل تََرٰى لَُهم ّمِۢن بَا�َِيةٖ ﴿
  را از آنان  یا شخصی  ی: گروھیعنی» ؟ ینیب یم  یا بازمانده  چیھ  آنانا از یآ  پس«

 نماند.  یباق  از آنان  کس ھیچ رایباشد؟ ھرگز! ز  مانده  یباق  هک  ینیب یم

ِ  ٱلُۡمۡؤتَفَِ�ُٰت وَ  ۥوََجآَء فِرَۡعۡوُن َوَمن َ�ۡبلَهُ ﴿  ﴾٩ٱۡ�َاِطَئةِ ب
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َوَمن ﴿گر: ید  یقرائت  افر. بهک  یھا از امت» از او بودند  شیپ  هک  یسانکو   و فرعون«
  مردم :یعنی» اتکو مؤتف« انشیرکو لش  روانیو پ  فرعون  یعنی،  است  آمده ﴾ۥلَهُ َ�بۡ 

: یعنی» شدند  خاطئه  بکمرت«لوط بود   قوم  یھا یھا و آباد هیقر  هکنگونسار   یشھرھا
 شدند.  بکمرت بود،  یو معاص  کاز شر  عبارت  هکرا   یبار  انیآلود طغ گناه  اعمال

ا�َِيةً ﴿ ۡخَذٗة رَّ
َ
َخَذُهۡم أ

َ
 ﴾١٠َ�َعَصۡواْ رَُسوَل َرّ�ِِهۡم فَأ

پروردگار   فرستاده  ی: ھر امتیعنی» ردندک  یپروردگار خود را نافرمان  فرستاده  پس«
» تفروگرف  سخت  یا مؤاخذه  را به  خداوند آنان  گاه آن«رد؛ ک  یو نافرمان  انیخود را عص

 . فروگرفت  گذشته  یامتھا  شتر از فروگرفتنیتر و ب سخت  یگرفتن  را به  : آنانیعنی

ا َطَغا ﴿  ﴾١١ٱۡ�َارَِ�ةِ َ�َۡلَ�ُٰ�ۡم ِ�  ٱلَۡمآءُ إِنَّا لَمَّ
  نیا  هک  خود از حد گذشت  یو بلند  : در ارتفاعیعنی» ردک  انیطغ  آب  هک  گاه ما آن«
  بیذکت و او را  ردهک  یفر پافشارکبر   قومش  هک  گاه بود آن ÷  نوح  در زمان  توفان

بر   وقت  آن بشر! ما شما را در  ی: ایعنی» میردکسوار   روان  یشتکشما را بر «نمودند؛ 
را در یشد ز  دهینام»  هیجار«نوح   یشتک.  میردک ÷  نوح  یشتکسوار   پدرانتان  صلب

 بود.  روان  آب

ُذٞن َ�ِٰ�َيةٞ ِ�َۡجَعلََها ﴿
ُ
 ﴾١٢لَُ�ۡم تَۡذكَِرٗة َوتَعِيََهآ أ

  یا» شما  یبرا«را   افرانک  ردنک  و غرق  مؤمنان  دادن  نجات  : تا آنیعنی» را  تا آن«
  بر قدرت  آن  لهیوس به  هک  یو پند  : عبرتیعنی» میبگردان  یا رهکتذ« ص محمد  امت
  رندهیفراگ  یھا گوش و«د ینک  د و استداللیبر  ما راه  انتقام  و شدت  عیبد  ، صنع میعظ
فرا   آن  دنیبعد از شن را  نعمت  ر بهکتذ  نیا  وشانین  ی: گوشھایعنی» ردیگ یرا فرام  آن

  اش یریرا فراگ  آنچه  هک است  نیا  ییھا آنانس  نیچن  را از شأنیند زک یم  رد و فھمیگ یم
 اذن:«ر یکرند. تنیفراگ ھا آن  موجب  به  ر و عملک، تف ، اشاعه یریادگی  ی، برا است  واجب
  ثیاند. در حد مک  یوشانین  یھا گوش  نیچن :یعنی،  است  بر قلت  داللت  یبرا» گوشھا

  یعل  گوش  هک  خواستم  از پروردگارم«فرمودند:  ص خدا  رسول  هک  است  آمده  فیشر
را   یزیچ  چیگفت: ھرگز ھ یم س یعل«د: یگو یم  حولکم ».قرار دھد  یگوش  نیرا چن

 ». ردمکن  را فراموش  و ھرگز آن  را فراگرفتم  آن  هک نیمگر ا  دمینشن ص خدا  رسول از

ورِ فَإَِذا نُفَِخ ِ� ﴿ ٞ  ٱلصُّ  ﴾١٣َ�ۡفَخةٞ َ�ِٰحَدة
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  مردم  با آن  هک  اول  دنی: دمیعنی» دنیبار دم کیشود در صور   دهیدم  چون  پس«
  دنیبار دمکیبر   یتعال  حق«د: یگو یر میثک  ابن شود. یم  رانیو  عالمرند و یم یم  ھمه

 ندارد و  یازین  یریگیرار و پکت  به  یو  فرمان  هک  قتیحق  نیا  میتفھ  یرد، براکد یکتأ
 ».شود یاجرا م  یو مخالفت  مانع  چیھ یب

�ُض وَُ�ِلَِت ﴿
َ
َباُل وَ  ٱۡ� ٗة َ�ِٰحَدةٗ  ٱۡ�ِ َتا َدكَّ  ﴾١٤فَُدكَّ

خود   یشود از مقرھا  ندهکخود و بر  یھا  یاز جا» شود  ھا برداشته وهکو   نیو زم«
  وفتنکبار  کی شود به  ستهکش  : درھمیعنی» شود  دهیوبک  درھم  بارهکیو « یالھ  قدرت  به
شود   ساخته  گسترده  بارهکی  ھا به وهکو   نیاست: زم  نیا  یمعن  یقول . به شتر از آنیب  نه

شود.   لیتبد  یواحد  تلهک  و به  ستین  در آن  یا یجک  چیھ  هک  یھموار  نیزم  و به
 . تر است غیبل  یمعن در»  کد«  یاند ول کینزد  ھم به  یدر معن»  دق«و »  کد«

 ﴾١٥ٱلَۡواقَِعةُ َ�َيۡوَم�ِٖذ َوَ�َعِت ﴿
 برپا شود.  امتی: قیعنی» دھد  یرو  روز واقعه  آن  پس«

ِت وَ ﴿ َمآءُ  ٱ�َشقَّ  ﴾١٦فَِ�َ يَۡوَم�ِٖذ َواهَِيةٞ  ٱلسَّ
و  افدکش یم  : آسمانیعنی» وند استیپ  روز سست  در آن  آن  افد پسکبش  و آسمان«

و   است  نندهکو ش  و سست  فیضع  روز آسمان  در آن  ند پسیآ یفرود م  از آن  فرشتگان
 وجود ندارد.  یمکوند محیو پ  کتماس  آن  یاجزا  انیدر م  شهیمانند ھم

رَۡجآ�َِهاۚ َو�َۡحِمُل َعۡرَش َرّ�َِك فَۡوَ�ُهۡم يَۡوَم�ِٖذ ثََ�ٰنَِيةٞ  ٱلَۡملَُك وَ ﴿
َ
ٰٓ أ َ�َ١٧﴾ 

  شانیا  گاهیخود جا  آسمان  هک بعد از آن» باشند  آسمان  یھا نارهکبر   و فرشتگان«
فرود   نیزم  یسو دھد و به  را فرمان  شانیپروردگار ا  هکمنتظر آنند   فرشتگان  بود پس

  آسمان« د:یگو یم  ینند. نسفک  ھستند، احاطه  در آن  هک  یسانکو   نیند و بر زمیآ
  پناه  آن  یھا نارهک  به  شانیر ایافد ناگزکبش  از ھم  و چون  است  فرشتگان  نکمس

» نندک یم  حمل  بر فرازشان  تن  روز ھشت  را در آن  پروردگارت  و عرش». «برند یم
از   صف  : ھشتیقول نند. بهک یم  حمل  را بر فراز سرشان  آن  فرشته  : ھشتیعنی

نند. ک یم  حمل را  داند، آن یگر نمید  یسک  أل  یرا جز خدا  شانیشمار ا  هک  فرشتگان
  فیشر  ثیباشد. در حد یم  أل  یخدا  مخلوقات  نیبزرگتر  عرش  هک  ر استکذ  انیشا

فرا رسد،   امتیروز ق  اند وچون چھار فرشته  عرش  حامالن  نونکا  ھم«است:   آمده
 ».شوند یم  تن  ھشت  پس سازد ید میگر مؤید  چھار تن  را به  شانیا  خداوند متعال
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 ﴾١٨يَۡوَم�ِٖذ ُ�ۡعَرُضوَن َ� َ�َۡ�ٰ مِنُ�ۡم َخا�َِيةٞ ﴿
  سبحان  یبر خدا  بندگان  یشما ا» دیشو یم  عرضه«امت ی: روز قیعنی» روز  آن«

ا از یوجود شما  : ازیعنی» ماند ینم  پنھان  یسر  چیاز شما ھ»  یو بازپرس  حساب  یبرا
  پنھان  سبحان  یباشد ـ بر خدا  ـ ھر چه  یا یراز پنھان  چیشما، ھ  و افعال  سخنان

ا یاز رازھا در دن  یاریبس  هک آن  حالماند،  ینم  پنھان  از خودتان  یراز  چیا ھیماند.  ینم
  هک  است  آمده س  یاشعر  یموس ابو  تیروا  به  فیشر  ثیبود. در حد  از شما پنھان

شوند؛ در دو بار از  یم  عرضه  سبحان  یخدا بار بر سه  مردم«فرمودند:  ص خدا  رسول
  یھا ؛ نامه سوم  عرضهو در   است ریمعاذ  نمودن  شکشیو پ  ھا، جدال شدن  عرضه  نیا

خود و   راست  دست  به  است  یا رندهیگ  شود پس یم  ندهکھا پرا دست  به  اعمال
 ».خود  چپ  دست  به  است  یا رندهیگ

وِ�َ كَِ�َٰبهُ ﴿
ُ
ا َمۡن أ مَّ

َ
ْ َ�َيُقوُل َهآُؤُم  ۦ�َِيِمينِهِ  ۥفَأ  ﴾١٩كَِ�ٰبَِيهۡ  ٱقَۡرُءوا
  نامه  هک  سک  اما آن«است:   نیا  ار سبحانبر پروردگ  شدن عرضه  صورت  لیتفص
» پس شود  داده  راستش  دست به«اند  را نوشته  آن  نگھبان  فرشتگان  هک» او  اعمال

و   یشادمان او از سر» دیمرا بخوان  اعمال  نامه«د یری: بگیعنی» د: ھاؤمیگو یم«  شادمانه
  تیروا س  عباس ابن از  ید. ثعلبیگو یم  شیخو  ھمراه  جمع  را به  سخن  نیا  ابتھاج

  داده  راستش  دست به  اعمالش  نامه  هک  امت  نیاز ا  یسک  نیاول«فرمود:   هک  است ردهک
د یخورش  شعاع  چون  یروز شعاع در آن س و عمر  است س  الخطاب  بن شود، عمر یم

؟ فرمود:  جاستک  ھنگام  در آن س رکابوب  شد: پس  گفته س  عباس  ابن  دارد. به
 ».اند برده  بھشت  یسو به  و شتابان  کاو را سب  ! فرشتگان ھاتی، ھ ھاتیھ

ّ�ِ ُمَ�ٍٰق ِحَسا�َِيهۡ ﴿
َ
 ﴾٢٠إِّ�ِ َظَننُت �

  نهیھرآ«د: یگو یم  شده  داده  راستش  دست  به  اعمالش  نامه  هک  یسک  گاه آن
ا ی: در دنیعنی» شد  خواھم  اجهخود مو  تابکو با حساب  هک  دانستم یم  نیقی به  من

ا ی.  گرفت  قرار خواھم  مورد محاسبه  در آخرت  هک  داشتم  نیقیامر   نیا  و به  دانستم یم
رد ک خواھد  مؤاخذه  گناھانم  مرا به  سبحان  یخدا  هک  پنداشتم یم  است: من  نیا  یمعن

  نید اییتأ  قرار نداد. به  مؤاخذهرد و مرا مورد ک  فضل  بر من  شیعفو خو  او به  یول
خود   را به  بنده  امتیدر روز ق أ خداوند«است:   آمده  فیشر  ثیدر حد  یمعن
  بنده  چون  هکگرداند تا بدانجا  یم  مقر و معترف  گناھانش  تمام  ند واو را بهک یم  کینزد
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 و  ام دهیا بر تو پوشانیدر دنرا   گناھان  نیا  د: منیگو یاو م  ، به است  شده  کھال  هک دید
  داده  راستش  دست به  یو  حسنات  نامه  . سپس آمرزم یرا بر تو م ھا آن  امروز ھم

بودند   یسانک  گروه  نیند: ایگو یم  آنان  درباره  گواھان  ؛ پس افر و منافقکشود. اما  یم
گاه  دروغ  بر پروردگارشان  هک » باد  بر ظالمان خداوند  لعنت  هکد یباش  بستند، آ

  قرآن در  یو گمان  ھر ظن«د: یگو یم ﴾إِّ�ِ َظَننُت ﴿ ر:یدر تفس  کضحا». ۱۸ھود/«
مجاھد  ». کش  یمعن افر، بهک  یو از سو  است  نیقی  یمعن  به  مؤمن  یاز سو  میرک
 ». کا، شیدن  و ظن  است  نیقی  آخرت  ظن«د: یگو یم

اِضَيةٖ ﴿  ﴾٢١َ�ُهَو ِ� ِعيَشةٖ رَّ
  یدر زندگان»  شده  داده  راستش  دست  به  اعمالش  نامه  هک  یسک: یعنی» او  پس«
  فیشر  ثیحد در  هک ند. چنانیآ ناخوش  ، نه است  ار دلخواهیبس  هک» است  یا دهیپسند
مار یاند و ھرگز ب سالم  شهیرند، ھمیم یاند و ھرگز نم زنده  شهیھم  انیبھشت«است:  آمده

جوانند   شهینند و ھمیب ینم  یو زحمت  اند و ھرگز رنج در نازونعمت  شهیشوند، ھم ینم
 ».شوند یر نمیھرگز پ  پس

 ﴾٢٢ِ� َجنٍَّة َ�ِ�َةٖ ﴿
.  است» نیبر  یدر بھشت«  شده  داده  راستش  دست  به  اعمالش  نامه  هک  سک  و آن

  آسمان در  ا بھشتریز  است  بلند و مرتفع  یانکاز نظر م  هک  است  ی: در بھشتیعنی
 . است  وهک، بلندقدر و باش مرتفع  آن  ا منازلیباشد،  یم

 ﴾٢٣ُ�ُطوُ�َها َدا�َِيةٞ ﴿
  دسترس و در  کینزد  بھشت  یھا وهی: میعنی» است  الحصول  بیقر  شیھا وهیم  هک«
  افتیدر  یآسان  ، به دهیخواب  و چه  نشسته  باشد، چه  ستادهیا  را چه  آن  هک  است  نندهک  تناول

 ص خدا  رسول  هک  است آمده س  یفارس  سلمان  تیروا  به  فیشر  ثیند. در حدک یم
  اهللا  من  كتاب ، هذا الرحيم  الرمحن  اهللا  جبواز: �سم الإ ةحد اجلنأ  ال يدخل«فرمودند: 

شود  یوارد نم  بھشت  به  سک  چیھ« .»ة، قطوفها دانيةاعيل  ةجن  ، ادخلوه فالن  بن  لفالن
  یخداوند برا  از جانب  است  یا نامه  نی؛ ا میالرح الرحمن للها مضمون: بسم  نیبد  یمگر با جواز

  . به» است  در دسترس  آن  یھا وهیم  هکد ینک  داخل  نیبر  یبھشت  ، او را به فرزند فالن  فالن
 شود. یم  داده  یو  به» صراط«  جواز عبور، بر سر پل  نیگر: اید  یتیروا

ْ ُ�ُواْ وَ ﴿ ُ�وا ۢ َهنِٓ�  ٱۡ�َ ۡسلَۡفُتۡم ِ�  َٔ
َ
يَّامِ � بَِمآ أ

َ
 ﴾٢٤ٱۡ�َاِ�َةِ  ٱۡ�
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 د ویبخور  شود: در بھشت یم  گفته  انیبھشت  : بهیعنی» دیاشامید و بیبخور«
 نعمتھا  نیا  و نه  است  یا یرگیو ت  یدرد  بھشتھای  نعمت در  را نهیز» گوارا«د؛ یاشامیب

  گذشته  یدر روزھا  آنچه  سبب  به«گردد  یم  منغص  شتانیشود و ع یم  از شما بازداشته
 ا.یدر دن  ستهیشا  از اعمال» دیبود  فرستاده  شیپ

وِ�َ كَِ�َٰبهُ ﴿
ُ
ا َمۡن أ مَّ

َ
وَت كَِ�ٰبَِيهۡ  ۦ�ِِشَماِ�ِ  ۥَوأ

ُ
 ﴾٢٥َ�َيُقوُل َ�ٰلَۡيتَِ� لَۡم أ

 و  افرانک  آنان  هک» است  شده  داده  چپش  دست  به  اش ارنامهک  هک  سک  و اما آن«
  ارنامهک  در آن  هکرو  آن ، از یچارگیو ب  و رنج  از سر اندوه» دیگو یم  پس«اند  شقاوت  اھل

خود   نیا و» شد! ینم  داده  من  به  ام ارنامهک  اشک  یا«؛  است  دهیرا د  ھا و گناھانشیبد
 . ستھا آن  یجسم  از عذاب  قبل  انیدوزخ  یروح  بر وجود عذاب  لیدل

ۡدرِ َما ِحَسا�َِيهۡ ﴿
َ
 ﴾٢٦َولَۡم أ

  ھمه  تابک و  حساب  نیرا ایز» ستیچ  تابمک و  حساب  هک  دانستم ینم  اشک  یو ا«
 . سود من  به  ، نه است  من  انیز  به

 ﴾٢٧ٱۡلَقاِضَيةَ َ�ٰلَۡيَتَها َ�نَِت ﴿
آمد   سراغم ا بهیدر دن  هک  یمرگ  اشک  ی: ایعنی» ار بودک  نندهک، آخر مرگ  اشک  یا«

  یو شق افرک  سان  نی. بد شدم ینم  گر ھرگز زندهید  رد و بعد از آنک یم  سرهکیرا   ارمک
  شیبد خو  ارنامهک  هک  سبب  نیند، بدک یمجدد را م  شدن زنده  و عدم  مرگ  دوام  یآرزو

را   مرگ  یآرزو«د: یگو یم  د. قتادهینما یم  ، مشاھده است  عذاب  هکرا   آن  امد محتومیو پ
  هیآ  نیر ایو نظ». نبود  ندتر از آنیآ ناخوش  یا نزد ویدر دن  یزیچ  هک یند درحالک یم

ۢ  ُكنُت  تَِ� َ�ٰلَيۡ ﴿است:   مهیرک   .» بودم  کخا  اشک یا« .]۴۰[النبأ:  ﴾٤٠�تَُ�ٰبَ

ۡ�َ�ٰ َ�ّ�ِ َماِ�َهۜۡ ﴿
َ
 ﴾٢٨َمآ أ

 ایدر دن  هک  یومنال : مالیعنی» امدین  ارمک به  چیھ  من  منال و  مال«د: یافزا یم  گاه آن
 رد.کن  دفع  را از من أ خدا  ز از عذابیچ  چی، ھ بودم  اندوخته

 ﴾٢٩َهلََك َ�ّ�ِ ُسۡلَ�ٰنَِيهۡ ﴿
  شد. به  گم  د و از نزدمیگرد  باطل  : حجتمیعنی» برفت  از دستم  من  سلطه«

د: یگو یم  انیابوح  ی. ول است  ییو فرمانروا  ی، پادشاھ ، منصب مراد از سلطان: جاه  یولق
  ینجا حجتیا در  مراد از سلطان  هکمورد   نیدر ا  یو  و موافقان س  عباس  ابن  قول«

  یھا نامه  هک  یسانک رایز  است  رد، راجحک یم  یینما  ا حجتیدر دن  آن  افر بهک  هک  است
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  نیا  هکستند بلین  انیفرمانروا و  شود، فقط پادشاھان یم  داده  چپشان  دست به  اعمالشان
 ». شقاوت  اھل  در تمام  است  امر عام

  دوزخ  نگھبانان  به  أل  یخواند، خدا یم  شتنیرا بر خو  هیمرث  نیافر اک  هک  یو ھنگام
 د:یگو یم

 ﴾٣٠ُخُذوهُ َ�ُغلُّوهُ ﴿
 رھا بریاو را با زنج  یھا : دستیعنی» دشینک  گردن  به  طوق  پس  دشیریبگ«

 د.یببند  گردنش

 ﴾٣١َصلُّوهُ  ٱۡ�َِحيمَ ُ�مَّ ﴿
 ور شود. غوطه  آن  سوزان  یگرما  تا به» دیدرآور  دوزخش  به  سپس«

 ﴾٣٢ٱۡسلُُكوهُ ُ�مَّ ِ� ِسۡلِسلَةٖ َذرُۡ�َها َسۡبُعوَن ذَِراٗ� فَ ﴿
  افگندنش : بعد ازیعنی» دینک  ، بندش است  ھفتاد ذرع  طولش  هک  یریدر زنج  سپس«

  ھم به  است  ییھا حلقه نتواند. سلسله:  دهید تا از جا جنبیببند  یر را بر ویزنج  آن  در دوزخ
ر یزنج  آن  هک  است دهیخبر رس ما  به«د: یگو یم  انی. سف است  آن  ، طول آن  ذرع  هک  وستهیپ

 ».شود یم  آورده  رونیب  و از دھانش  شده  و بردهفر  در مقعدش

ِ  ۥإِنَّهُ ﴿ ِ َ�َن َ� يُۡؤمُِن ب  ﴾٣٣ٱۡلَعِظيمِ  ٱ�َّ
 خداوند  او به  نهیھرآ«د: یفرما یبد م  فرجام  نیا  به  وستنشیپ  سبب  انیدر ب  گاه آن

  أل  یفقط خدا  هکامر اشعار دارد   نیبر ا»  میعظ«ر صفت کذ» نداشت  مانیا  میعظ
 . است  واجب  یو  به  آوردن  مانیا  پس  است  یو بزرگ  عظمت  مستحق

ٰ َطَعاِم ﴿  ﴾٣٤ٱلِۡمۡسِك�ِ َوَ� َ�ُضُّ َ�َ
  را بر اطعامشان  گرانی: دیعنی» ردک ینم  بیترغ  انینوایب  دادن  و بر طعام«

  و بخشش  خود بذل  از مال  شانیا  یبرا  خودش  هک نیا  رسد به  رد، چهک ینم  بیترغ
و   پرداخت یرا م أ خدا  حق  او نه  یعنی«د: یگو یم  هیدو آ  نیر ایر در تفسیثک ابن ند.ک

  است  شده  تیروا».  پرداخت یرا م  آنان  رساند و حق یم  یسود  یو  خلق  به  نه
 بپزد و  گوشت آبار یبس  نیکمسا  یرد تا براک یم  قیرا تشو  زنش س ابودرداء  هک
را با   آن  مانده یباق  ا نصفیآ  پس  میر را از خود دور افگندیزنج  نصف  مانیگفت: با ا یم

 دارد.  اشاره  مهیرک  هیدو آ  نیا  به س ابودراء  سخن  نیا  هک» ؟ میفگنیاز خود دور ن  انفاق
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 ﴾٣٥َ�ُٰهَنا َ�ِيمٞ  ٱۡ�َۡومَ فَلَۡيَس َ�ُ ﴿
  افر را در روز آخرتک: یعنی» ستین  یاو دلسوز  یجا برانیامروز در ا  حال«

را یند زک  شفاعت  شیا برایبرساند   یاو سود  به  هک  ستین  یشاوندیو خو  کینزد  چیھ
  قشیرف و  از دوست  قیو رف  و دوست  شاوندشیشاوند از خویخو  هک  است  یروز روز آن

 زد.یگر یم

 ﴾٣٦ِغۡسلِ�ٖ َوَ� َطَعاٌم إِ�َّ ِمۡن ﴿
 شود یر میسراز  انیدوزخ  یھا از بدن  هک» بجز از زردآب  یکخورا  چیو او را ھ«

  اطعام  یمعن  طعام: به».  است  دوزخ  اھل  یغذا  نیبدتر  نیا«د: یگو یم  قتاده» ستین«
 . ستین  ابکو چر  جز از زرداب  یدادن غذا  چیاو را ھ  یعنی،  است

ُ�لُهُ ﴿
ۡ
 ﴾٣٧ونَ  ُٔ ٱۡلَ�ِٰ� إِ�َّ  ۥٓ �َّ يَأ

الرجل:  ء یارانند؛ از خطک ، گنه ارانکمراد از خطا» نخورند  ارانکرا جز خطا  آن  هک«
 . است  صواب ضد  هک  ستین  ییمراد خطا  شود پس  گناه  بکعمد مرت  به  شخص  هک  گاه آن

ونَ ﴿ ۡقِسُم بَِما ُ�ۡبِ�ُ
ُ
ونَ  ٣٨فََ�ٓ أ  ﴾٣٩َوَما َ� ُ�ۡبِ�ُ

 : سوگندیعنی» خورم ید سوگند مینیب ینم  آنچه  د و بهینیب یم  آنچه  به  پس«
و   متعال  نندهیسوگند خود آفر  نیھا. ا یدنیھا و ناد یدنیاز د  اء، اعمیاش  ھمه  به  خورم یم

ا ی.  د استیزا )ال اقسمدر (» ال«صورت   نیشود و در ا یم  را شامل  یو  مخلوقات  تمام
از   هک  ار استکآش  ار چنانکرا یز  ستین  سوگند خوردن  به  یازین است:  نیا  یمعن

 باشد. یاز مین یسوگند، ب  به  ساختن  ثابت

 ﴾٤٠لََقۡوُل رَُسوٖل َكرِ��ٖ  ۥإِنَّهُ ﴿
است:   نیا  هیعل  سوگند باشد، مقسم  یمعن  به  قبل  هی) در آال اقسم(  هک  یو در صورت

  است  یا فرستاده  تالوت  : قرآنیعنی» است  یگرام  فرستاده  برخوانده  قرآن  نهیھرآ  هک«
  یگفتار  است: قرآن  نیا  یا معنی.  است ص و او محمد  است  یگرام أ بر خداوند  هک

برآنند   ثر مفسرانکا  یول ند.ک یم  ما ابالغ  یگرام  فرستاده ÷  لیرا جبرئ  آن  هک  است
  ه: قرآنک  است بعد آمده  هیآ را دریاند ز ص محمد  نجا حضرتیدر ا  مراد از رسول  هک

  وصف  اھنکشاعر و   را به ÷  لیجبرئ  انکمشر  هک آن  حال  ستین  اھنکشاعر و   قول
ثر کا  قول  ساختند. اما به یم  متھم  اوصاف  نیا  را به ص محمد  هکردند بلک ینم
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  بعد از آن  هک  یرا اوصافیز  است ÷  لیجبرئ »ریوکت«  در سوره  ، مراد از رسول مفسران
 خواھد آمد.  هک چنان دارد  او تناسب  حال  د، بهیآ یم

ا تُۡؤِمُنونَ ﴿  ﴾٤١َوَما ُهَو بَِقۡوِل َشاِعرٖ� قَلِيٗ� مَّ
 از  را قرآنید زیپندار یم  انکشما مشر  هک چنان» ستین  یگفتار شاعر  و قرآن«
  مانیا  کاند  چه«باشد  یز شاعر نمین ص امبریو خود پ  ستیشعر ن  یھا گونه

  د! البتهیدار یم باور  کاند  یقیتصد  د و بهیآور یم  مانیا  کاند  یمانیا  : بهیعنی» دیآور یم
  مانشانیا  بودن  کاند ای.  شانکاند  مانید اییتأ  نه  است  از آنان  مانیا  ینجا مراد نفیدر ا

  دهیپرس  از آنان  چون  هک  است  اقرارشان  نیااز   عبارت  و آن  است  هیبنابر ظاھر قض
  وصف  هکدارد   احتمال  نیھمچن .للهگفتند: ا ی؟ م است  دهیشما را آفر  یسک  شد: چه یم

  به  یسود  چیھ  هکرا   یکاند  یزھایچ  انکرا مشریباشد ز  یلغو  مانیا  مربوط به  قلت
،  رحم  ر، صلهیخ  هک نیا  ردند بهک یم  قیردند مثال تصدک یم  قیتصد  نداشت  حالشان

  هک نیا  لی. دل است  و صواب  حق ص خدا  رسول  کین  از ارشادات  و مانند آن  یدامنکپا

ا قَلِيٗ� ﴿ش: یخو  از رسول شعر  یدر ھنگام نف  خداوند متعال و  ]۴۱[الحاقة:  ﴾ِمُنونَ تُؤۡ  مَّ

ا قَلِيٗ� ﴿ شان:یاز ا  ھانتک  ینف  در ھنگام ُرونَ  مَّ بعد   هیدر آ  هک ـ چنان  گفت ﴾تََذكَّ
  ینف  نیرا ایز  ار و محسوسکآش  است  یامر  از قرآن  تیشعر  یه: نفک  است  نید ـ ایآ یم

  نیچن  و الفاظ قرآن  یو مقف  موزون  است  یسخن شعر  هک چرا  است  لفظ روشن  ثیاز ح
از   تیشعر  یو اما نف  است  موزون،  قصد شعرگفتن  بدون  هک  از آن  یمگر نادر  ستین

  برآورنده  هک  است  یبر اصول  مشتمل  قرآن  هک  است  لیدل  نیا  به  ھم  لیتخ  از جھت  قرآن
از   مخاطب  باشد ـ چنانچه یو باور م  قیتصد  نندهک افاده  لیو دال نی، براھ قی، حقا معارف

  از رسول  ھانتک  ینف  ی. ول ستین  یراھ  را در آن  شاعرانه  لیتخ  پس نباشد ـ  معاندان
و   یمعن  بدون  است  ییھا سجع  اھنانک  المکرا یدارد ز  و تأمل  شهیاند  از بهین ص  رمکا

  تأمل ھا آناگر   نی. ھمچن ستین  نیچن  شود و قرآن یم  یناش  عیاز طبا  هک است  یافادات
قرار   وھشکو ن  را مورد ھجوم  آنان  روشو   و راه  نیاطیش  قرآن  هکابند ی ینند درمک

  یخود راض  یھا یزشت  یافشا  به  چگونه  طانند پسیش  ز برادرانین  اھنانکو   است  داده
 باشد؟!.  اھنانک  المکاز   شوند تا قرآن یم
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ُرونَ ﴿ ا تََذكَّ  ﴾٤٢َوَ� بَِقۡوِل َ�هِٖن� قَلِيٗ� مَّ
  ھانتک راید زیپندار یم  شما معاندان  هک چنان» ستین  یاھنک  چیگفتار ھ«قرآن » و«
و از » دیریگ یم پند  کاند  چه«ندارد   یکمشتر  وجه  چیھ  با قرآن  هک  است  یگرید  مقوله

  نیا  د و بهیشیاند ینم قایدق  الفاظ قرآن  را بهیماند ز یم  دهیار بر شما پوشک  جھت  نیا
  اھنانک  هک  یدر حال  است  نیاطیش  دادن  دشنامبر   مشتمل  قرآن  هکد یندار  امر توجه
  است  یمعن  بدان  نیباشد، ا  اھنانکگفتار   اگر قرآن  اند پس نیاطیش  و برادران  دوستان

 اند!!. داده  را دشنام  و سرورانشان  دوستان ھا آن  هک

 ﴾٤٣ٱۡلَ�ٰلَِم�َ تَ�ِ�ٞل ّمِن رَّّبِ ﴿
  یسو از  شده تالوت  : قرآنیعنی» است  انیپروردگار عالم  از جانب  شده  فرودآورده«

  قتیحق  است  نیو ا  است  نیالعالم رب  از جانب  شده  و فرودآورده ص  رمکا  رسول
 د.یرو یم  طفره  شما از آن  هک  هیقض

َل َعلَۡيَنا َ�ۡعَض ﴿ قَاوِ�لِ َولَۡو َ�َقوَّ
َ
ِ  ٤٤ٱۡ� َخۡذنَا ِمۡنُه ب

َ
 ﴾٤٥ٱۡ�َِم�ِ َ�

  هک  میریبگ  را جدال بر آن  : اگر فرضیعنی» بست یرا م  سخنان  یاگر بر ما بعض و«
ما  ـ بر  گذشت  هک  یریتفس  بنا بر دو وجه ÷  لیا جبرئی ص ـ محمد  رسان  امیپ  نیا

  را عنوان  ییزھایخود چ  یھا از ساخته  یما ول  نام و به  بست یرا م  از سخنان  یزیچ
: یعنی» میگرفت یرا م  راستش  دست  گمان یب«داد:  یم  ما نسبت  بهرا   رد و آنک یم

  است  آن  افیس  عادت«د: یگو یم  یدھلو للها یول  . شاه میگرفت یاو را م  و قدرت  باقوت
ند لذا ک  او حواله  گردن  ر بهیرد و شمشیخود بگ  چپ  دست  ر را بهیاس  راست  دست  هک

 ».شد  انیب  اسلوب  نیبر ا

 ﴾٤٦ٱلَۡو�ِ�َ ُ�مَّ لََقَطۡعَنا ِمۡنُه ﴿
و   افتهی سر امتداد  از پشت  هک  است  ین: رگیوت» میردک یم  را قطع  شاھرگش  سپس«

 از نابود  یریتصو  نیا  رد. البتهیم یم  شود، شخص  قطع  وندد و چونیپ یم  انسان  قلب  به
رند، یگ یم  خشم  هک  یسانکبر   پادشاھان  هک  چنان  است  وهیش  نیتر سخت  به  ردنک

سر  به  تیعاف  مالکدر ص رمکامبر ایپ  هک نیھم  نند. پسک یم  را اعمال  وهیش  نیھم
 . است  یو  صداقت  لیخود دل  نیبرد، ا یم

َحٍد َ�ۡنُه َ�ِٰجزِ�نَ ﴿
َ
 ﴾٤٧َ�َما ِمنُ�م ّمِۡن أ

  آن  از شما بازدارنده  کس ھیچ :یعنی» ستین  از شما از او بازدارنده  کس ھیچ  پس«
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بربندد   دروغ بر ما  هک یصورت ، در ستیاو از ما ن  دھنده ا نجاتیما   از مجازات  رسان  امیپ
بر   لفکت  یاز رو خاطر شما به  چگونه  است  او مسلم  یبرا  یمجازات  نیچن  هک  با آن  پس

 بندد؟. یم  ما دروغ

 ﴾٤٨ُمتَّقِ�َ َ�َۡذكَِرةٞ ّلِلۡ  ۥ�نَّهُ ﴿
  است  یتقو  اھل  یبرا  یپند  قرآن  گمان ی: بیعنی» است  انیمتق  یبرا  یپند  و آن«

 رند.یگ یم  بھره  از آن  هکانند یمتق  نیرا ایز

﴿ َ�ِ� َكّذِ نَّ ِمنُ�م مُّ
َ
 ﴾٤٩�نَّا َ�َۡعلَُم أ

 را؛ با  قرآن» دیا نندهک بیذکت«  مردم  یا» از شما  یبعض  هک  میدان یم  نیقی  و ما به«
  نیرا در برابر ا  نندگانک  بیذکو مسلما ما شما ت  روشن  انیب  نیوجود ا

 . مینک یم  مجازات  بتانیذکت

ةٌ َ�َ  ۥ�نَّهُ ﴿  ﴾٥٠ٱلَۡ�ٰفِرِ�نَ َ�َۡ�َ
 بر»  یو ندامت» است  یحسرت«  قرآن  به  بیذکا تی،  : قرآنیعنی» آن  نهیو ھرآ«

 نند.یب یم را  نندگانک بیذکت  و عذاب  مؤمنان  پاداش  هک  گاه ؛ آن امتیق در روز» افرانک

 ﴾٥١ٱۡ�َقِ�ِ َ�َقُّ  ۥ�نَّهُ ﴿
  أل  یخدا را از نزدیز  است  نیقی  محض  : قرآنیعنی» است  نیقیال  حق  قرآن  نهیو ھرآ«

 . ستین  یراھ  آن  یسو به را  یا شبھه  چیوجود ندارد و ھ  در آن  یکش  چیھ  باشد پس یم

﴿ ِ  ﴾٥٢ٱۡلَعِظيمِ َرّ�َِك  ٱۡسمِ فََسّبِۡح ب
  یو سزاوار  هک  : او را از آنچهیعنی» یبگو  حیخود تسب  پروردگار بزرگ  نام  به  پس«

  بستن  دروغ  به  هک نیاز ا  نکاد ی  یکپا  و او را به  نکاد ی  یکپا  به  حیتسب  ، با گفتن ستین
  حی، تسب است  نموده  یبر تو وح  هک  آنچه  رانهکش  او را به  نیھمچن.  یباش  یراض  یبر و

  یبرا را  وعکدر ر»  ميالعظ اهللا سبحان« گفت ص خدا  رسول  هک  میشو یادآور می.  یبگو
 . است  وعکر  حیتسب  ھمان  نیا  ردند پسک  ما مشروع

 



 
 
 
 

 عارجم  سوره

 . است  هی) آ۴۴(  یو دارا  است  یکم
: أ خداوند  فرموده  نیا  هکشد   دهینام»  معارج«  سبب  بدان  سوره  نی: اهیتسم  وجه

وحُ ٱوَ  لَۡمَ�ٰٓ�َِكةُ ٱَ�ۡعُرُج ﴿  . است  آمده  آن  اتیآ  نیدر آغاز ]۴[المعارج:  ﴾إَِ�ۡه لرُّ

َل َسآ�ُِلۢ بَِعَذاٖب َواقِعٖ ﴿
َ
 ﴾١َسأ

  است  یشدن  واقع  ناخواه  خواه  هک» را  یا یدادن  رخ  عذاب  یا نندهک  طلب«
  جھت  نی، از ا ز ھستین  دعا و درخواست  یمعنا  متضمن  سائل: سؤال  سأل» ردک طلب«
  نزول  سبب  انیدر ب  هک ـ چنان  عذاب  نندهک طلب  نید. ایگرد  ی(بعذاب) متعد» باء«  به

إِن ﴿گفت: پروردگار  به  عناد و استھزا خطاب  یاز رو  هکبود   حارث  ـ نضربن  است  آمده
ۡمِطۡر َعلَۡيَنا ِحَجاَرةٗ  ۡ�َقَّ ٱَ�َن َ�َٰذا ُهَو 

َ
 واقعا از  امیپ  نیاگر ا« .]۳۲[األنفال:  ﴾ِمۡن ِعنِدَك فَأ

  .»بباران  بر ما سنگ  پس  توست  جانب

 ﴾٢َدافِعٞ  ۥّلِۡلَ�ٰفِرِ�َن لَۡيَس َ�ُ ﴿
  چیھ را  آن»  است  شده  مقرر و آماده  افرانک  یبرا  هک  ی: عذابیعنی» افرانک  یبرا«

  هک  گاه رد آنکنتواند   را دفع  یشدن  واقع  عذاب  نیا  کس ھیچ »ستین  یا بازدارنده
 ند.ک  را اراده  آن  وقوع أ خداوند

ِ ّمَِن ﴿  ﴾٣ٱلَۡمَعارِِج ذِي  ٱ�َّ
  هک  است  یسبحان  یخدا  از جانب  عذاب  : آنیعنی» خداوند  از جانب«

باال  ھا آندر   فرشتگان  هک  است  ییھا آننردب  : صاحبیعنی  است» معارج  صاحب«
رود.  یباال م ھا آندر   ستهیشا  و عمل  کپا  سخنان  هک  است  یدرجات  صاحب ایروند.  یم

 . است  عظمت  صاحب  هک  یخداوند  یعنی  است  مراد از معارج: عظمت  یقول به

وحُ وَ  ٱلَۡمَ�ٰٓ�َِكةُ َ�ۡعُرُج ﴿ ۡلَف َسَنةٖ  ۥإَِ�ۡهِ ِ� يَۡو�ٖ َ�َن مِۡقَداُرهُ  ٱلرُّ
َ
 ﴾٤َ�ِۡسَ� �

 در» روند یباال م« أ خداوند  یسو : بهیعنی» او  یسو به  و روح  فرشتگان«
ا ی، ÷  لیجبرئ  . مراد از روح است  قرار داده  شانیبرا  هک  یو درجات ھا آننردب
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 :یعنی» است  ھزار سال پنجاه  مقدار آن  هک  یدر روز«راز اوست یغ  یگرید  بزرگ  فرشته
ا یدن  یھا از سال  ھزار سال پنجاه  به  هک  یاز روز  یکاند  ل: در بخشیو جبرئ  فرشتگان
 ه:یلإ«ر یضم  روند. مرجع یباال م  أل  یخدا  یوس به  نردبان  شود، در آن یبرآورد م

فرود   در آن  یتعال  حق اوامر  هک  است  ییا جای،  است  یالھ  مکا حی  عرش» او  یسو به
  هیدر آ»  ومی«مراد از   هک  است رکذ  انی. شا است  رامتکو   عزت  یھا گاهیا جاید، یآ یم
  ھزار سال پنجاه  نیو ا  است  امتیق رسد ـ روز ینظر م  تر به یقو  هک  یقول  ـ به  مهیرک

ستند، یا یم  ألپروردگار   شگاهیدر پ  تابکو حساب  یبرا  در آن  بندگان  هک  است  یمدت
ابند. ی یاستقرار م  در دوزخ  دوزخ  و اھل  در بھشت  بھشت  اھل ، مدت  نیبعد از ا  سپس

  یزمان  بر مؤمنان  یول  است  ھزار سال پنجاه  افرانکبر   امتیروز ق گر: مقدارید  یقول به
) ۵(  هیدر آ  هکشود  یم  . خاطرنشان ستین  شیظھر و عصر ب  نیماب  زمان  اندازه  به  کاند

ۡلَف َسَنةٖ  ۥٓ ِ� يَۡو�ٖ َ�َن مِۡقَداُرهُ ﴿ است:  آمده»  سجده«  سوره
َ
  یدر روز« .]۵[السجدة:  ﴾�

  ) سوره۵(  هیو آ  هیآ  نیا  انیم  نمودن  جمع  قیطر  پس. » است  ھزار سال  مقدار آن  هک
ھر   و زمان  است  یھا آنگ پنجاه  و مواطن  مواقف  یدارا  امتیه: قک  است  نیا » سجده«

  نیچن  افرانک  در حق  امتی! مقدار ق یباشد. آر یم  ھزار سال  آن  از مواقف  موقف
 است:  فرموده  را خداوند متعالیز  تسین  نیچن  مؤمن  اما در حق  است  یطوالن

ۡصَ�ُٰب ﴿
َ
ۡسَتقَ  يَۡوَم�ٍِذ َخۡ�ٞ  ۡ�َنَّةِ ٱأ ۡحَسنُ  �رّٗ مُّ

َ
  گاهیروز جا  آن«. ]۲۴[الفرقان:  ﴾٢٤َمقِيٗ�  َوأ

  هک نینظر دارند بر ا  و علما اتفاق »وتر استکین  شان استراحتگاه بھتر و  انیبھشت
 س  ید خدریسع یاب  تیروا  به  فیشر  ثیدر حد  نی. ھمچن است  بھشت  استراحتگاه  نیا

  یطوالن روز  قدر آن  ! چهللها ا رسولیگفتند:  ص خدا  رسول  فرمود: به  هک  است  آمده

  حيت  املؤمن  عن  يلخفف  نهإ  بيده  نفيس  واذلي«فرمودند:  ص  حضرت  ؟! آن است
 در  جانم  هک  یذات  سوگند به« .»نياادل  يصليها يف  ةمكتو�  ةصال  من  عليه  أخف  ي�ون

نماز   کی  از وقت  هکشود  یم  دهیگردان  کسب  چنان  بر مؤمن  زمان  ، آن اوست  فیک بال  دست

 .» تر است کسب  یز بر ویند، نک یا ادا میرا در دن  آن  هک  یفرض

� َ�ِيً�  ٱۡصِ�ۡ فَ ﴿  ﴾٥َصۡ�ٗ
  نک صبر  فرشانکو   بیذک! بر تص محمد  ی: ایعنی» لیجم  یصبر  نکصبر   پس«

  نیا ر ما نباشد ویغ  آستان  به  یا هیو گال  تیاک، ش یقرار یب  در آن  هکو کین  یصبر  به
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  کینزد  بر آنان  عذاب  آمدن  ه: وقتک  است  نیا  یمعن  . حاصل لیصبر جم  یمعن  است
 . ستیر نید  موعد انتقام  هک  نکصبر   پس  است

ُهۡم ﴿  ﴾٦بَعِيٗدا ۥيََرۡونَهُ إِ�َّ
 ھزار  پنجاه  مقدار آن  هکرا   امتیروز ق  افرانک: یعنی» نندیب یرا دور م  آن ھا آن«
 . است  محال  یمعن  نجا بهید) در اینند. (بعیب یم  ، دور و محال است  سال

 ﴾٧َونََرٮُٰه قَرِ�ٗبا﴿
  یکینزد  را در زمان  امتی: ما روز قیعنی» مشینیب یم  کیاما ما نزد«

 . است  کی، نزد است  یآمدن  آنچه را ھریز  مینیب یم  یدادن  رخ

َمآءُ يَۡوَم تَُ�وُن ﴿  ﴾٨ٱلُۡمۡهلِ كَ  ٱلسَّ
،  سرب شود از یم  گداخته  هک  مھل: آنچه» شود  فلز گداخته  چون  آسمان  هک  یروز«
 شود.  گداخته  آتش  به  هک  یھنگام  است  روغن  یمھل: درد  یقول  . به و نقره  مس

َباُل َوتَُ�وُن ﴿  ﴾٩ٱۡلعِۡهنِ كَ  ٱۡ�ِ
  دهیوبک  ھا درھم وهک  یوقت  پس» گردد  نیرنگ  پشم  وھھا ھمچونک«ه ک  یروز» و«

در  ھا وهکرا یشوند ز یم  زده  پشم  هیگردند، شب  ندهکشوند و در ھوا منفجر و پرا
 دارند.  شباھت  زده  پشم  شوند به  ندهکھوا پرا  به  چون  اند پس یمختلف  یھا رنگ

 ﴾١٠ُل َ�ِيٌم َ�ِيٗما َٔ َوَ� �َۡ� ﴿
  امتیق : در روزیعنی» نپرسد  یگریشاوند دیاز خو  یشاوندیخو  چیھ«ه ک  یروز» و«

  بر آنان  هک  یسخت  و ھراس  ھول  سبب  پرسد، به ینم  انشکینزد  از حال  یکینزد  چیھ
 . خودش  حال  به  ھرکس  گرفتار بودن  سبب  د و بهیآ یفرود م

وَ�ُهۡمۚ يََودُّ ﴿ ُ  ﴾١١لَۡو َ�ۡفَتِدي ِمۡن َعَذاِب يَۡومِ�ِذِۢ بِبَنِيهِ  ٱلُۡمۡجرِمُ ُ�َب�َّ
 و  کینزد  به  یشاوندیو خو  کی: ھر نزدیعنی» شوند  داده  گر نشانیھمد  به«

 اما  ستین  پنھان  یگریبر د  از آنان  یسکشود و  یم  داده  نشان  شیشاوند خویخو
 ندیگو ینم  گر سخنینند و با ھمدک ینم  یپرس گر حالیھرگز از ھمد  حال نیدرع

  دوزخ  مستحق  خاطر آن  به  هک  دهیگرد  یگناھ  بکمرت  هک  یارک : ھر گنهیعنی» مجرم«
خود را   فرزندان«  امتیروز ق  : از عذابیعنی» روز  آن  از عذاب  هکند ک یآرزو م«؛  است

 را بازخرد.  و عذاب  ردهکخود را فدا   : فرزندانیعنی» دھد  عوض
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ِخيهِ  ۦَوَ�ِٰحَبتِهِ ﴿
َ
 ﴾١٢َوأ

  هکھرچند  »خود را و برادر خود را  زن«دھد   عوض  هکند ک یآرزو م  مجرم» زیو ن«
  هیفد  مجرم وجود اگر از  نیھستند اما با ا  ینزد و  نشانیتر یو گرام  مردم  نیزتریعز  نانیا

 بخشد. یم  ییرھا  عذاب  و خود را از آن  دهیگردان  شیخو  هیرا فد ھا آننا او یقیشود،   رفتهیپذ

 ﴾١٣وِ�هِ  ٔۡ ُ�  ٱلَِّ� َوفَِصيلَتِهِ ﴿
�ِض َوَمن ِ� ﴿

َ
 ﴾١٤َ�ِيٗعا ُ�مَّ يُنِجيهِ  ٱۡ�

  ھمه  است  نیرا در زم  هکھر «دھد   روز عوض  در آن  هکند ک یآرزو م  مجرم» زیو ن«
و   جن از  نیزم  یدر رو  هکرا   یسانک  تمام  اشک  هکدارد   دوست  : مجرمیعنی» جاکی

او   دادن  عوض  نیا  سپس«ند کخود   یرا فدا  یھستند، ھمگ  قیاز خال  رشانیو غ  انس
 . جھنم  از عذاب» را برھاند

َها لََظيٰ ﴿ ۖٓ إِ�َّ َّ�َ١٥﴾ 
  نیا  به  یابیدست  هک: حاشا یعنی  ستا  د ھشدار و بازداشتنیمف  لمهک  نیا» الک«
  یآتش  آن«ست یسر نیسر باشد، ھرگز میم  مجرم  یر برایناپذ انکو ام  ، ممتنع خام  یآرزو

  شعله  آتش در  یعنی» النار  یف  یتلظ. « است  جھنم  یھا از نام  ی: نامیلظ» است  زن  زبانه
 د.یشک  و زبانه

َوىٰ ﴿ اَعٗة ّلِلشَّ  ﴾١٦نَزَّ
ند تا ک یبرم  را از استخوان  و پوست  گوشت  آتش  : آنیعنی» نندهکسر را بر  پوست«

گردد.  یبرم  اول  حال  ھمان  به  گذارد سپس ینم  یرا بر جا  یزیچ  در آن  هکبدانجا 
  قولھردو  انیم  در جمع  . قتاده است  انسان  یاعضا  ا پوستیسر،   پوست»  شواه«
 ».ندک یبرم را  یدوزخ  یو اعضا  سر، چھره  وستپ  آتش  آن«د: یگو یم

﴿ ٰ ۡدبََر َوتََو�َّ
َ
 ﴾١٧تَۡدُعواْ َمۡن أ

ا یدن در  هکرا   ھرکس  : جھنمیعنی» خواند یشد م  گردانیرد و روک  را اعراض  هکھر«
 خواند. یخود فرام  یسو ، به شده  گردانیرو  و از آن  ردهک  پشت  حق  به

ۡوَ�ٰٓ ﴿
َ
 ﴾١٨وََ�ََع فَأ

را   مال  هک  ھرکس :یعنی» ردکو جابجا   اندوخت  مال«ه کرا   ھرکس خواند یم» و«
  انفاق ریخ  را در راه  از آن  یزیو چ  است  جابجا نموده  یرا در ظرف  و آن  ردهک  جمع
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 . است  ردهکادا ن  را در آن  أل  یخدا  و حق  ردهکن

�َ�ٰنَ إِنَّ ﴿  ﴾١٩ُخلَِق َهلُوً�  ٱۡ�ِ
و   نیبدتر و آز و  حرص  نیتر ھلع: سخت» است شده  دهیآفر  بیکناش  انسان  گمان یب«
در   یقرار یب  سرعت ھلع:«د: یگو یم  ی. زمخشر است  یقرار یو ب  اضطراب  نیتر زشت
  دنیرس  ر در ھنگامیخ  بازداشتن  و سرعت  انسان  ند بهیآ ناخوش  یامر  دنیرس  ھنگام

 خالع:  و جبن  ھالع  شح« .»رجل  رش ما ىف«است:   آمده  فیشر  ثیدر حد».  اوست  ر بهیخ

 » نندهک یتھ  است  ید و جبنیو شد  شکسر  است  یھست: بخل  یدر مرد  هک  یخصلت  نیبدتر
 . و مقاومت  تی، معنو ، اراده هیروح از  شخص  درون  نندهک ی: تھیعنی

ُه ﴿ ُّ إَِذا َمسَّ ُه  ٢٠َجُزوٗ�  ٱل�َّ  ﴾٢١َمُنوً�  ٱۡ�َۡ�ُ �َذا َمسَّ
 :یعنی» است  او برسد، بازدارنده  ر بهیخ  و چون  است  تاب یاو برسد، ب  شر به  چون«
 برسد، او  یانسان  نیچن  بتھا بهیاز مص  نیا مانند ای،  یماریا بی،  یازمندیفقر و ن  چون

  امثال و  شیو گشا  و رفاه  یمانند توانگر  یریخ  و چون  است  قرار و مضطرب یار بیبس
  هک  است  ی. جزع: اندوھ ر استیخ یو ب  لیو بخ  ار بازدارندهیاو برسد، او بس  بهھا  این

  از جمله»  ومنع  ، جزع ھلع«گانه  سه  ! اوصاف یدارد. آر یباز م  اروبارشکرا از   انسان
 . است شده  سرشته  بر آن  انسان  هک  است  یعیطبا

 ﴾٢٢ٱلُۡمَصّلِ�َ إِ�َّ ﴿
بر   شانیا  هکنماز   قدم  ثابت  : مگر برپادارندگانیعنی» مگر نمازگزاران«

  شانیا  هکر قرار ندارند بلیاز خ  یو بازدارندگ  یقرار ی، ب یبیک، ناش یتاب یب  صفات
  حق  نید و  مانیرا ایباشند ز یاستوار م  هیمرض  یھا و خصلت  دهیپسند  اوصاف  به

  صفات  به  شدن  آراسته  به مقابلتاو   ناپسند بازداشته  صفات  به  شدن  را از موصوف  شانیا
 دارد. یر وا میخ

ِينَ ﴿ ٰ َصَ�تِِهۡم َدآ�ُِمونَ  ٱ�َّ  ﴾٢٣ُهۡم َ�َ
و   شغل  چیو ھ» رندیگیپ  شهیھم  شیبر نماز خو  هک  یسانک  ھمان«

  آن  را در وقت  نماز فرض  گرداند پس ینم  خود مشغول  به را از نماز  شانیا  یا یگرفتار

  دوست« ».قل  ن�دومها وأ  اهللا  ىلإ  عمالاأل  حبأ«است:   آمده  فیشر  ثینند. در حدک یم ادا

  هک ل  عائشه .»باشد  کاندھرچند  ، ستھا آن  نیدارتر  نزد خداوند دوام  اعمال  نیتر داشته
  دادند بر آن یم  را انجام  یعمل  چون ص خدا  رسول«د: یگو یم  است  ثیحد  نیا  یراو
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ورزند  یم  بر نمازھا مداومت  هکاند  یسانک  هیمراد آ  پس». دندیورز یم  استمرار و مداومت
  یامور  تیبا رعا  هک  است  یگریار دکنماز   شأن  به  تیر آنند اما عنایگیپ  آن  و در اوقات

ز یابد و نی یم  تحقق  رهیو غ  قبله  به  آوردن  ی، رو عورت  پوشاندن از نماز؛ مانند وضو،  قبل
و   یارک ھودهیز از بیپرھ  د، چونیورز  تیعنا  د بر آنینماز با  دنبال  به  هک  یامور  تیبا رعا

را از   انسان  نیو راست  یقیرا نماز حقیز  است  با طاعت  یمناف  هک  یو اعمال  ییگو ھودهیب
  عدم  لینماز، دل  یبعد از ادا  گناه  ابک، ارت نیدارد. بنابرا یر بازمکمن فحشا و  ابکارت

 . است نماز  آن  قبول

ِينَ وَ ﴿ ۡعلُومٞ  ٱ�َّ ۡمَ�ٰلِِهۡم َحّقٞ مَّ
َ
 ﴾٢٤ِ�ٓ أ

  یزیو ھر چ  فرض  اتکمراد ز» است  ینیمع  حق  شان در اموال  هک  یسانکو «
ا ی،  یشگیھم  یا ا صدقهیرد؛ از نذر، یگ یم  خود الزم  بر ذمه  انسان  هک  است

 مستمر.  یکمک
 یاجتماع  اھداف  بخش  تحقق  هک  است  یا یمال  عبادت  بر وجوب  لیدل  هیآ  نیا

 و اھداف  یتیـ ترب  یاخالق  اھداف  یدارا  هک  یا یبدن  عبادات  ، بعد از وجوب است 
 باشند. یم  ینیبرتر د 

آ�ِِل وَ ﴿  ﴾٢٥ٱلَۡمۡحُرومِ ّلِلسَّ
و   است  خواھنده  هک  است  یریسائل: فق» است  و محروم  سائل  یبرا«ن یمع  حق  آن
ابا   ردنک  طلب از  یگ و وارسته  مناعت  یاز رو  هک  است  یریند. محروم: فقک یم  طلب

  ساخته  بھره یو ب  محروم  جھت  نی، از ا توانگر است  هکرود  یم  گمان  نیورزد لذا چن یم
 . گذشت زین»  اتیذار«در سوره   و محروم  ر سائلیشود. تفس یم

ِينَ وَ ﴿ قُوَن �َِيۡوِم  ٱ�َّ  ﴾٢٦ٱّ�ِينِ يَُصّدِ
  کش  در آن  نه  یعنی،  است  امتیروز ق  و آن» دارند یروز جزا را باور م  هک  یسانکو «

 ند.ینما یار مکرا ان  آن  نند و نهک یم

ِينَ وَ ﴿ ۡشفُِقونَ  ُهم ّمِنۡ  ٱ�َّ  ﴾٢٧َعَذاِب َرّ�ِهِم مُّ
و   در خوف  : از آنیعنی» ندکمنایب  پروردگارشان  از عذاب  هک  یسانکو «
  هک  جھت  بدان  ستین  مکز ین  شانیا  طاعات  هک برند، با وجود آن یسر م به  ینگران

خود   بر ذمه  سبحان  یخدا  حقوق  پندارند و به یز میر و ناچیخود را حق  اعمال
 دارند.  اعتراف
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ُمونٖ ﴿
ۡ
 ﴾٢٨إِنَّ َعَذاَب َرّ�ِِهۡم َ�ۡ�ُ َمأ

: یعنی» شد  نتوان  منیا  از آن  هک  است  چنان  پروردگارشان  عذاب  گمان یب«
  است  ھرکس شود و قطعا سزاوار  منیپروردگار ا  از عذاب  یسک  هک  ستین  ستهیشا
 باشد.  کمنایب  از آن  یول  شتاز استیپ  ھرچند در طاعت  هک

ِينَ وَ ﴿ يَۡ�ُٰنُهۡم فَإِ�َُّهۡم  ٢٩ُهۡم لُِفُروِجِهۡم َ�ٰفُِظونَ  ٱ�َّ
َ
ۡو َما َملََكۡت �

َ
ۡزَ�ِٰجِهۡم أ

َ
ٰٓ أ إِ�َّ َ�َ

ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  ٱۡ�َتَ�ٰ َ�َمِن  ٣٠َ�ۡ�ُ َملُوِم�َ 
ُ
 ﴾٣١ٱۡلَعاُدونَ َوَرآَء َ�ٰلَِك فَأ

  هک  یزانینکا یخود   نند مگر بر زنانک یحفظ م خود را  ینھان  اندام  هک  یسانکو «
 فراتر  ھرکس  ستند پسین  شده  مالمت  گروه  نیا  پس  است  شده ھا آن  کمال  شانیدستھا

»  مؤمنون«  در آغاز سوره  اتیآ  نیر ایتفس» ارندک تجاوز  هکد، آنانند یبجو  نیاز ا
،  یباز جنس  ، ھم متعه  احکن  بودن  حرام بر  اتیآ  نیا«د: یگو یم  ی. نسف گذشت  لیتفص  به

 ».ندک یم  (جلق) داللت  و استمنا با دست  واناتیو ح  با امردان  مقاربت

ِينَ وَ ﴿ َ�َٰ�ٰتِِهۡم وََ�ۡهِدهِۡم َ�ُٰعونَ  ٱ�َّ
َ
 ﴾٣٢ُهۡم ِ�

 از  یزیچ  : بهیعنی» نندک یم  تیخود را رعا  یھا و عھدھا امانت  هک  یسانکو «
 از عھدھا و  یزیو چ  ردهکوارد ن  یاند، خلل شده  قرار داده  نیام ھا آنبر   هک  ییھا امانت

 اند، ردهک  الزام  شتنیرا بر خو  اند و آن تعھد داده  برابر آن در  هکرا   ییھا نامیپ
 نند.کش ینم

ِينَ وَ ﴿   ﴾٣٣ُهم �َِشَ�َٰ�ٰتِِهۡم قَآ�ُِمونَ  ٱ�َّ
  آن  حیصح  ھا را بر وجه ی: گواھیعنی» اند ستادهیخود ا  یھا یگواھ  به  هک  یسانکو «

  به  سک  آن  نند، چهک یادا م  امکدارد، نزد ح  یا یگواھ  شان بر ذمه  هک  یسک  آن  یبرا
  افتاده نظر از و  عیوض  باشد و چه  ناش یو عال  عیرف  دور، چه  باشد و چه  کینزد ھا آن

 دھند. یر مییرا تغ  آن  نهنند و ک یم  تمانکرا   یگواھ  نه  پس

ِينَ وَ ﴿ ٰ َصَ�تِهِۡم ُ�َافُِظونَ  ٱ�َّ  ﴾٣٤ُهۡم َ�َ
 و  انکار، ارکاذ  تی: بر رعایعنی» نندک یم  بر نماز خود محافظت  هک  یسانکو «
  به ھا آنو از   ردهکوارد ن  خللھا  این از  یزیچ  بندند، بهیط نماز پایشرا

  هک نینمازند از ا  ز نگھبانیاند و ن مواظب  شوند و بر آن ینم  گر سرگرمید  یتھایمشغول
ر کذ  انیببرد. شا  نیب را از  و ثوابش  را ھدر ساخته  آن  هکنند کب  یارک  آن  یبعد از ادا
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 بر  لیو آخر، دل  در اول  آن  به  گروه  نیا  ردنک  از نماز و موصوف  یادآوریرار کت  هک  است
 . استنماز   تیو اھم  فضل

ۡكَرُمونَ ﴿ ٰٖت مُّ ْوَ�ٰٓ�َِك ِ� َج�َّ
ُ
 ﴾٣٥أ
 ھا مستقرند و با باغ  : در آنیعنی» اند شده  داشته  ی، گرام ییھا در باغ  گروه  نیا«
 رند.یگ یقرار م  داشت یھا مورد گرام لیھا و تجل میرکت  انواع

ِينَ َ�َماِل ﴿ َمالِ وََعِن  ٱۡ�َِم�ِ َعِن  ٣٦َ�َفُرواْ قَِبلََك ُمۡهِطعِ�َ  ٱ�َّ  ﴾٣٧ِعزِ�نَ  ٱلّشِ
  است  شده  را چه ھا آن: یعنی» تو شتابانند  یسو به  هکرا   افرانک  است  شده  چه  پس«

  شده  را چه  افرانکاست:   یمعن  نیا  به»  نيمهطع«ا یز از نزد تو شتابانند. یدر گر  هک
و از   راست  از جانب«نگرند؛  یم  تیسو به  وستهیو پ  را بلند نموده  شانیگردنھا  هک  است

  جانب از  ندهکو پرا  متفرق  یھا در گروه  افرانک: یعنی» در گروه  ، گروه چپ  جانب
ا یزند، یگر یم  نند و از برابر دعوتک یفرار م  شانیاز ا ص خدا  رسول  و چپ  راست

 نگرند. یم  شانیا  یسو به

َ�ۡطَمُع ُ�ُّ ﴿
َ
ن يُۡدَخَل َجنََّة نَعِي�ٖ  ٱۡمرِيٖٕ �

َ
 ﴾٣٨ّمِۡنُهۡم أ

  هک با آن» شود  درآورده  پرنازونعمت  بھشت  به  هکبرد  یم  طمع  از آنان  کیا ھر یآ«
 زد؟یگر یم  تیازبرابر ھدا

  گرد آمده ص خدا  رسول  رامونیپ  انکاند: مشر گفته  نزول  سبب  انیدر ب  مفسران
 و استھزا  بیذکت  هکبردند بل ینم  یا بھره  دادند اما از آن یفرا م  گوش  شانیا  سخن  وبه
  بھشت به  از آنان  ما قبل  گمان یشوند، ب  وارد بھشت  نانیگفتند: اگر ھم یو م  دهیورز

 أخداوند  پس ! میبرخوردار  نعمت و از ناز  در بھشت  از آنان  شیو قطعا ب  میشو یوارد م
 فرمود.  را نازل  هیآ  نیا

ا َ�ۡعلَُمونَ ﴿ ۖٓ إِنَّا َخلَۡقَ�ُٰهم ّمِمَّ َّ�َ٣٩﴾ 
ھرگز  ! : نهیعنی.  در بھشت  آنان  طمع  قطع  یبرا  بازدارنده  است  یا لمهکال ک» الک«

  میا دهیآفر  یدیپل  یمن  را از آب  : آنانیعنی» میا دهیدانند، آفر یم  را از آنچه  ما آنان«؛  نه
  تیروا  به  فیشر  ثیحد . در ستیسزاوار ن  شانیبر براکت  نیا  دانند پس یم  خودشان  هک

ِينَ ٱَ�َماِل ﴿ ه:یآ ص خدا  رسول  هک  است سعد آمده و ابن  ماجه احمد، ابن َ�َفُرواْ  �َّ
ا َ�ۡعلَُمونَ ...قَِبلََك ُمۡهِطعِ�َ  ۖٓ إِنَّا َخلَۡقَ�ُٰهم ّمِمَّ   شیخو  دست  فکبر   گاه را خواندند آن ﴾َ�َّ



 ٩٩٣  سوره معارج

 

  ید: ایگو یم  أل  یخدا« نھادند و فرمودند:  خود را بر آن  و انگشت  انداخته  دھان  آب
  یول  دمیآفر  نیتو را از مانند ا  هک یدرحال  یمرا عاجز گردان  یتوان یم  ! چگونه فرزند آدم

  امانخر  متیگرانق  دو جامه  انی، م ردمک  اعتدال  و به  سامان را استوار، به  نشتیآفر  چون
و   یردک  جمع  پس  است یو آواز  بانگ  رفتنت  راه را از  نیزم  هک  یدر حال  یرفت  راه

 )تو(  دادن  صدقه  ھنگام  وقت  د، آنیرس  گلوگاھت  به  نفس  چون  هک  گاه تا آن  یبازداشت
را   صفره  یاب  بن  ، مھلبس ریشخ للهعبدا  بن  مطرف  هک  است  شده  تیروا». دیفرا رس

  راه  نیشمیابر  ییو عبا  چھارگوش  نیشمیابر  نینگار  یدر ردا  خرامان  خرامان  هکد ید
  از آن  أل  یخدا  هک  یرفتن  راه  گونه  نیا  ستیخدا! چ  بنده  یاو گفت: ا  به  رود پس یم

گفت: چرا؛ تو را  ؟ ھستم  یسک  چه  من  هک  یشناس یگفت: مگر نم  دارد؟ مھلب  نفرت
مردار   ز الشهین  آخرت بود و  یدیپل  نطفه  آغازت  هک  یھست  یسک. تو  شناسم یم  کین

سر   مھلب  ! پس یھست  نجاست  ز حاملین  آغاز و انجام  نیا  انیو در م  است  یا دهیگند
 . رفت ینم  راه  برانهکومت  خرامان  گونه  گر آنیو د  و گذشت  خود گرفت

ۡقِسُم بَِرّبِ ﴿
ُ
� ّمِۡنُهۡم َوَما  ٤٠إِنَّا لََ�ِٰدُرونَ  ٱلَۡمَ�ٰرِِب وَ  لَۡمَ�ٰرِقِ ٱفََ�ٓ أ َل َخۡ�ٗ َبّدِ ن �ُّ

َ
ٰٓ أ َ�َ

 ﴾٤١َ�ُۡن بَِمۡسُبو�ِ�َ 
روز از  ھر  گاه پروردگار طلوع  : بهیعنی» ھا ھا و مغرب پروردگار مشرق  به  پس«

 را  بھتر از آنان  هک بر آن  مییتواناما   نهیآ ھر  هک  خورم یم  قسم«  آن  و غروبگاه  سال  امیا
 رتر ازیپذ تر و فرمان ستهیبھتر، شا  هک  نیبر ا  میی: توانایعنی» میگردان  آنان  نیجانش

  مینکرا نابود   نافرمان  گروه  نیا  اند، سپس ردهک  یما را نافرمان  هک  مینیافریرا ب  یسانک
،  میدھ یم  انجام  میرا بخواھ  آنچه  هکبل  مینک  هار را ارادک  نیاگر ا» میستین  و ما درمانده«

د و ی) زاالاقسم( در» ال«گرداند.  یما را عاجز م  یارک  شود و نه یم  از ما فوت  یزیچ  نه
 . د استیکد تأیمف

ٰ يَُ�ُٰقواْ يَۡوَمُهُم ﴿ ِيفََذرُۡهۡم َ�ُوُضواْ َوَ�ۡلَعُبواْ َح�َّ  ﴾٤٢يُوَعُدونَ  ٱ�َّ
 و»  شیخو  در باطل» ندیدرآ  یھودگیب  به  هک« ص محمد  یا »بگذارشان  پس«

  مشغول خود  تیمأمور  تو به  ؛ پس شیر خویو حق  کوچک  یایدر دن» نندک  یگوشیباز
را یشود ز  تمام  نیو سنگ  بر تو بزرگ  آنان  یشکو گردن  یی، ژاژ خا باطل  هکشو و مبادا 

  روزشان  دار آنید تا به«واگذار   شان حال  را به  آنان  پس  و بس  است  تو فقط بالغ  فهیوظ
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  باش  مطمئن  پس  است  امتیروز، روز ق  و آن» اند، برسند داده  آنان  را به  اش وعده  هک
 د.یرا خواھند چش  شانیروز سزا  در آن  آنان  هک

 د:یفرما یروز م  ر آنیدر تفس  گاه آن

ۡجَداثِ يَۡوَم َ�ۡرُُجوَن ِمَن ﴿
َ
ُهۡم إَِ�ٰ نُُصٖب يُوفُِضونَ  ٱۡ� َّ�

َ
اٗ� َك� َ�ِ٤٣﴾ 

ند یآ  رونیب»  فراخواننده  یسو  به  دوان و دوان» از گورھا شتابان  هک  یروز«
 گریدوند و از ھمد یم  سرعت  به  : چنانیعنی» شتابند یم  ییھا نشانه  یسو به  آنان  ییگو

  ییھا رقیا بیھا  شتابند. نصب: پرچم یم  ییھا شانهن  یسو به  ییگو  هکرند یگ یم  سبقت
  باطل  ا نشانهی  پرچم  یسو ا بهیدر دن  هک : چنانیعنیشود.  یم  نصب  هک  است

گرفتند، در  یم  سبقت ھا آن  گر در پرستشید  کیدند و از یدو یبود م  شان بتان  هک
  هک  است  یزینجا: ھر چیادر   شتابند. مراد از نصب یدعوتگر م  یسو  ز بهین  امتیق

 . رد، مانند بتانیگ یم قرار  مورد پرستش  سبحان  یو بجز خدا  شده  ردهک نصب

بَۡ�ٰرُُهۡم تَۡرَهُقُهۡم ذِلَّةۚٞ َ�ٰلَِك ﴿
َ
ِي ٱۡ�َۡومُ َ�ِٰشَعًة �  ﴾٤٤َ�نُواْ يُوَعُدونَ  ٱ�َّ

نگرند،  یباال نم  به  هک  یطور  ؛ به یخوار  به» باشد  فروافتاده  دگانشانید«
 :یعنی» است  نشسته  بر آنان  یو خوار  غبار خفت«را دارند   آن  توقع  هک  یعذاب  سبب به

  است  یروز  ھمان«امت یروز ق» نیا«اند  فرورفته  یو دشوار  و ذلت  یدر خوار  سخت
شوند اما  یم روبرو  آن  روز با عذاب  نیدر ا  هکا یدر دن» شد یم  داده  وعده  آنان  به  هک

 . است  یآمدن  ناخواه  خواه أ خداوند  بودند اما وعده  آن  نندهک  بیذکت ھا آن
 



 
 
 
 

 نوح  سوره

 . است  هی) آ۲۸(  یو دارا  است  یکم
  تمام رایز  است  شده  ینامگذار ÷ امبر خدایپ»  نوح«  نام  به  سوره  نی: اهیتسم  وجه

  فیتوص و در  طوفان  تا وقوع  یو  دعوت  یاز ابتدا  با قومش ÷  نوح  انگر داستانیب  آن
 است:  آمده سوره  در مطلع  هک ؛ چنان است  نیزم  یدر رو  دعوت  از تجارب  تجربه  نیا

رَۡسۡلَنا نُوًحا إَِ�ٰ قَۡوِمهِ ﴿
َ
آ أ ِ�مٞ  ۦٓ إِ�َّ

َ
�َِيُهۡم َعَذاٌب أ

ۡ
ن يَأ

َ
نِذۡر قَۡوَمَك مِن َ�ۡبِل أ

َ
ۡن أ

َ
 ﴾١أ

 : بعد ازیعنی» ده  میخود را ب  قوم  هک  میفرستاد  قومش  یسو را به  ما نوح  نهیھرآ«
از   شیپ«؛  و ھشدار ده  میرا ب  قومت  هک  میداد  فرمان  یو  به ÷  نوح  ختنیبرانگ

 از  ی. ول است  طوفان  ا عذابی،  دوزخ  عذاب  هک» دیایب  سرشانبر   کدردنا  یعذاب  هک آن
  انیب ؛ میشو یادآور می.  استیدن  ، عذاب مراد از آن  هکد یآ یبرم  نیر چنیثک  ر ابنیتفس

در   درنگش  مدت  انیو ب  بشر است  یسو به  یامبر الھیپ  نیاول ÷ نوح  هک  مطلب  نیا
 . گذشت»  تبوکعن«  ، در سوره قومش  انیم

بِ�ٌ ﴿  ﴾٢قَاَل َ�َٰقۡوِم إِّ�ِ لَُ�ۡم نَِذيٞر مُّ
؛  یالھ  از عذاب» ھستم  یا دھنده  میشما ب  یبرا  من  نهی! ھرآ من  قوم  یگفت: ا«
  هیما  هکرا   و آنچه  ھستم» ارگرکآش«دھم  یو ھشدار م  ترسانم یم  شما را از آن  پس

 . سازم یار مکآش  تانی، برا است  نھفته  در آن  از عذاب  تان ییو رھا  شماست  نجات

ِن ﴿
َ
ْ أ َ  ٱۡ�بُُدوا ِطيُعونِ  ٱ�َُّقوهُ وَ  ٱ�َّ

َ
 ﴾٣َوأ

،  یفروتن ـ از  یو  حق  پس» دیخداوند را بپرست  هک«است   نیا  من  دعوت  مضمون
او د و با یآور جا  را به  یو  یھا ناد و فرمینکادا   یو  ـ را به  و محبت  ی، دوست شیاین

  یو  شما را در عذاب  هک  : از آنچهیعنی» دیو از او پروا دار«د ینگردان  کیرا شر  یگرید
  را منیز  در اوامرم» دیبر  فرمان  و از من«د ینک  کرا تر  شید و حرامھایزیافگند، بپرھ یم

 . شما ھستم  یسو به أ از نزد خداوند  یا فرستاده
  . پس و اطاعت  ی، تقو استوار است: عبادت  هیپا  بر سه للها  یال  ، دعوت نیبنابرا

 باشند.  خاطر داشته  را به  یمعن  نید ایبا أ خدا  راه  دعوتگران
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َجَل ﴿
َ
� إِنَّ أ َس�ًّ َجٖل مُّ

َ
رُۡ�ۡم إَِ�ٰٓ أ ِ َ�ۡغفِۡر لَُ�م ّمِن ُذنُو�ُِ�ۡم َوُ�َؤّخِ إَِذا َجآَء َ�  ٱ�َّ

ُرۚ لَۡو ُكنُتۡم �َ   ﴾٤ۡعلَُمونَ يَُؤخَّ
از   ی: تا بعضیعنی» امرزدیشما ب  شما از گناھان  یتا برا«د ینک  نی! چن یآر

 امبر ویپ  از اطاعت  قبل  هک  است  یاز گناھان  عبارت  امرزد؛ و آنیشما را بر شما ب  گناھان
تا : یعنی» بدارد  مقرر واپس  یو شما را تا وقت«  است  سرزده  از آنان  یو  دعوت  اجابت

ر افگند یتأخ  به  است  ردهکشما مقرر   یبرا  أل  یخدا  هک  یمھلت  نیشما را تا آخر  مرگ
دھد. مراد  یرا نم  مھلت  شما تا آن  یبرا  بودن  زنده  مجال  عذاب  یفور  نزول  ر آنیدر غ

  آن  از مواھب  یو برخوردار  نیاز زم  یریگ بھره  هیشما و عمل  اتیعاد حیه: مک  است  نیا
 د.یدار و استوار باشیپا  حق  بر طاعت  هکگرداند   یبر شما طوالن  گاه را تا آن

 و  یکیو ن  طاعت  دادن  انجام  هکاند  ردهک  استدالل  قتیحق  نیبر ا  هیآ  نیعلما با ا
  به  فیشر  ثیدر حد  هک د چنانیافزا یم  قتا بر عمر انسانیحق  رحم  صله  وستنیپ

 .»العمر  تز�د يف  الرحم  ةصل«فرمودند:  ص خدا  رسول  هک  است  آمده س  انس  تیروا
اگر   هکنمود   مکح  أل  یمثال خدا«د: یگو یم  ی. زمخشر»دیافزا یدر عمر م  رحم  صله«

بمانند،   یباق  شیفر خوکاگر بر   یعمر دھد ول  را ھزار سال  آورند، آنان  مانیا  نوح  قوم
د تا یآور  مانیا شد:  گفته  آنان  به  یرو  نیگرداند. از ا  کھال  سالصد   بر سر نهرا   آنان

  اتیح  ییعاد نھایم  عنوان  به  هک  یمقرر شما را تا زمان  اجل  آن  لهیوس  به أ خداوند
  دنیرس سر  عاد بهیم  ، ھمان مدت  نیا  هکر اندازد یتأخ به  است ردهکو مقرر   نییشما تع

» شود ینم  داشته  موقوف د، ھرگزیایب للهمقرر ا  وقت  را چونیز». « است  ھزار سال کی
شما بر   حال  د و در آنیایب  است  نموده بر شما مقدر  أل  یخدا  هک  ی: اگر مرگیعنی
  واقع  ناخواه  خواه  هکشود بل ینم  رانداختهیتأخ  ھرگز به  مرگ  د، آنیباش  یباق  فرتانک
  شما در وقت  یبرا  هک» دیدانست یاگر م«اطاعت  و  مانیا  یسو بهد یبشتاب  شود پس یم

  یز پین  قتیحق  نیا  نا بهیقیدھد،  یم  یرو  یندامت  چه  تانیھا اجل  دنیسر رس به
،  نیشود و بنابرا ینم  ر افگندهیتأخ فرا رسد، به أ خداوند عادیم  چون  هکد یبرد یم
 د.یآورد یم  مانیا

  فرورفته ایدن  یزندگان  یدر دوست  از بس ÷ نوح  قوم  هکدارد   بر آن  داللت  هیآ  نیا
  دعوتگران  یبرا  یگرید  درس  هیآ  نیا  نیداشتند. ھمچن  کش  ھم  در مرگ  ییبودند، گو

 نند.ک  مستغرق  یویدن  یھا را در وعده  د مردمینبا  هک  است أ للها  یسو  به
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 ﴾٥َدَعوُۡت قَۡوِ� َ�ۡٗ� َوَ�َهاٗر�قَاَل َرّبِ إِّ�ِ ﴿
 :یعنی» ردمک  و روز دعوت  را شب  قومم  ! من پروردگار من  یا« ÷  نوح» گفت«
  ،دعوت یداد  فرمان  مرا بدان  هک  مانیا  یسو به  یروز طور شبانه و به  وستهیرا پ  آنان

 . باشم ردهک  یا یوتاھک  چیھ  در دعوتشان  هک آن یب  ردمک
  راه را در  یفرصت  چیو ھ  وقت  چید ھیبا  هک  است  دعوتگران  یبرا  درس  نیپنجم  نیا

 ندھند.  از دست  دعوت

 ﴾٦فَلَۡم يَزِۡدُهۡم ُدَ�ٓءِٓي إِ�َّ فَِراٗر�﴿
  یسو را به  آنان  هک  از آنچه  شان یو بر دور» زشانیجز بر گر  من  دعوت  یول«

 » .فزودین»  خواندم یفرام  آن

َ�ٰبَِعُهۡم ِ�ٓ َءاذَانِِهۡم وَ ﴿
َ
ْ �ّ�ِ ُ�ََّما َدَعۡوُ�ُهۡم ِ�َۡغفَِر لَُهۡم َجَعلُٓواْ أ واْ  ٱۡسَتۡغَشۡوا ُّ�َ

َ
�َِياَ�ُهۡم َوأ

ْ وَ  وا  ﴾٧ٱۡستِۡكَباٗر� ٱۡسَتۡكَ�ُ
  : ھرگاهیعنی» یامرزیب  شان یتا برا  ردمک  را دعوت  آنان  ھر وقت  و ھمانا من«

 ، از توست  تو و اطاعت  به  آوردن  مانیاز ا  عبارت  هک  مغفرت  سبب  یسو بهرا   آنان  هک
 را  من  یتا صدا» درآوردند  شیخو  یھا خود را در گوش  انگشتان«؛  ردمک  دعوت

خود را با   یھا : چھرهیعنی» دندیپوشان را در  شیخو  یھا و جامه«نشنوند 
» فشردند  یفر پاکو بر «را نشنوند   نند و سخنمیدند تا مرا نبیخود پوشان  یھا جامه

  املکو » تمام  یا یشکردند گردنک  یشکو گردن«دند یار استمرار ورزکو ان فرک: بر یعنی
 . حق  رشیپذ در برابر

 ﴾٨ُ�مَّ إِّ�ِ َدَعۡوُ�ُهۡم ِجَهاٗر�﴿
  ردمک  دعوترا   آنان  ی: درحالیعنی» ردمک  بلند دعوت  یصدا  را به  باز آنان  سپس«

 . خود بودم  دعوت  نندهک بلند اعالن  یندا  به  هک

اٗر�﴿ ۡرُت لَُهۡم إِۡ�َ َ�ۡ
َ
ۡعلَنُت لَُهۡم َوأ

َ
ٓ أ  ﴾٩ُ�مَّ إِّ�ِ

  روشن و  یطور علن  خود را به  : مجددا دعوتیعنی» ردمک  اعالن  آنان  ارا بهکباز آش«
  نیا  پس» یگفتن  پنھان  به«دعوت   نیدر ا» را  آنان  گفتم  و پنھان»  ردمکرار کت  آنان  به

  یروشھا  به  هک نیا  خالصه و  ردمک  دعوت  یطور خصوص  را به  یکی  و آن  یرا پنھان  یکی
  پنھان اسررت:« ی: معنایقول  به . ردمک  را دعوت  آنان  متفاوت  یھا وهیو ش  مختلف

 . ردمک  دعوت  شان در منازل را  و آنان  رفتم  منازلشان  ه: بهک  است  نیا»  گفتم
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 بود:  مرتبه  سه  یدارا ÷ نوح  دعوت  هک  است  نیا  اتیمراد آ
  وی رد اما ازک  را دعوت  و روز آنان  در شب  و مخصوص  طور پنھانی  در آغاز به -۱

 گریختند.
در   و نصیحت  رد زیرا دعوتک  ار دعوتکطور آش  را به  آنان  دوم  در مرتبه  سپس -۲

 رد.کن  تأثیری  نیز بر آنان  دعوت  شیوه  . اما این است  و قاطع  وبندهک  مردم مال
ھردو  ، کامل  شناسی  و وظیفه  زیاد و دلسوزی  و اھتمام  کوشی با سخت  سپس -۳

  شبیه  کرد؛ و این  جمع  باھم ـ را  علنی  و شیوه  پنھانی  شیوه  ـ یعنی  شیوه
 پرداختند.  بدان  العرب  و جزیره  در مکه ص  خاتم  رسول  که  است  دعوتی  مراحل

  یسر و  یعلن  لیوسا  د با ھمهیبا  هک  است  دعوتگران  یبرا  یدیجد  درس  هیآ  نیو ا
 گمارند.  ھمت  شیخو  دعوت  رساندن  در جھت

ْ َ�ُقۡلُت ﴿ اٗر� ۥَر�َُّ�ۡم إِنَّهُ  ٱۡسَتۡغفُِروا  ﴾١٠َ�َن َ�فَّ
  نسبت از او  تین  : با اخالصیعنی» دینک  آمرزش  گفتم: از پروردگار خود طلب  پس«

» ار آمرزگار استیاو بس  نهیآ ھر«د یبخواھ  خود آمرزش  گذشته  گناھان  به
 . و مجرمان  ارانکگنھ  یبرا

َمآءَ يُۡرِسِل ﴿  ﴾١١َعلَۡيُ�م ّمِۡدَراٗر� ٱلسَّ
مدرار: » بفرستد  زانیرا ر  تا بر شما باران«د؛ یبخواھ  ! از پروردگار خود آمرزش یآر

  اسباب  نیاز بزرگتر استغفار  هک  است  بر آن  لیدل  هیآ  نیر. ایگیو پ  ، روان زانیار ریبس
استسقا   یاستغفار در دعا  جھت  نیھم  به  است  یو روز  رزق  انواع  و حصول  باران  نزول

آمد   رونیب  باران  طلب  به س عمر« د:یگو یم  یب. شع است دهیگرد  باران) مشروع  (طلب
  به ش  فرود آمد. اصحاب  باران  فزود پسین  یگریز دیچ  یخواھ بر استغفار و آمرزش  یول

  یگریار دکد؟! شما جز استغفار ینک  باران  شما طلب  هک  میدیگفتند: ما ند س عمر
فرود  ھا آن  لهیوس  به  هکرا   آن  یدھایلک  فرمود: من س فرود آمد! عمر  د اما بارانیردکن

ْ ٱَ�ُقۡلُت ﴿را خواند:   هیآ نیا  سپس .١ردمک  د، طلبیآ یم َ�َن  ۥَر�َُّ�ۡم إِنَّهُ  ۡسَتۡغفُِروا
                                                           

 از  ای ، ستاره مجدح  جمع  ) مجادیحالسامء  بمجاديح  طلبتاست: (  این س عمر  لفظ سخن -١

  استغفار را به س ، عمر ترتیب  نای  بود. به  باران  بر نزول  ای نشانه  در نزد اعراب  که  ھاست ستاره
  ستارگان  آن  او به  که این  باشد، نه  مفھوم  اعراب  برای  کرد تا خطابش  تشبیه  باران  ستارگان

 باشد.  داشته  ای عقیده
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اٗر� َمآءَ ٱيُۡرِسِل  ١٠َ�فَّ   هک  است  شده  تیروا». ]۱۱-۱۰[نوح:  ﴾١١َعلَۡيُ�م ّمِۡدَراٗر� لسَّ
  یھا رحم و  بازداشت ÷  را از قوم نوح  باران  سال  چھل  مدت به  خداوند متعال

از   نجات  راه استغفار تنھا  هکداد   وعده  آنان  به ÷  نوح  د پسیگردان  میرا عق  شان زنان
 . و اوالد است  در ارزاق  شیگشا  حصول  چهیو تنھا در  بتیمص  نیا

ۡمَ�ٰٖل َو�َنَِ� َو�َۡجَعل لَُّ�ۡم ﴿
َ
نَۡ�ٰٗر�َوُ�ۡمِدۡدُ�م بِأ

َ
ٰٖت َو�َۡجَعل لَُّ�ۡم �  ﴾١٢َج�َّ

 ھا و شما باغ  یدھد و برا  یدرپ یرا پ  و فرزندان  شما اموال  به«د تا ینکاستغفار » و«
 اریرا بس  و فرزندانتان  اموال  یتعال  د، حقینک: اگر استغفار یعنی» د آوردیبارھا پدیجو

  یتوانگر و  ی، فراوان وافر آخرت  بر بھره  عالوه أ خداوند  به  مانتانیرا ایگرداند ز یم
از  / یبصر  نزد حسن  یمرد  هک  است  شده  تیآورد. روا یم  ارمغان  تانیز برایا را نیدن

!  بخواه  آمرزش  أل  یاو گفت: از خدا  به  یبصر  رد، حسنک  تیاکش  یو تنگسال  یقحط
  از قلت  یگریو فرد د  نسل  قلت از  یگریرد، فرد دک  تیاکاز فقر ش  ینزد و  یگریفرد د

از   یکی  انیم  نیرد. در اکاستغفار امر   را به  آنان  او ھمه  پس  شیخو  نیزم  محصول
  ردهک  از را مطرحیاز ن  ینوع  کیھر   هکآمدند  چند نزد تو  یگفت: مردان  یو  به  حاضران
 /  یبصر  ! حسن یاستغفار دستور داد  را به  آنان  تو ھمه  یردند ولک  وهکش  و از آن

ْ ٱَ�ُقۡلُت ﴿ رد:ک  تالوت  یرا بر و  هیآ  نیا گفتم: از   پس«. ]۱۰[نوح:  ﴾َر�َُّ�مۡ  ۡسَتۡغفُِروا
  و فرزندان  شما اموال  بفرستد و به  زانیرا ر  د... تا برشما بارانینک  آمرزش  پروردگار خود طلب

 .»د آوردیبارھا پدیو جو ھا نابوست شما  یدھد و برا  یدرپ یرا پ

ِ َوقَاٗر�﴿ ا لَُ�ۡم َ� تَرُۡجوَن ِ�َّ  ﴾١٣مَّ
لله ا  از عظمت  هک  است  شده  شما را چه«افزود:   قومش  به  خطاب ÷  نوح

  او را به د تایترس ینم  أل  یخدا  از عذاب  هک  است  شده  : شما را چهیعنی» د؟یترس ینم
  نیا  یا معنی.  است  و حرمت  یو بزرگ  د؟ وقار: عظمتینک  د و از او اطاعتیبخوان  یگانگی

  یمعن  نید؟ و ایپرداز ینم پروردگار  میر و تعظیتوق  به  هک  است  شده  است: شما را چه
 . است  داده  حیرا ترج  ز آنین  یراز  هک  است  یزمخشر  دهیبرگز

ۡطَواًرا﴿
َ
 ﴾١٤َوقَۡد َخلََقُ�ۡم أ

،  نطفه  أتیھ  ابتدا به» است دهیآفر  مختلف  یشما را بر طورھا  هک آن  حالو «
  و به  شدن  تا تمام  بسته  خون  أتیھ  به  ، سپس گوشت  پاره  أتیھ  به  سپس
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از   ـ سپس  گذشت»  نیمؤمن«  امر در سوره  نیا  انیب  هک ـ چنان  خلقتتان  وستنیپ  املکت
  به  گاه و آن  یجوان  دوره  د، باز بهیگذار یم  قدم  یکودک  دوران  به  ینیجن  مرحله

 ، است  دهیآفر  عیاطوار بد  نیشما را بر ا  هک  یسکر یو توق  میچرا در تعظ  . پس یریپ  دوره
 ؟. است  مانیا  به  شیگرا  امور موجب  نیدر ا  تأمل  هک یحال د درینک یم  یوتاھک

لَۡم تََرۡواْ َكۡيَف َخلََق ﴿
َ
� ُ  ﴾١٥َسۡبَع َسَ�َٰ�ٰٖت ِطَباٗ�ا ٱ�َّ
 را بر فراز  ی: بعضیعنی» تو بر را تو  آسمان  ھفت  خداوند چگونه  هکد یا دهیا ندیآ«
 » .؟ است  دهیآفر«در طبقه   گر، طبقهید  یبعض

ۡمَس �ِيِهنَّ نُوٗر� وََجَعَل  ٱۡلَقَمرَ وََجَعَل ﴿ اٗجا ٱلشَّ َ�ِ١٦﴾ 
در   ماه  هک  میشو یادآور می» است  را قرار داده  ماه« ھا نا: در آسمیعنی» ھا آنو در «

  ینور با  نیزم  یرو  بخش یروشن  ماه  هک  ی: در حالیعنی» فروزنده«است یدن  آسمان
  یبرا  شان پرتواف» است  داده قرار  ید را چراغیو خورش»  ستین  ییگرما  در آن  هک  است
  شیاز خویمورد ن  یشتیامور مع در  تصرف  به  آن  ینور و گرما  لهیوس تا به  نیزم  اھل

 وجود دارد؟.  یانرژ  گرما و ھم  ھم ، یروشن  در آن  ھم  هک  یدیابند، خورشی  یدسترس

ُ وَ ﴿ �َبَتُ�م ّمَِن  ٱ�َّ
َ
�ِض أ

َ
 ﴾١٧َ�َباٗ�ا ٱۡ�

را از  بشر  أل  ی: خدایعنی» دنیانیاز رو  ینوع  د بهیانیرو  نیو خداوند شما را از زم«
  بزرگ رد؛ باکمساعد   او در آن  شیرشد و رو  یرا برا  نهیزم  د، سپسیآفر  نیقشر زم

رشد و نمو   . البته یوتاھکبعد از   یو  قدوقامت  شدن و با دراز  یکوچکبعد از   یو  شدن
  خود به  تحول ندیدر فرا  هک  است  ییزھایچ  لهیوس  به  اھانیمانند رشد و نمو گ  انیآدم

 نند.ک یم  هیتغذ  نیزم  یجاندار، از اجزا  واناتیا حیھا  یرستن

 ﴾١٨ُ�مَّ يُعِيُدُ�ۡم �ِيَها َوُ�ۡخرُِجُ�ۡم إِۡخَراٗجا﴿
  هک  گاه آن» گرداند یبازم«  نی: در زمیعنی» شما را در آن« أ خداوند» سپس«

  کخا  گر بهیبار د  رود تا سرانجام یم  لیتحل  به  در آن  وجودتان  یاجزا  د پسیریم یم
  یطور به آورد یم  رونیشما را ب  و دوباره«شود  یم  ختهیآم  نیو با زم  دهیگرد  لیتبد

  به  امتیق ز روزیآورد؛ با رستاخ یم  رونیب  نی: باز شما را از زمیعنی» آوردن  رونیب
 . باراول  ھمچون  تان یجیتدر  دنیانیبا رو  واحد، نه  دفعه  کیدر   آوردن  رونیب

ُ وَ ﴿ �َض َجَعَل لَُ�ُم  ٱ�َّ
َ
 ﴾١٩�َِساٗطا ٱۡ�
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د یگردان شما ھموار  یرا برا  : آنیعنی» ساخت  یشما فرش  یرا برا  نیو خداوند زم«
و   رفتن  راه  د، ھمچونینک یم  د و استراحتیرو یم  د، راهینیگز یم  ینکس  بر آن  هک

 . تانیھا در خانه  فرش  یبر رو  استراحت

 ﴾٢٠ّلِتَۡسلُُكواْ ِمۡنَها ُسُبٗ� فَِجاٗجا﴿
د. یبرو  نیزم  و گشاده  فراخ  یھا شاھراه  : تا بهیعنی» دیبرو  آن  فراخ  یتا در راھھا«

  لیچھار دل ÷  نوح  زبان  به  ه: خداوند متعالک نیا  . خالصه است  وهکدو   انیم  فج: راه
دوم:   لی، دل مختلف بر اطوار  انسان  نشیآفراول:   لیرد؛ دلک  انیب  شید خویرا بر توح

چھارم:   لیو دل  نیاز زم  انسان  اندنیسوم: رو  لی، دل د و ماهیو خورش ھا آنآسم  نشیآفر
 . است  و فراخ  گشاده  یھا با راه  نیزم  ردنک  گسترده

ُهۡم َعَصۡوِ� وَ ﴿ ْ قَاَل نُوٞح رَّّبِ إِ�َّ َبُعوا هُ  ۥَمن لَّۡم يَزِۡدهُ َماُ�ُ  ٱ�َّ  ﴾٢١إِ�َّ َخَساٗر� ۥٓ َوَوَ�ُ
  ی: بر نافرمانیعنی» ردندک  ینافرمان  از من  نانیا  نهیگفت: پروردگارا! ھرآ  نوح«

نگفتند   را اجابت  و اطاعت  یو تقو  عبادت  یسو  به  دند و دعوتمیاصرار و استمرار ورز  من
: یعنی» است  فزودهین  یو  در حق  انیجز ز  و فرزندش  مال  هکردند ک  یرویپ  یسکو از «

ردند، از ک  یرویخود پ و ثروتمند  گمراه  یاز رؤسا  و اوباش  ز اراذلیر و نیفق  اشخاص
  در آخرت  شان ا و عذابیدن در  شان یو فرزند جز بر گمراھ  مال  یاریبس  هک  یسانک  ھمان

  یرد در حالک  درد دل  أل  یخدا  یسو به  از آنان ÷  نوح،  بیترت  نیا  . به است  فزودهین
 و افزود: ؛ داناتر است  شان حال  او خود به  دانست یم  هک

 ﴾٢٢َوَمَكُرواْ َمۡكٗر� ُكبَّاٗر�﴿
از   عبارت  هکدند؛ یسگال  یبزرگ  بس  رنگی: رؤسا نیعنی» ار آوردندکدر   بزرگ  یرنگیو ن«

 بود. ÷  نوح  شتنکو   بر آزار دادن  شان و اراذل  گان سفله  ختنیو برانگ  جییتھ

﴿� ا َوَ� ُسَواٗ� َوَ� َ�ُغوَث َوَ�ُعوَق َو�َۡ�ٗ  ﴾٢٣َوقَالُواْ َ� تََذُرنَّ َءالَِهَتُ�ۡم َوَ� تََذُرنَّ َوّدٗ
بر   ختنشانیبرانگ  یخود برا  روانیپ  رؤسا به» و گفتند«افزود:  ÷  نوح
  انیخدا  : ھرگز پرستشیعنی» دینکن  کخود را تر  انیھرگز خدا: «÷  نوح  ینافرمان

 ھا آن  هکبود   ییھا ر و تمثالیو تصاو  از بتان  عبارت  انیخدا  د؛ و آنیفرو نگذار خود را
رؤسا   نیھمچن» و«ردند ک  را پرستش ھا آنز ین  اعراب  بودند و سپس  خود ساخته  یبرا
 :یعنی» دینکن  کو نسر را تر  عوقیو   غوثیو   ود و سواعھرگز «خود گفتند:   روانیپ به

 و  عوقيو  غوثي و  ود و سواع«د: یگو یم  عبک  بن د. محمدیرا فرونگذار ھا آن  پرستش
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علیھماالسالم   و نوح  آدم  انیم  یزمان  در فاصله  هکبود   یصالح  اشخاص  ، نام»نرس
  انیم  به  ی، گروھ آنان  بعد از درگذشت  هکبود   گونه نیا  شان پرستش  ستند و نحوهیز یم

  اگر تمثال گفت:  آنان  به  سیابل  ردند پسکاقتدا   آنان  به  یتعال  حق  در عبادت  هکآمدند 
زتر یانگ شوق آورتر و شما نشاط  یبرا  شانیا  وهیش  به  د، عبادتیشکر بیتصو  را به ھا آن

  آنان  به  سیابل گر آمدند وید  یگروھ  بعد از آنان  ردند. سپسک  نیچن ھا آن  . پس است
  نیز چنیشما ن دند لذایپرست یر را میتصاو  نیاز شما بودند، ا  قبل  هک  یسانکگفت: 

  پرستش  را به  بتان  ز بعدا آنین  آغاز شد و اعراب  وقت  از ھمان  بتان  د. لذا پرستشینک
  لهیقب  بت»  غوثی«،  لیھذ  لهیقب  بت»  سواع«بود،   لبک  لهیقب  بت» ود«  هک گرفتند چنان

  بتان  اعراب  ر. البتهیحم  لهیقب  بت» نسر«و   ھمدان  لهیقب  بت»  عوقی«،  ا مذحجی  فیقط
،  در طائف  فیثق  لهیقب  الت: بت بود از  عبارت ھا آن  نیمھمتر  هکز داشتند ین  یگرید

و   و نائله  ، اساف خزاعه  لهیقب  : بتتمنا ، و جشم  غطفان و  میسل  یھا لهیقب  : بتیعز
را بر فراز   آن  بود پس  بتان  نیتر بزرگ  آنان در نزد  ھبل  . و چون هکم  مردم  ھبل: بت

 نھادند.  عبهک

َضلُّواْ َكثِٗ�ۖ� َوَ� تَزِدِ ﴿
َ
ٰلِِم�َ َوقَۡد أ  ﴾٢٤إِ�َّ َضَ�ٰٗ�  ٱل�َّ

 ای،  شان : رؤسا و بزرگانیعنی» ردندک  را گمراه  یاریبس  نهیآ و ھر«افزود:  ÷  نوح
  یگمراھ جز  ارانکبر ستم«پروردگارا! » و«ردند ک  را گمراه  از مردم  یاریبس  بتان  نیا
 . رنگشانیدر ن  یا جز گمراھی،  انی: جز زیعنی» یفزاین

ۡدِخلُواْ نَاٗر� فَلَۡم َ�ُِدواْ لَُهم ّمِن ُدوِن ﴿
ُ
ۡغرِقُواْ فَأ

ُ
ا َخِطيٓ�تِِهۡم أ ِ ّمِمَّ نَصاٗر� ٱ�َّ

َ
 ﴾٢٥أ

 بر اثر ÷  نوح  : قومیعنی» شدند  دهیشک  غرق  به  هکبود   گناھانشان  سبب  به«
» شدند  درآورده  یآتش  به«غرق   نیا  دنبال به» سپس«شدند   غرق  با طوفان  گناھانشان

  نیچن  یو معن  قبر است  ، عذاب : مراد از آتشیقول . به است  در آخرت  دوزخ  آتش  هک
، »شدند  درآورده ادخلوا:»  ر بهیدند. اما تعبیگرد  آتش  ورود به  مستحق  شود: پس یم

وجود   و صحت  آتش  به  ورودشان  بودن  یتا حتم  است  یلفظ ماض  به  ر از مستقبلیتعب
  هیآ  نیا  یریاند و قش القول  متفق  یمعن  نیبر ا  یریو قش  یراز  د؛ و امامینما  را افاده  آن

» افتندین  یاوری  چیبرابر خداوند ھ در خود  یبرا  پس«داند.  یقبر م  عذاب  اثبات  لیرا دل
 ند.ک  دفع  ز آنانرا ا  بازدارد و آن أ خداوند  را از عذاب  آنان  هکافتند یرا ن  یسک: یعنی

�ِض َوقَاَل نُوٞح رَّّبِ َ� تََذۡر َ�َ ﴿
َ
 ﴾٢٦َديَّاًرا ٱلَۡ�ٰفِرِ�نَ ِمَن  ٱۡ�
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» مگذار  یباق  یارید  چیھ  افرانکاز   نیزم  ی! بر رو پروردگار من  یگفت: ا  و نوح«
د، یگرد  وسیمأ  شان مانیاز ا ÷  نوح  ! چون ی. آر ار استید  نکسا  هک  یسک  یعنیار: ید
فرستاد   یاو وح  به  أل  یخدا  هکبود   بعد از آن  یو  یدعا  نیا  رد. البتهکدعا   آنان  هیعل
  مانیاند، ا آورده  مانیا )نونکتا(  هک  یسانکجز  )نیبعد از ا(تو   ھرگز از قوم«ه: ک

  را غرق  رد و آنانک  را اجابت ÷  نوح  یدعا أ خداوند  پس». ۲۶ھود/« »آورند ینم
  قوم  هیعل ص  رمکا  رسول  یمانند دعا ÷ نوح  یدعا  نیا  هک  ر استکذ  انینمود. شا

  ، اهزمهم حزابألا  وهازم  احلساب  ، رس�ع الكتاب  م�ل  ا�«است:   شان کمشر
را   ! آنان احزاب  نندهکش  یو ا  الحساب  عیسر  یا ، تابک  فرود آورنده  یا! ایبار خدا« .»وزلزهلم

 ص رمکا  رسولو   ÷ نوح  یدعا  فرق«د: یگو یم  یعربال ابن .» گردان  و متزلزل  نکبش
بر ضد   هک  یسانک  هیعل ص  رمکا  رد اما رسولکفار دعا ک  ھمه  هیعل  نوح  هکبود   نیا

  روش  نیفار ھمک  هیدر دعا عل  بودند؛ و اصل  زده  کیو تحر  یبند  گروه  به  دست  مسلمانان
 ». است صامبریپ

اٗر�﴿ ٓواْ إِ�َّ فَاِجٗر� َكفَّ  ﴾٢٧إِنََّك إِن تََذرُۡهۡم يُِضلُّواْ ِعَباَدَك َوَ� يَِ�ُ
  و نابودشان» یرا بگذار  ھمانا اگر تو آنان«خود افزود:   یدر دعا ÷  نوح  گاه  آن

» ندینزا را  یا شهیپ  فرانکار کو جز بد«حق   از راه» سازند یم  را گمراه  بندگانت« ینکن
  یرا؛ برا  یار ناسپاسیو جز بس  طاعتت  کرا؛ با تر  یارکاورند جز بدیا نیدن  : بهیعنی

  انشانیم در  هک  گفت  جھت  را بدان  سخن  نیا ÷  نوح«د: یگو یر میثک  . ابن نعمتت
د: یگو یم  یاما نسف ». داشت  یدرست  شناخت  بود و از آنان  ردهک  یزندگ  سال  نھصد و پنجاه

گر ید  هکبود   خبر داده  یو  به أ خداوند  هک  گفت  جھت  را بدان  سخن  نیا ÷  نوح«
 ». است  ھود آمده  ) سوره۳۶(  هیدر آ  هک آورد. چنان ینم  مانیا  یو  به  از قومش  یسک

يَّ َولَِمن َدَخَل بَۡيِ�َ ُمۡؤِمٗنا َولِۡلُمۡؤمِنَِ� وَ  ٱۡغفِرۡ رَّّبِ ﴿ َوَ� تَزِدِ  ٱلُۡمۡؤِمَ�ِٰت� ِ� َولَِ�ِٰ�َ
ٰلِِم�َ   ﴾٢٨إِ�َّ َ�َباَرۢ� ٱل�َّ

 ÷ نوح پدر و مادر  هک  ر استکذ  انیشا» امرزیرا ب  ! مرا و پدر و مادرم پروردگار من  یا«
باشد » آورده  مانیا«ه ک یدر حال» دیدرآ  من  خانه  به  هکرا   ھرکس و«بودند   مؤمنھردو 

ا ی،  یشتکا در ی،  ھستم  آن  نکسا  من  هکد یدر آ  یمنزل  به  هکرا   ھرکس :یعنیامرز. یز بین
و فرزند  ÷  نوح  نبودند، مانند زن  متصف  وصف  نیا  به  هک  یسانک  د. پسیدرآ  مسجدم



 تفسیر انوار القرآن    ١٠٠٤

دعا   نیا  ، از تحت» رمیگ یم  یدھد، جا  پناه  مرا از آب  هک  یوھکدر «گفت:   هک  یو
  به  هک  یو زنان  مردان  : بر ھمهیعنی» را  مؤمنات و  نیمؤمن  امرز تمامیز بیو ن«اند.  خارج
در   ردنکدعا  ÷  نوح  با اقتدا به  امرز. پسیب  امتیق اند تا روز موصوف  مانیا  وصف

د یسع یاب  تیروا  به  فیشر  ثی. در حد است  مستحب  و مؤمنات  نیمؤمن  تمام  حق

ال مؤمنا وال يأ�ل إ  ال تصحب«فرمودند:  ص خدا  رسول هک  است آمده س  یخدر
تو را نخورد؛ جز   یو غذا  ینشو؛ جز با مؤمن  ومصاحب  ھمراه« .»ال تيقإ  طعامك

و   یستمگر، جز نابود  افرانک: بر یعنی» یفزاین  یرا جز تباھ  ارانکو ستم. «» یزگاریپرھ
  شامل  امتیرا تا روز ق  یستمگرز ھر ین ÷  نوح  یدعا  نیا . یفزاین  یو خراب  انیز

 . است  دهیگرد



 
 
 
 

 جن  سوره

 . است  هی) آ۲۸(  یو دارا  است  یکم
  آنان  یدھ  میو ب  انیجن  احوال  به  هک آن  سبب  به  سوره  نی: اهیتسم  وجه
 شد.  دهینام»  جن«،  است  پرداخته

نَُّه ﴿
َ
وِ�َ إَِ�َّ �

ُ
نِّ َ�َفرٞ ّمَِن  ٱۡسَتَمعَ قُۡل أ  ﴾١َ�َقالُٓواْ إِنَّا َسِمۡعَنا قُۡرَءانًا َعَجٗبا ٱۡ�ِ

بر  أ خداوند  از جانب» من  یسو به«  امتت  بهص محمد  یا» بگو«
  من  قرائت  به» نھادند  گوش  از جن  یگروھ  هکشد   فرستاده  یوح« ÷  لیجبرئ  زبان

  یما قرآن  نهیآ گفتند: ھر  پس«  است  سک  تا ده  . نفر: از سه خواندم یم  قرآن  هک  گاه آن
  خود بازگشتند، به  قوم  یسو به  از جن  گروه  آن  : چونیعنی» میدیرا شن  شگرف

ھا  ا در موعظهی،  و بالغت  در فصاحت  هک  میدیرا شن  شده  قرائت  یگفتند: ما سخن  آنان
در  ص خدا  رسول  هک  یا ؛ سوره میشو یادآور میبود.   بیخود عج  تکا در بریا، واندرزھ

 قۡ ٱ﴿ خواندند، سوره: یم  جن  سپردن  گوش  ھنگام
ۡ
ِ  َرأ ِيٱَرّ�َِك  مِ سۡ ٱب  ]۱[العلق:  ﴾١َخلَقَ  �َّ

  آنان  یسو به  خود جن  انیرا از م  یفرستادگان أ خداوند  هک  ر استکذ  انیبود. شا
 اند. ÷  آدم  تماما از فرزندان  رسوالن  هکبل نفرستاد

  دهیآفر  از آتش  هکھستند   دگانیاز د  و پنھان  عاقل  یاجسام  انیاند: جن  علما گفته
  أل  یخدا رایاند ز شده  دهیگردان  لفکمختار و م  هکھستند   یا یبیغ  اند و تنھا عالم شده

ـ   جن  د. اصلیگردان مختار  لفکم  یبیغ  ز عالمرا ا  و جن  شده  مشاھده  را از عالم  انسان
  فرزندان  نسا  هک چنان اند سیو تبار ابل  ـ نسل  است  گفته /  یبصر  حسن  هک چنان

و   در ثواب  گروهھردو  و افرک  وجود دارد، ھم  مؤمن  ھم  دو گروهھستند و از ھر  آدم
  ھرکس و  است أ خدا  یبود، او ول  مؤمن  گروه  ا آنی  نیاز ا  سکھر  اند پس کیشر  عقاب

اند و  نیبینص  انینجا: جنیدر ا  مراد از جن . است  طانیافر بود، او شک  گروه  ا آنی  نیاز ا

ٓ إَِ�َۡك َ�َفرٗ ﴿ است: رفته  سخن  گروه  نیز از ھمین»  احقاف«  در سوره ۡ�َنا  ّمِنَ  ��ۡذ َ�َ
نِّ ٱ در نماز   قرآن  به  انیجن  سپردن  گوش  هک  است آمده  اتیدر روا .]۲۹[األحقاف:  ﴾ۡ�ِ

 ، بود. است  و طائف  هکم  انیدر م  ییجا  هک»  نخله  بطن«  و در محل  صبح
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 للهعبدا از  مهیرک  هیآ  نزول  سبب  انیدر ب  شانیا ریو غ  ی، ترمذ ، مسلم یبخار
  خواندند و نه  قرآن  بر جن  نه ص خدا  فرمود: رسول  هکاند  ردهک  تیروا س عباس  بن
  اخبار آسمان  افتیو در  نیاطیش  انیم ص  حضرت  آن  در زمان  هکدند بلیرا د ھا آن

جز   دهیپد  نیا گفتند:  انیجن  شد پس یم  ھا فرستادهشھاب  آنان د و بریجاد گردیا  مانع
رفتند تا   نیزم  مغارب و  مشارق  بهلذا   است  امدهیوجود ن  ، به داده  رخ  هک  یاتفاق  سبب  به

  انیم  نی. در ا است  افتاده  اتفاق  یرخداد  چه  هکابند و بنگرند یرا ب  تحول  نیا  عامل
بودند بر   رھسپار شده  تھامه  نیسرزم  یسو منظور به  نیھم  به  هک  انیاز جن  یگروھ

نماز   شیخو  با اصحاب  هنخل در ص  حضرت  آن  هکردند کگذر   یحال در ص خدا  رسول
با خود   فرادادند و بعد از آن  گوش  آن  دند، بهیرا شن  قرآن  چون  گزاردند پس یبامداد را م

.  است  نیھم  اخبار آسمان  دنیما و شن  انیم  لیجاد حایا  عامل  هکخدا   گفتند: سوگند به
  ... ھمان میدیرا شن  یبیعج  قرآنما! ما   قوم  یا و گفتند:  بازگشته  شیخو  نزد قوم  سپس

وِ�َ إَِ�َّ ﴿فرمود:   نازل  شیخو  بر رسول  أل  یخدا  هکبود 
ُ
 .١]۱[الجن:  ﴾قُۡل أ

 س مسعود  ابن  یاند. ول دهیرا ند  جن ص خدا  رسول  هکرساند  یز مین  ظاھر قرآن  البته
  انیبر جن  قرآن  قرائت منظور  بودند تا به  دهیمأمور گرد ص خدا  رسول  هک  است  بر آن

  یاند. قرطب دهید را  جن  شانیا  بروند. پس  انینزد جن  اسالم  یسو به  شان و دعوت
ا یآ  هک  دمیپرس  علقمه د: ازیگو یم  یرا عامر شعبی؛ ز متر استکمح  یرأ  نیا«د: یگو یم

از   باره نیدرا  گفت: من حاضر بود؟ ص خدا  با رسول  جن  در شب س مسعود  ابن
  رسول  ھمراه  جن  در شب  اصحاب از شما  یکیا یو گفتم: آ  ردمک  سؤال س مسعود  ابن
،  میبود ص خدا  رسول  ھمراه  یشب ما  یر! ولید؟ او گفت: خیا حاضر بوده ص خدا

  شانیاما ا  میردکوجو   ھا را جست یواد  شانیا  در طلب  پس  میردک  را گم  شانیا  بناگاه
  و ما را گم  شده  سردرگم ص خدا  رسول ایم: یاثنا با خود گفت  نیدر ا  میافتیرا ن

بر ما   هکبود   یشب  نیبدتر  شب  آن  اند. پس دهیگرد ـ ترور  ا ـ خدا نخواستهیاند،  ردهک
ند. یآ یحرا م  وهک  از سمت ص خدا  رسول  هک  میدید  بناگاه شد،  صبح  . و چون گذشت

لذا   میافتین  میردکوجو  شما را جست  و ھر چه  میردک  شما را گم ! ماللها ا رسولیم: یگفت
 ص کمباررسول گذرنند!  یم  را بر آن  شب  یگروھ  هک  میردک  یسپر را  یشب  نیبدتر

                                                           
 شد.  نقل  در اینجا با تلخیص  روایت -١
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  قرآن  و بر آنان  رفتم  یو  ھمراه  بود پس  آمده  نزد من به  جن دعوتگر«فرمودند: 
  یبودند، برا  ردهکبرپا   هکرا   ییھا و آتش  خود بردند و آثار جنبا  ما را  گاه آن».  خواندم

  خواھان ص خدا  بودند از رسول  العرب  رهیجز  انیاز جن  هک  گروه  دادند. وآن  ما نشان
  خدا بر آن  نام  هک  یھر استخوان«فرمودند:   آنان  به ص خدا  دند. رسولیگرد  توشه و زاد

 شما  وافرتر دارد در دست  ھر چه  یگوشت  هک  یا گونه و به  شماست  آن، از  است  شده  برده
  نیبا ا« ما فرمودند:  به ص  حضرت  و آن».  شماست  انیچھارپا  علف  یلکافتد و ھر پش یم

د: یگو یم  یعربال ابن ». شماست  یجن  برادران  یز غذایدو چ  نیرا اید زیز استنجا نزنیدو چ
گاھتر است س  عباس  مورد از ابن  نیدر ا س مسعود  ابن« داد یاو شاھد رو رایز  آ

 ». دنیبود مانند د  یک  دنیو شن  است  دهیرا شن  آن س  عباس  ابن  هک  یدر حال  است  بوده

َحٗدا ۦۖ اَمنَّا بِهِ  َٔ َ�  ٱلرُّۡشدِ َ�ۡهِدٓي إَِ� ﴿
َ
ُّۡ�َِك بَِرّ�َِنآ أ  ﴾٢َولَن �

» رشد  یسو به  هک»  میدیرا شن  یشگرف  د گفتند: ما قرآنخو  قوم  به  از جن  گروه  آن
  مانیا  آن  به  د پسینما یم  راه« أ خداوند  و شناخت  یو راست  حق  یسو : بهیعنی

و «  است أ خداوند  از جانب  هکشد   و باورمان  میردک  قیرا تصد  : آنیعنی» میآورد
  یگرید  یخدا و با او» میآور ینم  کیشر«از خلقش » را  یسک  پروردگارمان  یھرگز برا

  قرآن  به  دادن فرا  گوش بار  کیبا   انیجن  هکبود   سان نی. بد میخوان ینم  پرستش  را به
  یوتعال کتبار  یخدا  المک  قرآن  هکافتند یدر  شانیھا عقل  لهیوس  آوردند و به  مانیا  آن  به

دند اما از یرا شن  قرآن  نیبارھا ھم و بارھا ـ  شانیرؤسا  خصوص ـ به  شیفار قرکاما   است
  زبان  را به  قرآن  بود و ھم  امبر از خودشانیپ  ھم  هک نبردند، با وجود آن  یا بھره  چیھ  آن

  را مجازات  آنان  خداوند متعال  هکانتظار نبود  دور از  خواند پس یم  آنان بر  خودشان
 شاند.کب  شان و ذلت  قتل  ند و بهک

 أخداوند دی، توحص محمد  دعوت  امیپ  نیبزرگتر  هک  است  نیبر ا  دال  مهیرک  هیآ
 باشد. یم  آن  و اھل  کاز شر  دنیو بر

نَّهُ ﴿
َ
َذَ تََ�َٰ�ٰ َجدُّ َرّ�َِنا َما  ۥَو� ا ٱ�َّ  ﴾٣َ�ِٰحَبٗة َوَ� َوَ�ٗ
از » ما پروردگار«و جالل   و شأن» یبزرگ  بلند است  هکو حقا «افزودند:   انیجن  آن

پروردگار ما   است: قدرت  نیا  یمعن  یقول دھند. به یم  و فرزند نسبت  او از زن  به  هک  آنچه
  یعنی.  است  میسر جک  به» جد«گر: ید  . قرائت است  یو  قدرت» جد«را یز  است  بزرگ

  هکافتند یرا در  یقیحقا  قرآن از  انیجن  یی. گو است  و حق  پروردگار ما راست  تیربوب
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گاه  شان یکشر  دهیعق  یرا بر خطا ھا آن   هکدارد   احتمال  نی. ھمچن ساخت داریو ب  آ
است:  آمده  فیشر  ثیدر حد  هک باشد چنان  یا توانگری  ییو فرمانروا  کمل» جد«مراد از 

  یتوانگر  چیھ«است:   گفته  آن  یدر معنا س  دهیعب ابو  هک »اجلد  کذا اجلد من  نفعيال «
ھمسر و «افزودند:   انیجن  آن». رساند ینم برابر تو سود در  و ثروتش  یرا توانگر

  هک نیپروردگار ما از ا  و عظمت  و جالل  شأن  است : برتریعنی» است  برنگرفته  یفرزند
 دھند. یم  یو  ناروا را به  نسبت  نیفار اکاز   یگروھ  هک  گونه رد، آنیبرگ  یا فرزندی  زن

از   أل  یخدا  هکافتند یدر  بالبداھه  قرآن  دنیمجرد شن  به  انیجن  هکبود   نیچن
 . است  و منزه  کو فرزند پا  زن  برگرفتن

نَّهُ ﴿
َ
ِ َ�َن َ�ُقوُل َسفِيُهَنا َ�َ  ۥَو�  ﴾٤َشَطٗطا ٱ�َّ
  نیا  به» ستب یرا افترا م  ما بر خداوند دروغ  جاھل  هک  نیو ا«افزودند:   انیجن  آن

 در  سبحان  یبر خدا  دروغ  را در بربستن  و جاھالنشان  انکمشر  سخن  انی، جن بیترت
  را به  و آنان  ار نمودهک، رد و ان از مزخرفات  نیا ریو فرزند و غ  زن  با گرفتن  رابطه

  یمغز کسب  نیا  هک  است  یودنکمغز و   که: سبینمودند. سف  ومکمح  یودنکو   سفاھت
و   از حق  یفر، دورک باشد. شطط: غلو و افراط در یم  و جھالتش  از حماقت  یناش  یو

 . از حد است  و گذشتن  یراست

ن لَّن َ�ُقوَل ﴿
َ
نَّا َظَننَّآ أ

َ
�ُس َو� نُّ وَ  ٱۡ�ِ ِ َ�َ  ٱۡ�ِ  ﴾٥َكِذٗبا ٱ�َّ
 ھرگز بر خداوند  و جن  انس  هک  میپنداشت  نیما چن  هک نیو ا«افزودند:   انیجن  آن
  نیاز ا  پس  و فرزند است  و زن  کیشر  یگفتند: خداوند دارا  هک  گاه آن» بندند ینم  دروغ

  هکرد ک ینم ر ما خطورکف  امر به  نیو ھرگز ا  میردک  قیتصد  شانرا در سخنان ھا آن  یرو
  سخن  هکد بو باور  نیا  اساس بربندد لذا بر  دروغ  أل  یند تا بر خداک  جرأت  یسک

  قرآن  سرانجام  چون و  میردکرا باور   نیدروغ  انیخدا  انیو متول  کشر  یسو به  دعوتگران
  هک . و چنان میبرد  یپ  یگو شانیپر  انیمدع  نیا  سخن  بطالن  به  ، سر انجام میدیرا شن

  سبب فقط به ھا آن  هک امر  نیبر ا  انیجن  یاز سو  است  یاقرار  نیاست: ا گفته  یراز
 بودند.  ھا درافتادهجھالت  نید در ایتقل

نَّهُ ﴿
َ
�ِس َ�َن رَِجاٞل ّمَِن  ۥَو� نِّ َ�ُعوُذوَن بِرَِجاٖل ّمَِن  ٱۡ�ِ  ﴾٦فََزاُدوُهۡم رََهٗقا ٱۡ�ِ
 رایز» بردند یم  پناه  از جن  یمردان  به  از انس  یمردان  هک نیو ا«افزودند:   انیجن  آن

گفت:  یم آمد، یفرود م  یا یدر واد  از اعراب  یشخص  چون  هکبود   چنان  تیدر جاھل
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در جوار و  پندار خود  به  پس».  برم یم  پناه  قومش  از شر نادانان  یواد  نیسرور ا  به«
  آنان  یشکسر بر  پس«رد ک یم  صبح  هکد تا یخواب یم  یمنیا  سرور با احساس  آن  پناه

و   یشکخود بر سر ارک  نیبردند، با ا یم  پناه  انیجن  به  هک  از انس  یدان: مریعنی» افزودند
  را پناهیافزودند ز ھا آنانس  و ھراس  بر بال و ضعف  انیا جنیافزودند.   انیجن  انیطغ

  سردمداران  هک افزود تا بدانجا  شانو ستم  و جسارت  بر جرأت  آنان  به ھا ناانس  بردن
و   یرھق: نادان د.یگرد  مسلم  و انس  ما بر جن  ییو آقا  یسرور  کنیگفتند: ا  انیجن
 . است  انیطغ

ن لَّن َ�ۡبَعَث ﴿
َ
ُهۡم َظنُّواْ َكَما َظَننتُۡم أ َّ�

َ
ُ َو� َحٗدا ٱ�َّ

َ
 ﴾٧أ

 شما  هک ز پنداشتند، ھمچنانین  آنان  هک نیو ا«خود افزودند:   قوم  به  انیجن  آن
 ز ھمانند شماین ھا آن: انسیعنی» زدیانگ یرا برنم  یسکھرگز خداوند   هکد یبود  پنداشته

است:   نیا  یا معنی.  ستیار نکدر   ییز و جزای، رستاخ بعد از مرگ  هکپنداشتند   انیجن
  خلق  یسو را به  یا فرستاده أخداوند  هکپنداشتند   انیز مانند شما جنین ھا آنانس

از   نیا  هکدارد   احتمال  نیرا برپا دارد. ھمچن  حجت  یو  لهیوس  زد تا بهیانگ یبرنم
ز ین  انیجن است:  نیا  یمعن  صورت  در آن  هکباشد،  ھا ناانس  یبرا  خداوند متعال  سخن

 بر  خلق  یسو به را  یا فرستاده أخداوند  هکبودند   پنداشته  شیفار قرکشما   ھمچون
  انیدر م  هک  یطور ھمان  هک  امر است  نیبر ا  دال  مهیرک  هیر؛ آیھر تقد  زد. بهیانگ ینم
ز در ین  و رسالت  بعث رک، من است  وجود داشته  یو نصران  یھودیو   کمشر  انیجن

 . است  وجود داشته  شان انیم

نَّا لََمۡسَنا ﴿
َ
َمآءَ َو�  ﴾٨فَوََجۡدَ�َٰها ُملَِئۡت َحرَٗسا َشِديٗدا وَُشُهٗبا ٱلسَّ
  آن اخبار  یای: ما جویعنی» میردک  را لمس  ما آسمان  هک نیو ا«افزودند:   انیجن  آن

» است  شده پر  از نگھبانان  هک  میافتیرا   آن  پس«؛  است  ما بوده  عادت  هک چنان  میشد
  هک  ینند، نگھبانانک یم  یو نگھبان  یپاسبان  سمع  را از استراق  آن  هک  ی: از فرشتگانیعنی

شوند.  یور م ما حمله بر  هک  است  پر شده» ییھا و از شھاب«بودند   یو قو »رومندین«
ر یت  داد. شھاب: ھمان  یرو  در آسمان ص  رمکا  رسول  بعد از بعثت  تحول  نیا  البته

َ�ِٰطِ��  ارُُجومٗ  َ�َٰهاوََجَعلۡ ﴿ ه:یر آیدر تفس  آن  انیب  هک چنان  است  ستارگان  آتش  ﴾ّلِلشَّ
 . گذشت»  کمل«  در سوره ]۵[الملك: 

ۡمِع� َ�َمن �َۡسَتِمِع ﴿ نَّا ُكنَّا َ�ۡقُعُد ِمۡنَها َمَ�ٰعَِد لِلسَّ
َ
 ﴾٩ِشَهاٗ�ا رََّصٗدا ۥَ�ِۡد َ�ُ  ٱ�نَ َو�



 تفسیر انوار القرآن    ١٠١٠

 در  از آسمان  دنیشن  یبرا  نیاز ا  شیما پ  هک نیو ا«افزودند:   انیجن  آن
  را از فرشتگان  اخبار آسمان  هک آن  ی: برایعنی» مینشست یم  ییھا نشستنگاه

  ھرکس  نونکاما ا«؛  میفگنیب  اھنانک  یسو  اخبار را به  آن  و سپس  میبشنو  دزدانه
  با بعثت  سبحان  ی: خدایعنی» ابدی یم  نیمکدر   یخود شھاب  یبسپارد، برا  گوش

  ینگھبان  ینسوزا  یھا با شھاب  انیرا از دستبرد اخبار توسط جن  آسمان  شیخو امبریپ
مورد  ابد تا او رای یخود م  نیمکرا در   یبسپارد، شھاب  گوش  آن  از ما به  ھرکس  پس ردک

و   یترمذ دارد. احمد،  بازش  اخبار آسمان  دنیو شن  سپردن  و از گوش  قرار داده  ھدف
،  از بعثت  قبل«فرمود:   هکاند  ردهک  تیروا س  عباس از ابن  ینسائ

پرداختند و  یم  یوح  دنیشن  به ھا آندر   هکداشتند   در آسمان  یینشستنگاھھا  نیاطیش
  منتقل  اھنانک  را به  و آن(  افزوده  بر آن  گر ھمید  لمهک  دند، نهیشن یرا م  لمهک  کی چون

ناروا  و  بود، باطل  شده  افزوده  بر آن  بود و آنچه  حق  لمهک  کی  اما فقط آن )ردندک یم
از   نیاطیشدند، ش  ختهیبرانگ  رسالت  به ص خدا  رسول  چون  یول بود

در   سیداد را با ابلیرو  نیا ھا آن  شدند، سپس  خود بازداشته  یھا نشستنگاه  نیا
 د دریجد  دهیپد  کی  جز وقوع  یزیامر چ  نیا  گفت: عامل ھا آن  به  سیگذاشتند، ابل  انیم

  یگروھ  فرستاد پس  نیزم  نافکو ا  اطراف  را به  انشیرکشاو ل  گاه . آن ستین  نیزم  یرو
  آمده  سیابل افتند و نزدی  ستادهیا  رمهکم  هکم  وهکدو   انیرا در م ص خدا  رسول  از آنان

  نیدر زم  هک  است  یا داد و حادثهیرو  ھمان  نیگفت: ا  سیدادند. ابل  یو  خبر را به  نیا
 . است  داده  رخ

شدند   بازداشته  سمع  از استراق ص خدا  رسول  بعد از بعثت  نیاطیه: شک نیا  خالصه
  یار وحک  آن فگنند و بر اثریب  اھنانک  زبان  را به  و آن  دهیرا دزد  از قرآن  یزیتا نتوانند چ

 . ستیک راستگو  هکشود  ینم  دانسته  صورت  را در آنیشود ز  و درھم  آشفته

رِ�َد بَِمن ِ� ﴿
ُ
َ�ٌّ أ

َ
نَّا َ� نَۡدرِٓي أ

َ
�ِض َو�

َ
َراَد بِِهۡم َر�ُُّهۡم رََشٗدا ٱۡ�

َ
ۡم أ

َ
 ﴾١٠أ

  اراده  ینند شریدر زم  هک  یسانک  در حق  هک  میدان یو ما نم«افزودند:   انیجن  آن
  آنان  در حق  ا پروردگارشانی« ؟ از آسمان  یو نگھبان  حراست  نیا  سبب به» است  شده

  استراق ما از  با بازداشتن أ خداوند  هک  میدان ی: ما نمیعنی» ؟ است  ردهک  رشد را اراده
  انینیزم  یسو به  هک  نیا ایفرود آورد،   یعذاب  نیزم  تا بر اھل  داشته  ، قصد آن سمع
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  هکد بو  شان سخن  انیدر ب  انیجن  از ادب  نیا«د: یگو یر میثک  بفرستد. ابن  یامبریپ
 ».دادند  نسبت  أل  یخدا  ر را بهیخ  یول  ردهکر نکشر را ذ  فاعل

نَّا ِمنَّا ﴿
َ
ٰلُِحونَ َو�  ﴾١١َوِمنَّا ُدوَن َ�ٰلَِكۖ ُكنَّا َطَرآ�َِق قَِدٗدا ٱل�َّ
از   : قبلیعنی» صالحانند  یما جمع  انیاز م  هک نیو ا«افزودند:   انیجن  آن

» نندیا  از مادون  یو جمع«بودند   صالح  صفت  به  موصوف  یما بعض  انی، از م قرآن  استماع
: مراد از صالحان: یقول  اند. به املکنا  یستگیو شا  ا در صالحی  از ما ناصالح  ی: گروھیعنی

  یراھھا  روندگان ما«افرانشانند کنند؛ یا  دون  هک  یسانکاند و مراد از  جن  مؤمنان
  میھست  ییھا دسته و  ندهکو پرا  متفرق  میھست  ییگروھھا  انی: ما جنیعنی» میگوناگون
  بن دی. سع دور از ھم  ییھا و روش  و راه  نیمتضاد و متبا  ییھا خواسته  ی، دارا مختلف

 ». و مجوس  یھود، نصاری ، بودند از مسلمانان  لکمتش  انیجن«د: یگو یم س  بیمس

ن لَّن �ُّۡعِجَز ﴿
َ
نَّا َظَننَّآ أ

َ
َ َو� �ِض ِ�  ٱ�َّ

َ
 ﴾١٢َهَرٗ�ا ۥَولَن �ُّۡعِجَزهُ  ٱۡ�

 رد درک  میرا عاجز نتوان للهھرگز ا  هک  میما دانست  هک نیو ا«افزودند:   انیجن  آن
او  ند، ھرگز ازک  را اراده  یزیما چ  در باره  یتعال  اگر حق  هک  می: ما دانستیعنی» نیزم
  رد او را از جھتک  میو عاجز نتوان«رد ک  میتوان ینم  و او را درمانده  میندار  یزیگر
 رد.یگ یحتما او ما را فرو م  هکبل  میزیبگر  یاز نزد و  میتوان ی: نمیعنی» ختنیگر

ا َسِمۡعَنا ﴿ نَّا لَمَّ
َ
 ﴾١٣فََ� َ�َاُف َ�ۡٗسا َوَ� رََهٗقا ۦَ�َمن يُۡؤِمۢن بَِرّ�ِهِ  ۦۖ َءاَمنَّا بِهِ  ٱلُۡهَدىٰٓ َو�
  مانیا  آن  ، به میدیرا شن»  : قرآنیعنی» تیھدا  ما چون  هک نیو ا«افزودند:   انیجن  آن

را   و آن  نموده و باور  قیتصد  است أ از نزد خداوند  قرآن  هکامر   نیا  : بهیعنی» میآورد
امر افتخار   نیا  به  انیجن  ردند. پسک  بیذکرا ت  آن  فار انسک  هک چنان  میردکن  بیذکت
  به  ھرکس  پس«  است  شانیا  یبرا  یبزرگ  افتخار و شرف  نیا  هک  ردند و حقا ھمک

و   است  بخس: نقصان» یاز ستم  دارد و نه  میب  یاز نقصان  آورد، او نه  مانیا  پروردگارش
 . و ستم  انیرھق: تجاوز و طغ

نَّا ِمنَّا ﴿
َ
ۡواْ رََشٗدا ٱلَۡ�ِٰسُطوَنۖ َوِمنَّا  ٱلُۡمۡسلُِمونَ َو� ْوَ�ٰٓ�َِك َ�َرَّ

ُ
ۡسلََم فَأ

َ
 ﴾١٤َ�َمۡن أ

 :یعنی» قاسط  یما مسلمانند و جمع  انیاز م  یجمع  هک نیو ا«افزودند:   انیجن  آن
  مسلمان  سکھر  پس«اند  رفته  راھهیب  به  حق  از راه  هک  یستمگر و منحرف  گان شهیپ جور
را   نجات ر ویو خ  حق  قصد راه  هک: آنانند یعنی »اند ردهکرشد را قصد   هک، آنانند  شده
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اند تا  برخاسته  یر و سختیگ یپ  و تالش  وششک  به  آن  یوجو  اند و در جست ردهک
 اند. افتهی  قیتوف  آن  به  سرانجام

ا ﴿ مَّ
َ
 ﴾١٥فََ�نُواْ ِ�ََهنََّم َحَطٗبا ٱۡلَ�ِٰسُطونَ َوأ

  به  دوزخ  هکاند  افروز جھنم آتش  : آنانیعنی» اند جھنم  زمی، ھمانا ھ و اما قاسطان«
ز ین  انس فارک  گونه  نی، ھم زمیھ  لهیوس  به  آتش  هک شود چنان یم  برافروخته  آنان  لهیوس

» اقسط«از  . مقسط: حق  جرو از راهک  یمعن  به  است» قسط«اند. قاسط: از  جھنم  زمیھ
 . است  عدل  برپادارنده  یمعن  به

 شود. یم  عذاب  افر در دوزخک  یجن  هک  است  بر آن  لیدل  هیآ  نیا

لَّوِ ﴿
َ
ْ َو� رِ�َقةِ َ�َ  ٱۡسَتَ�ُٰموا آًء َغَدٗقا ٱلطَّ ۡسَقۡيَ�ُٰهم مَّ

َ
�َ١٦﴾ 

اگر بر   هک»  است  شده  فرستاده  یوح  من  یسو ! بهص محمد  یبگو ا» و«
و   بر راه ھا آن  یدو ا ھری،  ا انسی،  : اگر جنیعنی» ردندک یم  استقامت  راست  راه

: قطعا یعنی» میدینوشان یم  فراوان  آب  آنان  به  البته«ردند ک یم  یداریپا  اسالم  روش
  یا ار گستردهیبس  اناتکو ام  ر و رفاهیخ  آنان  و به  داده  شیرا گشا  شانیو روز  رزق
 . میداشت یم  یارزان

  هک  گاه د آنیگرد  نازل  شیفار قرک  درباره  هیآ  نید: ایگو یم  نزول  سبب  انیدر ب  مقاتل
 شد.  بازداشته  از آنان  سال  ھفت  مدت  به  باران

َۡفتَِنُهۡم �ِيهِ� َوَمن ُ�ۡعرِۡض َعن ذِۡكرِ َرّ�ِهِ ﴿  ﴾١٧�َۡسلُۡكُه َعَذاٗبا َصَعٗدا ۦّ�ِ
در برابر   شان یگزار رکش  هک  میظھور بدان  علم  و به» مییازمایب  را در آن  تا آنان«

 به  ند، درآردشک  اعراض  ر پروردگارشکاز ذ  ھرکس و«  است  چگونه  فراوان  نعمت  نیا
  یو اندرزرو  ا از موعظهی،  ا عبادتید، یا توحی،  از قرآن  ھرکس :یعنی» سخت  یعذاب

 ند.ک یگرفتار م  نیو سھمگ  سخت  یعذاب  او را به  بگرداند خداوند متعال

نَّ وَ ﴿
َ
ِ فََ� تَۡدُعواْ َمَع  ٱلَۡمَ�ِٰجدَ أ َّ�ِ ِ َحٗدا ٱ�َّ

َ
 ﴾١٨أ

 مسجدھا  هک نیا«است   شده  فرستاده  یوح  من  یسو ! بهص محمد  یبگو ا» و«
ه: ک  است  ردهک  تیروا  نزول  سبب  انیر در بیجب  بن دیسع» خداوند است  خاص

و دورتر از شما اما   مییایمسجد ب  به  میتوان یا میگفتند: آ ص خدا  رسول  به  انیجن
  : مساجد شاملیقول  شد. به  نازل  هیآ  نیا  ؟ پس میشما در نماز حاضر باش  ھمراه

 /  یبصر  حسن  قول  نیباشد و ا یم  گاه سجده  اش ھمه  نیرا زمیز  است  زهیکپا  نکاما  ھمه
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 .»مسجدا و طهورا  رضاأل  ىل  جعلت«است:  آمده  فیشر  ثیدر حد  هک چنان  است
  ھمه فرمود: أ خداوند  یی. گو»شد  دهیگردان  نندهک کو پا  ک، پا گاه سجده  میبرا  نیزم«

را   کس ھیچ  پس«د ینکن  سجده  اش نندهیآفر ریغ  یبرا  بر آن  پس  ماست  مخلوق  نیزم
  مخصوص را مساجدید زینخواھ  یاری أ للهرای: در مساجد از غیعنی» دینخوان للهبا ا

  آن  یمعن  به در مساجد  یتاپرستکید و یتوح  امر به  . البته اوست  و عبادت أ خداوند
  روشن  یبرا دستور  نیا  هکنباشد بل  ر مساجد مطلوبیدر غ  یپرست  گانهی  هک  ستین
  دتر استکمؤ در مساجد  یپرست  گانهید و یتوح  به  یبندیپا  هک  است  قتیحق  نیا  ردنک

ز در مساجد ین را  گرانید  یتعال  با حق  هک  یسانک  یبرا  است  یبزرگ  درس  هیآ  نیلذا ا
 . است  دهیگرد  آفت  نیدچار ا  مساجد مسلمانان  امروزه  األسف مع  هکخوانند،  یم

  چون ص خدا  رسول  هک  است آمده س  عباس  ابن  تیروا  به  فیشر  ثیدر حد

 املساجد  نإو «فرمودند:  یو م  نھاده  شیخود را پ  راست  یشدند، پا یمسجد وارد م  به
 �خ  نتأو  مزور حق  لك  و ىلع  کو زائر  کنا عبدأ  حدا، ا�أ  اهللا  فال تدعوا مع  هللا

 پس  خداوند است  مسجدھا مخصوص« .»انلار  من  رقبىت  کتف  نأ  کبرمحت  کفأسأل مزور،
وبر ھر   تو و زائر تو ھستم  بنده  د. بار الھا! منینخوان  عبادت  به ھا آندر  للهرا با ا  کس ھیچ
  گردنم  هک  خواھم یم  رحمتت  از تو به  پس  یھست  شدگان  ارتیز  نیو تو بھتر  است  یحق  یزائر

  شیخود را پ  چپ  یشدند، پا یم  رونیاز مسجد ب  . و چون» یآزاد ساز  دوزخ  را از آتش

بدا، و أ  ت�يعطأما   صالح  ع�   صبا، وال ت�ع�اخل  ىلع  صب  ا�«ودند: فرم یو م  نھاده
  یختنیر  به  ر را بر منیا! خیبارخدا« .»جدا  رضاأل ىف  ىل  دا، واجعلك  شىتيمع  ال جتعل

  شتیو مع  شکن  رونیب  ، از من یا داده  من  به  هکرا   یا ستهیشا  یزھایو ھرگز چ  زانیبر  فراوان
  نیدر زم  میو برا  نگردان  ھمراه  و زحمت  را با رنج )ارزاقم و  نهیھز  یعنی(  ام یزندگ  و گذران

وارد   انسان  چون  هک  است  از سنت«د: یگو یم /  یبصر  حسن .» قرار ده  یتوانگر

ْ فََ� تَدۡ ﴿ :یتعال  حق  را فرمودهید زی) بگواهللا اال ال الهشود ( یمسجد م ِ ٱ َمعَ  ُعوا َحدٗ  �َّ
َ
 ﴾اأ

 ». ز ھستین  رو خواندنشکذ  به  یضمن  یامر ]۱۸[الجن: 

نَّهُ ﴿
َ
ا قَاَم َ�ۡبُد  ۥَو� ِ لَمَّ  ﴾١٩يَۡدُعوهُ َ�ُدواْ يَُ�ونُوَن َعلَۡيهِ ِ�َٗدا ٱ�َّ

 و» ندک  را عبادت للها  هک« ص  رمکامبر ای: پیعنی» للها  ستاد بندهیا  چون  هک نیو ا«
  انیجن  هکبود   کی: نزدیعنی» زندیبر سر او بر  هکبودند   کینزد«بخواند   شیاین  او را به
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  قرآن  دنیشن  یبرا  مشتاقانه  هک  بفشرند، از بس ص  حضرت  خود را بر آن  نانک ازدحام
  شیایو ن  اجتماع  نیا  هک  میشو یادآور میبودند.   ردهک  تجمع ص  حضرت  آن  رامونیپ

  انس  رانکمن  مراد تجمع :یقول  بود. به  نخله  ـ در بطن  گذشت  هک ـ چنان ص خدا  رسول
  هک نیجز ا  رفتینپذ  أل  یخدا نند اماک  را خاموش  ینور الھ  هک  ار استک  نیبر سر ا  و جن

  است  یر طبریجر ابن  انتخاب  یمعن  نیبرساند. ا  اتمام  را به  و نورش  داده  را نصرت  اش بنده

 د:یفرما یم  بعد از آن أ را خداوندیز  استتر  نزدیک اقیس  ز بهیر نیثک  از نظر ابن  هک

ۡ�ُِك بِهِ ﴿
ُ
ۡدُعواْ َرّ�ِ َوَ�ٓ أ

َ
َمآ أ َحٗدا ۦٓ قُۡل إِ�َّ

َ
 ﴾٢٠أ

 و او را» خوانم یرا م  فقط پروردگارم  من  هک  ستین  نیجز ا« ص امبریپ  یا» بگو«
  چیھ  پس» نمک یمقرر نم  کیشر« یو  از خلق» را  کس ھیچ او  یو برا«  نمک یم  پرستش

  ساختن اثر یب  یبرا  تان یو تبان  و تجمع  شما از دعوتم  یزدگ ار و شگفتکان  یبرا  یعامل
 ، وجود ندارد. آن

  گمان یگفتند: ب ص  رمکا  رسول  به  شیفار قرک  هکبود   نیا  مهیرک  هیآ  نزول  سبب
  یدشمن  اعالم  مردم  ، تو با ھمه یا آورده  انیم  به )بیعج  یبدعت و(  بزرگ  یارک تو
».  مینگھدار  نیریو تو را از گزند سا«م یبدھ  تو پناه  برگرد تا به  راه  نیاز ا  پس  یا ردهک

 شد.  نازل  مهیرک  هیآ  نیا  هکبود   ھمان

� َوَ� رََشٗدا﴿ ۡملُِك لَُ�ۡم َ�ّٗ
َ
 ﴾٢١قُۡل إِّ�ِ َ�ٓ أ

  و نه  شما ھستم  یبرا  یانیار زیاخت صاحب  نه  من« ص امبریپ  یا» بگو«
 را  یشما نفع  به  و نه  نمک  را دفع  یانیاز شما ز  توانم یم  : نهیعنی» یریار خیاخت صاحب

 . است أ فقط خداوند  رسان  و نفع  انرسانیرا زیز  مینما  جلب  نتانیا دیا یدر دن

ِ قُۡل إِّ�ِ لَن ُ�َِ�ِ� مَِن ﴿ ِجَد ِمن ُدونِهِ  ٱ�َّ
َ
َحٞد َولَۡن أ

َ
 ﴾٢٢ُمۡلَتَحًدا ۦأ

: یعنی» دھد ینم  از خداوند پناه  کس ھیچ مرا  نهیھرآ« ص امبریپ  یا» بگو«
 و«فرود آورد   خود را بر من  او عذاب  ند چنانچهک ینم  دفع  را از من  عذابش  سک  چیھ

 . ابمی یاز قھر او نم  یامن  یو جا  گاه : ھر گز پناهیعنی» ابمین  یناھھرگز بجز او پ

ِ إِ�َّ بََ�ٰٗغا ّمَِن ﴿ َ�ٰتِهِ  ٱ�َّ َ َوَمن َ�ۡعِص  ۦۚ َورَِ�ٰ نَاَر َجَهنََّم َ�ِٰ�ِيَن  ۥفَإِنَّ َ�ُ  ۥَورَُسوَ�ُ  ٱ�َّ
بًَدا

َ
 ﴾٢٣�ِيَهآ �
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  عذاب  یتعال  حق  : چنانچهیعنی» او  یھا امیخداوند و پ  از جانب  یمگر بالغ«
 نیا  ز و آنیچ  کیجز   ستین  یپناھ  چیھ  یو  فرود آورد، مرا از عذاب  را بر من خود

و خود   نمک  او عمل  یھا آنو فرم  دستورات  و به  ردهک  او را ابالغ  یامھایپ  هک  است 
  نیاگر چن  هک  بند باشمی، پا دھم یدستور م  آن  را به  گرانید  هک  ییزھایچ  به زین
  هک  است  حیصح  نی. ھمچن است  یحتم  ام ینابود  رآنیو در غ  ام افتهی  نجات ، ردمک

ۡملُِك لَُ�ۡم ﴿ باشد:  یتعال  حق  فرموده  نیاز ا ﴾اإِ�َّ بََ�ٰغٗ ﴿ استثناء:
َ
قُۡل إِّ�ِ َ�ٓ أ

� شما   یبرا  یگرید زیچ  چیار ھیاخت و صاحب  کمال  : منیعنی ]۲۱[الجن:  ﴾َ�ّٗ
خداوند و   ھرکس و«م ینما  شما ابالغ  را به  یالھ  یھا امیپ  هک نی، جز ا ستمین
 ص  امبرشیپ  به  یتعال  حق  هک  ار آنچهکو ان  رفتنینپذ با» ندک  یرا نافرمان  امبرشیپ

  دانیجاو  شهی، در آنجا ھم دوزخ  آتش  راست او  گمان یب  پس«؛  است  ردهک  نازل
  بعد از آن  ھرکس  پس  نمک یم  شما ابالغ  را به  یالھ  یھا امیپ  : منیعنی» است

 شد.  انیب  هک  است  نیاو ھم  یند، جزاک  انیعص

قَلُّ َعَدٗدا﴿
َ
� َوأ ۡضَعُف نَاِ�ٗ

َ
ۡواْ َما يُوَعُدوَن فََسَيۡعلَُموَن َمۡن أ

َ
ٰٓ إِذَا َرأ  ﴾٢٤َح�َّ

ا ـ یدن  از عذاب» است  شده  داده  وعده  آنان  به  هکرا   آنچه  چون  هک  گاه تا آن«
در » خواھند دانست  نند پسیبب»  در آخرت  دوزخ  ا عذابیبدر،   ستکش مانند

او   لهیوس  به  هک  یا» دھنده  یاریاعتبار   به  یسک  چه«ه ک  عذاب  آن  مشاھده  ھنگام
ا یآنانند » متر استکشمار   یاز رو  یسک  و چه  تر است ناتوان«شود  یم  داده  یاری

  انیرکز از لشین  ندارند و شمارشان  یاوری  چیھ  هکانند کمشر  نی: ایعنی ؟ مؤمنان
 . متر استک  أل  یخدا شمار یب

ۡم َ�َۡعُل َ�ُ ﴿
َ
ا تُوَعُدوَن أ قَرِ�ٞب مَّ

َ
ۡدرِٓي أ

َ
َمًدا ۥقُۡل إِۡن أ

َ
ٓ أ  ﴾٢٥َرّ�ِ

 در ص  حضرت  آن  یدستور برا  نیچھارم  نیفار. اک  به ص امبریپ  یا» بگو«
  من :یعنی» است  کید نزدیشو یم  داده  وعده  ا آنچهیآ  دانم ینم«است:   اتیآ  نیا  اقیس
  است  کینزد ، است  ھشدار داده  شما را از آن  هک  خداوند متعال  ا عذابیآ  هک  دانم ینم
  سبحان  یخدا ، جز نیبنابرا» دھد یقرار م«دور » یعادیم  آن  یبرا  ا پروردگار منی«

  آن  یر در معنیثک  ابن . ندهیا در آیشود  یم  واقع  شما در دم  عذاب  هکداند  ینم  کس ھیچ
گاھ  امتیق  دنیفرارس  از وقت  بگو: من  مردم  به«د: یگو یم   هک  دانم یو نم  ندارم  یآ
 دور.  است  یزمانامد: ». ا دوری  است  کینزد  عاد آنیم



 تفسیر انوار القرآن    ١٠١٦

ٰٓ ﴿ هیآ  انکمشر  د: چونیگو یم  نزول  سبب  انیدر ب  مقاتل وۡ  َح�َّ
َ
 ﴾اْ َما يُوَعُدونَ إَِذا َرأ

را   آن  وعده  هک  یروز  نیا  گفت: پس ص امبریپ  به  حارث دند، نضربنیرا شن ]۲۴[الجن: 
 فرمود.  را نازل  هیآ  نیا أ خداوند  هکبود   خواھد بود؟ ھمان  یک،  یدھ یما م  به

ٰ َ�ۡيبِهِ  ٱۡلَغۡيبِ َ�ٰلُِم ﴿ َحًدا ۦٓ فََ� ُ�ۡظِهُر َ�َ
َ
 ﴾٢٦أ

گاه  بشیغ  را بر علم«از خلقش » سک  چیھ  پس  است  بیغ  یدانا«   علم» سازد ینم  آ
 . است  شده  ساخته  پنھان  از بندگان  هک  است  یزیب: ھر چیغ

 ﴾٢٧رََصٗدا ۦ�َۡسلُُك ِمۢن َ�ۡ�ِ يََديۡهِ َوِمۡن َخۡلفِهِ  ۥمِن رَُّسوٖل فَإِنَّهُ  ٱۡرتََ�ٰ إِ�َّ َمِن ﴿
 امور  ی، او را از برخ صورت  در آن  هک» یامبریبپسندد او را از پ  هک  یسکمگر «

گاه  شیخو  یبیغ باشد.   یو  یبرا  یا معجزه  بیاز غ  یو  ند تا خبر دادنک یم  آ
  یامر را مستثن  نیا  است  دهیپسند  هک  امبرانیاز پ  یسانک  یبرا  خداوند متعال پس

رد و ک  نازل  شانیا  به  یوح  قیاز طر  خواست یم  هکرا   شیخو  بیاز غ  آنچه رد لذاک
و   قطعا منجمان  قرار داد. پس  شانیا  نبوت  بر صدق  ینیراست  لیو دل  معجزه را  آن

پرانند و... از  یم  نند، پرندهیب یم  فکاندازند،  یم  گیر  هک  یسانکاز   شان امثال
  به  شانیھا ییگو بیبا غ  مورد پسند پروردگار باشند لذا آنان  هکستند ین  یسانک

 بندند، یبر او افترا م  شانیھا یو دروغباف  نیو تخم  افرند و با حدسک أ خداوند
 با  ی، گاھ ندهیآ  عیوقا  یاز بعض  شان و امثال  منجمان  خبر دادن  است  نکھرچند مم

 و  ھا و قرائن از نشانه  یبعض  به  با توسلشان  نیا  هکشود،   مصادف  تیواقع
 رایشود ز  یتلق  یریو خطاناپذ  یلکو   عام  تواند قاعده یامر نم  نیاما ا  ھاست حساب

  ھمه و  احوال  در ھمه  هک  است  ی، ھمانا علم خداوند متعال  به  مخصوص  بیغ  علم
 راماتکاز   یبعض  با الھام  یگاھ  خداوند متعال  هک چنان  است  ر و راستیفراگ  اوقات

 از  یریگ با بھره ھا آنگرداند و  یار مکآش  مخلصش  از دوستان  یبرخ  دست  را به 
 شیشاپیپ للهھمانا ا  پس«دھند  یخبر م  ندهیآ  زمان  مربوط به  عیوقا  یاز بعض  الھام

رو   شیاز پ  سبحان  ی: خدایعنی» ندک یم  را روان  ینگھبانان  یسر و  ز پشتو ا  یو 
  او را از تعرض  هکگمارد  یرا برم  از فرشتگان  ینگھبانان  امبرشیسر پ  پشت و از

  هک نیدارند و او را از ا ، نگه است  ار ساختهکآش  یو  یبرا  هک  یاتیبیبر غ  نیاطیش
  اھنانک  یسو را به  شده یدزد  یھا شنوده  و سپس  ردهک  سمع  او استراق از  نیاطیش

 رند.یبگ  شیدر حصار خو ند،یالقا نما
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ٍء َعَدَدۢ�﴿ ۡحَ�ٰ ُ�َّ َ�ۡ
َ
يِۡهۡم َوأ َحاَط بَِما َ�َ

َ
بۡلَُغواْ رَِ�َٰ�ِٰت َرّ�ِِهۡم َوأ

َ
ن قَۡد �

َ
َۡعلََم أ ِ�ّ٢٨﴾ 

 أ : تا خداوندیعنی» اند دهیپروردگار خود را رسان  یھا امیمحققا پ  هکتا بداند «
  هک بداند چنان  مشاھده  اند، به ردهک  را ابالغ  یو  یھا امیپ  امبرانشیپ  هکرا   قتیحق  نیا

 أ خداوند  هک  د: مراد از آنچهیگو یر میثک . ابن است دانسته  و نھان  بیغ در
ظھور   ، فقط علم ر نمودهکتا بداند) ذ علم:ی(ل  لیتعل  غهیص  به  خود در قرآن  دانستن  یبرا

او   باشد پس یو م  بوده  اء عالمیاش  به  از ازل  یتعال  را حقیز  یابتدائ  علم  نه  است
  فرموده  نیبا ا  جھت  نیھم  ار گرداند بهکآش  بندگانش  را به  شیخو  خواھد تا علم یم

  احاطه  ، از ھر جھت است  نزد آنان  آنچه  بهو خدا «گذارد:  ید میکتأ  یمعن  نیخود بر ا
نزد   هک آنچه  ا بهی،  است  نزد فرشتگان  ینگھبان  در ھنگام  هک  آنچه  : بهیعنی» دارد

و « دارد  مطلق  احاطه  شان احوال  ھمه  ز بهیقرار دارد و ن  شیھا امیپ  مبلغ  امبرانیپ
ز را یھر چ  یتعال  : حقیعنی» تاس  ردهک  شمار احصا و شمارش  یز را از رویھرچ

 ای،  از فرشتگانش  یاحد  تکمشار  ، بدون است  ردهک  ضبط و ثبت  عدد و شمار آن  به

ْ ﴿ :یا معنای.  یریو فراگ  علم  یگر ابزارھاید بۡلَُغوا
َ
ن قَۡد �

َ
َۡعلََم أ است:   نیا ]۲۸[الجن:  ﴾ّ�ِ

  یوح  یو  ھمراه  و فرشتگان  لیجبرئ  هکشود، بداند  یم  یوح  شیسو به  هکص محمد تا

  اول  یمعن  به )بلغواأ(  مرجع  اند. پس رسانده  یو  به  یلیو تبد  فیتحر  چیھ  یرا ب  یالھ

 † امبرانیپ  هکبداند  لفکاست: تا م  نیا  یا معنیفرشتگانند.   دوم  یمعن و به  امبرانیپ
 اند. ردهک  را ابالغ  پروردگارشان  یامھایپ

د یفوا  یدارا»  جن»  از داستان  یتعال  حق  دادن د گفت: خبریبا  سوره  نیا  انیدر پا
 امور است:  نیا  شدن  روشن  آن  نیاز مھمتر  هک  است  یاریبس

 باشند. یم  لفکم  یشرع  فیالکت  به  انیانس  ز ھمچونین  انیجن ـ
 نند.ک یم  دعوت  مانیا  یسو خود را به  افرانک  جن  مؤمنان ـ
 اند. شده  فرستاده  و جن  انس  عالمھردو   یسو به ص  رمکا رسول ـ
 فھمند. یما را م  شنوند و زبان یما را م  سخنان  انیجن ـ
 





 
 
 
 

 زملم  سوره

 . است  هی) آ۲۰(  یو دارا  است  یکم
در  ص خدا  از رسول  هکشد   دهینام » مزمل«جھت   بدان  سوره  نیا ه:یتسم  وجه

  سخن دند،یچیپ یم  خود را در جامه  هک  شانیا  یسو به  یالھ  یوح  نزول  مرحله  نیآغاز
 . دهیچیبر خود پ  جامه  یعنید. مزمل: یگو یم

  مرحله  یاز تابلوھا  ییو تابلو  یاسالم  دعوت  خیاز تار  یا صفحه  هکمبار  سوره  نیا
 ند.ک یم  را ارائه  آن  برداشت  یبرا  یو آمادگ  یساز  آماده

َها ﴿ ُّ�
َ
� ّمُِل َ�ٰٓ  ﴾١ٱلُۡمزَّ

امر  در آغاز  هک  است ص  رمکا  رسول  متوجه  خطاب» دهیچیبر خود پ  مرد جامه  یا«
خود را  ÷ لیو جبرئ  یوح  بتیآورد، از ھ  شانیا  را به  یالھ  امیپ ÷ لیجبرئ  هک  یوح

  یو  یسو به دند ویرا شن  فرشته  یصدا  شانیا  هکبار   نیرا نخستیز دندیچیپ یم  در جامه
  آمدند و گفتند: مرا به خود  نزد خانواده  یو  بتیو از ھ  گرفت  را لرزه  شانیردند، اک  نگاه

شدند و با   ساخته  مخاطب  رسالت  به  د. سپسیبپوشان  ر جامهید، مرا در زیچیدرپ  جامه
  نیر ایتفس  در مقدمه س جابر  تیروا  ر بر اساسیثک  ابن  یگرفتند. ول  انس ÷  لیجبرئ
ردند و گفتند: ک  اجتماع  در دارالندوه  شیقر«د: یگو یر بزار مکاز حافظ ابوب  نقل  به  سوره

  یرا  گر بهید کیبا   باره نیدر ا  شوند. پس  ندهکپرا  یاز و  د تا مردمیبگذار  یمرد نام  نیا  یبرا
  ینف ص  حضرت  را از آن  ھانتک  . اما خودشان میبخوان  اھنکپرداختند و گفتند: او را  یزن
ردند. باز گفتند: ک  ینف  شانیرا از ا  خود آن  . سپس میبخوان  وانهیرا د ردند. باز گفتند: اوک

  نیبر سر ا  با توافق  ردند... سپسک  ینف  شانیرا از ا  خود آن  . سپس میبخوان او را ساحر
  نیاز ا  شانید، ایرس ص خدا  رسول  خبر به  چون  شدند. پس  گر متفرقیھمد از  اسم

 دند.یچیپ  خود را در جامه  هکدر فشار قرار گرفتند   چنان  توطئه

َۡل قُِم ﴿  ﴾٢إِ�َّ قَلِيٗ�  ٱ�َّ
 نماز  یادا  یبرا  و در شب  دورافگن  را به  : جامهیعنی» یکجز اند  نک  لیل  امیق«
فقط   شب  امیق  هک  ر استکذ  انیرا. شا  از آن  یکرا نماز بگزار، جز اند  شب  ز و تمامیبپاخ
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  تیروا  مهیرک  هیآ  نزول  سبب  انیدر ب س للهعبدا  بود. جابربن  فرض ص خدا  بر رسول
و  )شانیا  عادت بنا بر(  دمیمجاور حراء گرد«فرمودند:  ص خدا  رسول  هک  است  ردهک

  دمیرا شن  ییندا  بناگاه  فرود آمدم  وهک، از  سر رساندم  به  را در آن  مجاورتم  مدت  چون
  جانب و به  دمیرا ند  یزیچ  یول  ستمینگر  شیخو  راست  جانب به  خواند پس یمرا م  هک

را   یزیچ  ، باز ھم ستمینگر  سرم  پشت و به  دمیرا ند  یزیچ  ، باز ھم ستمینگر  شیخو  چپ
  در حراء نزدم  هک  یسک  ھمان  دمید  بناگاه  ردمکبلند   آسمان  یسو را به  سرم  پس  دمیند

و   دمیترس  بتشیاز ھ  پس  است  نشسته  یبرتخت  نیو زم  آسمان  انیبود، در م  آمده
  به». دیچیدرپ  د، مرا در جامهیچیدرپ  در جامه و گفتم: مرا  بازگشتم  خانه  به  درنگ یب

َهاَ�ٰٓ ﴿ أ خداوند  آن  دنبال ُّ�
َ
ۡ ٱ � ّمُِل ل  رد.ک  را نازل ]۱[المزمل:  ﴾١ُمزَّ

وِ  ۥٓ نِّۡصَفهُ ﴿
َ
ۡو زِۡد َعلَۡيهِ َوَرتِِّل  ٣ِمۡنُه قَلِيً�  ٱنُقۡص أ

َ
 ﴾٤تَۡر�ِيً�  ٱۡلُقۡرَءانَ أ

 د:یفرما یو م  ردهک  انیرا ب ص امبریپ  شب  امیق  نیمقدار ا  یتعال  حق  گاه آن
بر   یکا اندی«  آن  سوم  کیتا حد » نما  مک  مهیاز ن  یکا اندی«ز یبپاخ» را  اش مهین«
 ای  ا نصفی  شب  فرمود: دوسوم  یتعال  حق  یی. گو آن  تا حد دو سوم» یفزایب  شب مین

.  یریمخ  آن  ا دو ثلثی  ا نصفی  شب  ثلث  کی  برخاستن  انیز لذا در میرا بپاخ  آن  ثلث
از   احمد و مسلم  رسد. امام یم  انیپا  بامداد به  د آغاز و با طلوعیخورش  غروبشب: از 
  شب  امیگفتم: مرا از ق ل  عائشه  به«فرمود:   هکاند  ردهک  تیروا س  ھشام  سعدبن
گاه ص خدا  رسول .  خوانم ی؟ گفتم: چرا م یخوان یرا نم  مزمل  ا سورهی. فرمود: آ نک  آ

را   مکح  نید و ایگردان  را فرض  شب  امیق  سوره  نیدر آغاز ا  لفرمود: خداوند متعا
  مدت  ھا را به شب  شان و اصحاب ص خدا  رسول  پس  داشت  نگه  در آسمان  ماه  دوازده

رد ک  ورم  ستادنیا  یاریاز بس  شانیا  یپاھا  هکبدانجا  دند تایگذران  امیق  به  سال  کی
  امت  ـ در حق  تیبعد از فرض  شب  امیفرمود و ق  را نازل  فیتخف  سوره  نیدر آخر ا  سپس

  به ص  رمکا  در مورد رسول  تیفرض  نیا  هک  میشو یادآور می». دیگرد  لیتبد  نافله  ـ به
 ماند.  یباق خود  حال
  شمرده با تدبر،  ھمراه  یا یرا با تأن  : آنیعنی» بخوان  ییوایو ش  لیترت  را به  و قرآن«

  دهیگرد  انیب  ییوایش به  حروف  تمام  هک  است  آن  لی. ترت بخوان  حرف  به  و حرف  شمرده
  انیدھد. شا  یرو  یو زحمت  لفکت  آن  در نطق  هک آن یشود ب  داده  آن  به  اشباع  و حق

د: یگو یم ل  خواندند. عائشه یم  صورت  نینمازھا را بد ص خدا  رسول  هک  ر استکذ
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  و شمرده  لیترت  به  را چنان  خواندند، آن یرا م  قرآن از  یا سوره  چون ص خدا  رسول«
  یبخار  حیدر صح». نمود یتر م یطوالن  بود ھم  ازآنچه  هکردند ک یم  تالوت  شمرده

  دند، گفت: قرائتیپرس ص خدا  رسول  قرائت  به  راجع س  انس از  هک  است  شده  تیروا

و   ، رحمنللهدر ا  هک  یطور  ) بهميالرح  الرمحن  اهللا  بسمخواند: (  سپس مد بود،  شانیا
بر   هک  است  شده  تیروا  یاریبس  ثی؛ احاد میشو یادآور مید. یشکمد  ھرسه   میرح

  جمله  ند و از آنک یم  داللت  در قرائت  صوت  ساختن  و خوش  لیترت  استحباب

  شیخو  یرا با صداھا  قرآن« .»م�صواتأب  لقرآنا نوا�ز«است:   فیشر  ثیحد  نیا

 .»بالقرآن  يتغن  لم  منا من  ليس«است:   آمده  فیشر  ثیدر حد  نی. ھمچن»دیگردان  نیمز
  است  ردهک تیروا س مسعود  از ابن  ی. بغو» ستیآواز نخواند، از ما ن  را به  قرآن  هک  یسک«
  ـ مانند به  شتاب را به  د و آنیـ نخوان  زهیسنگرـ مانند   ندهکرا پرا  قرآن«فرمود:   هک

ھا را  د و دلیستیبا  آن  یھا یبرابر شگفت در  هکد بلیز نخوانیشعر ـ ن  خواندن  شتاب
 ».نباشد  آخر سوره به  دنیشما رس  و غم  ھم  تمام  د پسیدرآور  طرب به  آن  لهیوس  به

در   ھست  هک  یخالف  هکبل  ستین  یفخال  قرآن  لیترت  در وجوب  هک  ر استکذ  ابلق
  راھتک  به احمد ـ  و امام  کمال  امام  جمله  ـ از آن  یگروھ  هک  است  آن  به  یو تغن  نیتلح
ز یجا  ـ به  یشافع  و امام  فهیابوحن  امام  جمله  گر ـ از آنید  یاند و گروھ نظر داده  آن

  حق  یاند. ول آورده  د نظرشانییرا بر تأ  یثیاحاد  ھم  گروهھردو  نظر دارند و  آن  بودن
و   لحن  هکبود   چنان اگر  د پسیرا برگز  یھا نایم  روش  باره  نید درایبا  هک  است  نیا

وارد   خلل  لماتک  یادا  یھا وهیش  داد و به یر مییرا تغ  ، الفاظ قرآن ییصدا  خوش
،  داشت  شباھت  یقیموس  یھا آھنگ  به  هکآورد  ید میپد  یو تصنع  لفکا تیرد، ک یم

  اما چنانچه  و ممنوع  است  حرام  قرآن  در خواندن  یا ییصدا  و خوش  نیتلح  نیچن
  آوردن و بر سر حزن  در قرآن  شهیاند  قیو تعم  جاد رقتیا  یبرا  ییصدا  و خوش  نیتلح

  نید، در ایانجام یم  قرآن  ینمعا از  یو  شدن و متأثر  گرفتن اندرز  بود و به  خواننده
 . است  آن  ز بودنید جایمف  ادله  هکوجود ندارد بل  آن  بر منع  یلیدل  صورت

  دادنشان دستور در مورد ص خدا  رسول  یبرا  هیآ  نیدر ا  خطاب  بودن  مخصوص
  بوده  فرض  شانیبرا تھجد مخصوصا  هکرساند  یرا م  یمعن  نی، ظاھرا ا شب  امیق  به

ۡلِ ٱَوِمَن ﴿ه: یآ در  نافله  یمعن  . پس است  نیز ھمیثر علما نکا  یرأ  هک.  است ۡد  �َّ َ�َتَهجَّ
  یمعن  هکبل  ستین ص  حضرت  تھجد بر آن  بودن  ز، نفلین ]۷۹[اإلسراء:  ﴾نَافِلَٗة لََّك  ۦبِهِ 
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  امتشان  هک  یگرید  ضیبر فرا  افزون  است  یامر  شانیا  تھجد در حق  هک  است  نیا  هیآ
تھجد فقط در مورد   تیفرض  هک  است  نیا  ھم  راجح  دارند و قول  تکمشار ھا آنز در ین

  یخود باق  حال  به ص  رمکا  رسول  یبرا  تیفرض  نیو ا  دهیگرد  منسوخ  امت
 . است  بوده

 ﴾٥إِنَّا َسُنۡلِ� َعلَۡيَك قَۡوٗ� ثَقِيً� ﴿
بر  را  قرآن  یزود  : ما بهیعنی» ردک  میخواھ  را بر تو نازل  نیسنگ  یما سخن  نهیآ ھر«
  آن  وحرام  و حدود و حالل  ضیفرا  هک  است  یالمک  قرآن  هک رد و بدانک  میخواھ  یتو وح
  گر تحملید  یسک د،یتوح  به  نیمز  و نفس  قیتوف  د بهیمؤ  را جز قلب  و آن  است  نیسنگ

  هک چنان  است  نیسنگ  قرآن  یوح  هک  است  نیا»  لیثق  قول«مراد از   یرد. گاھک نتواند
در روز   یوح  هک  دمید یم  من«د: یگو یم ل  . عائشه است  آمده  فیشر  ثیدر احاد

از   هکد یگرد یم  قطع  شانیاز ا  یحال شد و در یم  نازل ص خدا  بر رسول  یار سردیبس
 ».ر بودیسراز  عرق  کمبار  یشانیپ

ۡلِ إِنَّ نَاِشَئَة ﴿ َشدُّ َوۡ�  ٱ�َّ
َ
ۡقوَُم �ِيً�  ٔٗ ِ�َ أ

َ
 ﴾٦ا َوأ

  گفته » ناشئه«باشد،   بعد از خواب  چنانچه  شب  امیق  یبرا» شب  ناشئه  گمان یب«
  هک  است  یارکاز، ینماز و ن  یبرا  برخاستن  گاه و آن  شب  در اول  دنیرا خوابیشود ز یم

  یزیخ  شب  گونه  نی! ا ی. آر است  نشأه  ینوع  واقع شود و در یانشاء مد و یتجد
را ینماز روز ز  یادا  به  بر نمازگزار نسبت  تر است نیو سنگ» در فشار  تر است سخت«

گر یرا با ھمد  زبان و  دل  موافقت  یزیخ  است: شب  نیا  یا معنی.  است  خواب  یبرا  شب
و از لحاظ تلفظ « ندک یم  کمکشتر یب  و حضور دل  قرآن  فھم  بر دارد و به شتر دریب

  از آن  تر است درست  استوارتر و تلفظ آن  در شب  قرآن  : خواندنیعنی» استوارتر است
و   آرام  ا در آنیو دن  خاموش  ، سروصداھا در آن فراھم  در آن  حضور قلب  هک  جھت

 باشد. یم  تکسا

 ﴾٧َسۡبٗحا َطوِ�ٗ�  ٱ�ََّهارِ إِنَّ لََك ِ� ﴿
ار ی! تو روز بسص امبریپ  ی: ایعنی» اریبس  است  یتو را در روز شغل  نهیھرآ«

 و  جیحوا  به  نار آنکو در   یھست  مشغول  ار دعوتک  به  را سختیز  یدار  یا پرمشغله
،  یدار  کگذار و تحر و  ار گشتیدر روز بس  پس  یپرداز یز میخود ن  یشخص  اتیضرور
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ند ک یرا م  فراغت  جابیبا ما ا  مناجات  هکچرا   نک  ولکمو  شب  تھجد را به  جھت  نیا از
 . یشو ینم فارغ  و تالوت  عبادت  انجام  یروز تماما برا  یو در اثنا

 ﴾٨َرّ�َِك َوتَبَتَّۡل إَِ�ۡهِ تَۡبتِيٗ�  ٱۡسمَ  ٱۡذُكرِ وَ ﴿
 و  ز بگسلیچ  و از ھمه« یاریبس  بهو روز   در شب» نکاد یپروردگار خود را   و نام«

 أخداوند  یسو و به  ز بگسلیچ  از ھمه  مکمح  ی: با گسستیعنی» شو  وستهیاو پ  به
و   و رحمت  راحت  و درخواست  یو  عبادت  به  شدن  شو؛ با مشغول  متوجه

  برداشتن  و دست  یزندگ  از مشاغل  مراد گسستن  . البته است  ینزد و  هک  یمیعظ  فضل
و   از انقطاع ص خدا  را رسولیز  ستین  شرافتمندانه  یاز راھھا  معاش  سبک از

 با  أل  یخدا  یسو به  ه: گسستنیآ  یمعن  اند پس ردهک  ینھ  و مردم  از جامعه  گسستن
  ینینش  گوشه و  ازدواج  در فروگذاشتن  ینصار  راه  مودنیلذا پ  است  در عبادت  اخالص

 . است  آمده  عمل  به  ینھ  ما از آن  عتیدر شر  هک  است  یرھا، انقطاعیھا و د در صومعه

ِۡذهُ َ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَو فَ  ٱلَۡمۡغرِِب وَ  ٱلَۡمۡ�ِقِ رَّبُّ ﴿  ﴾٩َو�ِيٗ�  ٱ�َّ
» ریگ ارساز خودکاو را   پس  ستیجز او ن  یی، خدا است  و مغرب  پروردگار مشرق«

ارساز خود ک فقط او را  پس  است  یپروردگار  فقط او مختص  هک  یشناخت  : چونیعنی
  به  شیخو  وعده  او ضامن  هک و بدان  نک  هیکاو ت  امور خود فقط به  ر و در تمامیگ
 . امور است  ارساز و پردازندهکل: یک. و توست  یروزیپ

ٰ َما َ�ُقولُوَن وَ  ٱۡصِ�ۡ وَ ﴿  ﴾١٠َهۡجٗر� َ�ِيٗ�  ٱۡهُجۡرُهمۡ َ�َ
و از » نک صبر«ھا و تمسخرھا  و دشنام  آزاردھنده  فار از سخنانک» ندیگو یم  بر آنچه و«

  : متعرضیعنی» نک  کو ترکین  یردنک  کتر  را به  و آنان«قرار نشو  یو ب  بیکامور، ناش  نیا
 ؛ لیگر: ھجر جمید یقول به . نکن  مشغول  آنان  هیعل  متقابل  عمل  نشو و خود را به  افرانک

  مکح  نیا  هک  ر استکذ  انینباشد. شا  در آن  یسرزنش  هک  است  یردنک  کو تر  دنیگز  یدور
ر یتفس  رد. صاحبک  را منسوخ  آن  قتال  هیمربوط بود و آ  قتال  از صدور فرمان  قبل  به
  یاسالم  دعوت  ثابت  استیو س  یشگیھم  روش  نیا  نظر من  اما به«د: یگو یم» ریالمن«

  هک چنان». از دارندین  آن  به  یدر ھر عصر و  شهیھم أ خدا  راه  دعوتگران  هک  است
ما ھای  دل  هک  یدر حال  میخند یم  از مردم  ییگروھھا  یما بر رو«د: یگو یم س ابوالدرداء

 ».ندک یم  را لعنت  آنان
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�ِ�َ َوَذۡرِ� وَ ﴿ ْوِ�  ٱلُۡمَكّذِ
ُ
 ﴾١١َوَمّهِۡلُهۡم قَلِيً�  ٱ�َّۡعَمةِ أ

 و  متنعم  رانک: مرا با منیعنی» واگذار  نعمت  صاحب  نندگانک  بیذکو مرا با ت«
از   طاعت  بر انجام  هک  واگذار ھمانان  یویدن  و لذت  و رفاه  ثروت  صاحبان

  ھم  پس  ستین  گرانید  بر ذمه  هک  است  آنان  بر ذمه  یو حقوق  بیتواناترند و وجا  گرانید
  تو از آنان  یو برا  ام را بسنده  ار آنانکتو   یاز جا  را منیز  نکن  آنان  را صرف  شیخو  غم و

ا تا ی،  شانیھا اجل  دنیسررس  : تا بهیعنی» ده  مھلت  یکاند  آنان  و به«  رمیگ یم  انتقام
سر نون: ک  و به  رفاه و  تنعماز   عبارت  نون  فتح  . نعمت: به ا بر آنانیدن  عذاب  آمدن فرود
 گردد. یبرخوردار م  از نعمت  آن  لهیوس  به  انسان  هک  است  یزیچ  ا نامی  دادن  انعام

  هک  یسانک  یعنیـ   هکم  یو رؤسا  شیقر  سران  درباره  هیآ  نینزول: ا  سبب
 د.یگرد  بودند ـ نازل  مر بستهک  دعوت  هیعل

ۡ�َنآ ﴿ نَ�اٗ� وََجِحيٗماإِنَّ َ�َ
َ
 ﴾١٢أ

 ای  نیو سنگ  گران  یرھایال: بندھا و زنجکان» است  یگران  ینزد ما بندھا  گمان یب«
: یعنی» است  یمیجح«نزد ما » و«است   در آخرت  افرانک  یبرا  نیسھمگ  عذاب  انواع
 . است  یار سوزانیبس  ور افروخته شعله  آتش

ةٖ ﴿ ِ�ٗماَوَطَعاٗما َذا ُغصَّ
َ
 ﴾١٣وََعَذابًا أ

  نه رود و یفرو م  نه  ند پسک یر میدر گلو گ  هک» است  یریگلوگ  طعام«نزد ما » و«
  عذاب« نزد ما» و«ره یو غ  و زردآب  کو چر ، ، خون د؛ مانند خار تازهیآ یم  رونیب

 رشد.کذ  هک  ر از آنچهی؛ غ است  از عذاب  یگرید  : نوعیعنی» است  یکدردنا

�ُض َم تَرُۡجُف يَوۡ ﴿
َ
َباُل وَ  ٱۡ� َباُل َوَ�نَِت  ٱۡ�ِ ِهيً�  ٱۡ�ِ  ﴾١٤َكثِيٗبا مَّ

 قرار دارد، به  در آن  هکرا   یسانک  و ھمه» ھا بلرزد وهکو   نیزم  هک  یروز«
 یا دهیپاش  ھم از  گیر  تل  ھا چون وهکو «د است یشد  آورد. رجفه: زلزله  اضطراب 
 ریر پا گیز  هک  است  یروان  گیل: ری. مھ است  گردآورده  گیر  ب: تودهیثک» گردند 
 ییھا گیر  اند، به بوده  سخت  ییھا سنگ  صخره  هک  ھا بعد از آن وهک: یعنیند. کن
 هک یطور  اند به دهیگرد  و روان  ، پاشان و زلزله  انکت  از شدت  هکشوند  یم  لیتبد 
 لغزد. یم  در آن  وانیو ح  انسان 
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  امتیق روز  یھا و ھراس  را از ھول  شان و امثال  هکم  مردم  أل  یخدا  هک آنبعد از 
  با آن  انگار گذشته  دروغ  یھا امت  هکا یدن  یھا و ھراس  را از ھول  آنان  کنیداد، ا  میب

 دھد: یم  میاند، ب روبرو شده

رَۡسۡلَنآ إَِ�ُۡ�ۡم رَُسوٗ� َ�ِٰهًدا َعلَۡيُ�ۡم ﴿
َ
آ أ رَۡسۡلَنآ إَِ�ٰ فِرَۡعۡوَن رَُسوٗ� إِ�َّ

َ
 ﴾١٥َكَمآ أ

و در روز » است  بر شما گواه  هک  میا فرستاده  یامبریشما پ  یسو ھمانا ما به«
دھد  یم  ید، گواھیا ردهک  یاو را نافرمان  هک نیو ا  بر شما در مورد اعمالتان  امتیق
 بود. ÷ یموس  هک» میبود  را فرستاده  یامبریپ  فرعون  یسو به  هک چنان«

ۡخٗذا َو�ِيٗ�  ٱلرَُّسوَل َ�َعَ�ٰ فِرَۡعۡوُن ﴿
َ
َخۡذَ�ُٰه أ

َ
 ﴾١٦فَأ

  آورده ÷یموس  هک  آنچه  و به» ردک»  بیذکو ت» یامبر را نافرمانیپ  آن  فرعون  پس«
. و از  نیسنگ و  سخت  یعنیل: یوب» میفروگرفت  یسخت  او را به  پس«اورد ین  مانیبود، ا

نشود. وابل:   ھضم خود  ینیخاطر سنگ  به  هک  ییغذا  یعنیل: یوب  طعام  است  هجمل  آن
؛ با  میردک  مجازات  یخشن و  نیسنگ  مجازات  را به  : فرعونیعنی.  است  نیسنگ  باران
 . یو  ردنک  غرق

 ﴾١٧ِشيًبا ٱلۡوِلَۡ�ٰنَ فََكۡيَف َ�تَُّقوَن إِن َ�َفۡرُ�ۡم يَۡوٗما َ�َۡعُل ﴿
» یاز روز  چگونه«د؛ یبمان  یباق  فرتانک: اگر بر یعنی» دیفر ورزکاگر   پس«

 د ویدار یم  را نگه  شتنی: خویعنی» دیزیپرھ یم« یروز  و وحشت  : از عذابیعنی
  شدت  سبب  به  خردسال  و اطفال» گرداند یر میرا پ  انکودک  هک«د؛ یابی یم  امان
  از شدت  هیناک  نیشوند. ا ید میسف  یمو  در آن  آن  یھا ھا و زلزله ھراس و  ھول
  و او را به  فیرا ضع  انسان  یروین  یشانیو پر  را غمیز  روز است  آن  ھراس و  ترس
 ند.ک یم  ر و فرتوتیپ  ھنگام زود طور

َمآءُ ﴿  ﴾١٨َمۡفُعوً�  ۥَ�َن وَۡعُدهُ  ۦۚ ُمنَفِطُرۢ بِهِ  ٱلسَّ
 . و آن  میو عظ  سخت  و ھراس  ھول  سبب  به »گردد  افتهکروز ش  در آن  آسمان«

» است  یگرفتن  انجام للها  وعده  البته«  است  فرشتگان  آمدن فرود  یبرا  شدنش  افتهکش
 . است  یروز، شدن  نیا  او بر آوردن  وعده  ناخواه  : خواهیعنی

﴿ ِ َذَ تَۡذكَِرةۖٞ َ�َمن َشآَء  ۦإِنَّ َ�ِٰذه  ﴾١٩َسبِيً�  ۦإَِ�ٰ َرّ�ِهِ  ٱ�َّ
 : پند ویعنی» است  یا رهکتذ«  سوره  نیدر ا  دھنده میب  اتیآ» نیا  گمان یب«

  لهیوس به» ردیگ  شیدر پ  یپروردگار خود راھ  یسو خواھد بهھرکه  تا»  است  یا موعظه
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  به او را  هک  است  ی، راھ راه  نیا  . پس د استیتوح  دهیعق  آن  هیپا  نیمھمتر  هک  طاعت
 گرداند. یم  لینا  در بھشت أ خداوند  یخشنود

ۡدَ�ٰ ِمن ثُلَُ�ِ ﴿
َ
نََّك َ�ُقوُم أ

َ
ۡلِ إِنَّ َر�ََّك َ�ۡعلَُم � ِينَ َوَطآ�َِفةٞ ّمَِن  ۥَوثُلَُثهُ  ۥَونِۡصَفهُ  ٱ�َّ  ٱ�َّ

ُ َمَعَكۚ وَ  ُر  ٱ�َّ َۡل ُ�َقّدِ ۚ وَ  ٱ�َّ ن لَّن ُ�ُۡصوهُ َ�َتاَب َعلَ  ٱ�ََّهاَر
َ
ْ ۡيُ�ۡمۖ فَ َعلَِم أ َ مَِن  ٱۡقَرُءوا َما تَيَ�َّ

ۡرَ�ٰ َوَءاَخُروَن يَۡ�ِ�ُوَن ِ� ٱلۡ  ن َسَيُكوُن مِنُ�م مَّ
َ
�ِض ُقۡرَءاِن� َعلَِم أ

َ
يَۡبَتُغوَن مِن  ٱۡ�

ِ فَۡضِل  ِۖ َوَءاَخُروَن يَُ�ٰتِلُوَن ِ� َسبِيِل  ٱ�َّ ْ فَ  ٱ�َّ �ِيُمواْ  ٱقَۡرُءوا
َ
َ ِمۡنُهۚ َوأ لَٰوةَ َما تَيَ�َّ َوَءاتُواْ  ٱلصَّ

َكٰوةَ  قۡرُِضواْ  ٱلزَّ
َ
َ َوأ نُفِسُ�م ّمِۡن َخۡ�ٖ َ�ُِدوهُ ِعنَد  ٱ�َّ

َ
ُمواْ ِ� ِ قَۡرًضا َحَسٗناۚ َوَما ُ�َقّدِ ُهَو  ٱ�َّ

ۡجٗرۚ� وَ 
َ
ۡ�َظَم أ

َ
� َوأ ْ َخۡ�ٗ ۖ  ٱۡسَتۡغفُِروا َ َ إِنَّ  ٱ�َّ ۢ َ�فُ  ٱ�َّ  ﴾٢٠ورٞ رَِّحيُم

  سوم  کیو   آن  و نصف  شب  دوسوم  به  کیتو نزد  هکداند  یم  پروردگارت  گمان یب«
نماز و   یادا  یمقدار را برا  آن  یو گاھ  نیا  ی: گاھیعنی» یزیخ یرا برم آن

: فقط یعنی» زندیخ یتواند برم  ھمراه  هک  یسانکاز   یز گروھیو ن« یزیخ یبرم  شیاین
بر   مواظبت  به  ھمه  یزند ولیخ یبرم  مقدار را ھمراھت  ا آنی،  نیز این  اصحابت از  یجمع

 :یعنی» ندک یم  یریگ و روز را اندازه  شب  هک  و خداست«ندارند   ییتوانا  شب امیق
  یند، گاھک یم  یزیر سنجد و برنامه یم ھا آن  قتیو روز را بنا بر حق  شب  یھا اندازه
د یافزا یم  و بر آن  استهک  نیگرداند و از ا یم  متفاوت  یبرابر و گاھ  باھم را ھا آن  اندازه

: یعنی» ردک دیتوان ینم  را احاطه  شما ھرگز آن  هک«ظھور   علم  به» خداوند دانست«
  د مگر بهیآور ینم  ر تابیمقاد  را بر آن  شب  امیشما ھرگز ق  هک  دانست أ خداوند

شما   یو برا» بر شما  بازگشت  رحمت  به  پس«  است  امر حرج  نیو در ا  و مشقت  یسخت
  فیلکت  نی، ا نید بنابرایعاجز شد  آن  به  را از پرداختنیداد ز  رخصت  شب  امیق  کدر تر
و   یریگ شما ساقط و آسان  ذمه را از  شب  امیق  ضهیو فر  را از شما برداشت  نیسنگ

ۡ ٱقُِم ﴿  هیآ  چون« د:یگو یم  د. مقاتلیگردان  یسخت  نیرا جانش  فیتخف  ﴾٢إِ�َّ قَلِيٗ�  َل �َّ
  شخص  یگاھ  هکبود   دشوار آمد وچنان  بر مؤمنان  فیلکت  نید، ایگرد  نازل ]۲[المزمل: 

تا   خاست یبرم  نماز شب  به  یوقت ز دھد لذاییتم  آن  را از ثلث  شب  نصف  توانست ینم
  بگذراند پس  امیق  را به  نیاز حد مع مترکمبادا   هک آن  میداد از ب یم  ادامه  آن  بامداد به

زرد شد،   شانیھا رد و رنگک  ورم  مؤمنان  یپاھا  هکشد   امر دشوار، چنان  نیاز اثر ا
  شانیا  را از ذمه  نماز شب  تیآورد و فرض  رحمت  شانیبر ا  أل  یخدا  هکبود   ھمان
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خود   حال  به ص  رمکا  در مورد رسول  تیفرض  نی، ا میگفت  هک د. اما چنانیساقط گردان
و   است  امت  (تھجد) در حق  نماز شب  تیفرض  ناسخ  مهیرک  هی، آ نیماند. بنابرا  یباق

  یفقط نمازھا  امت  در حق  فرض  ینمازھا  هکدارند   امر صراحت  نیا بر  حیصح  ثیاحاد
 ص  رمکا  از رسول  یا نندهک  سؤال  هک  است  آمده  فیشر  ثیباشد. در حد یم  گانه پنج
  نه«؟ فرمودند:  ھست  من  بر عھده  ھم  یگر نمازید  گانه پنج  یاز نمازھا ریا غیآ د:یپرس
 ». یدھ  انجام  داوطلبانه  هک نیا مگر

بر شما از نماز   : ھر چهیعنی» دیبخوان  شود از قرآن یسر میم  چهھر  کنیا«
، نماز  مراد از قرائت  . پس یمشخص  وقت  نییتع  د، بدونیشود بخوان یسر میم  شب
باشد،  و مقدور  آسان  بر شما از قرآن  هکرا   ا آنچهی.  لک  جزء و اراده  اطالق  از باب  است

د. یشکب را انتظار  یخاص  وقت  دنیرس  هک آن  ید، بیبخوان  ر آنیو در غ  در نماز شب
در   سکھر « د:یگو یم  حسن».  است  هیصد آکیسر؛ یز مقدار ممراد ا«د: یگو یم  یسد

  در شب  سکھر «د: یگو یم  عبک». ندک ینم  با او محاجه  را بخواند، قرآن  هیصد آ  شب
  آمده  فیشر  ثیدر حد  هک چنان ».شود یم  نوشته  قانتان  را بخواند، در زمره  هیصد آ

،  القانت�  من  كتب  آيه  بمائة  قام ، و من الغافل�  من  ي�تب  لم  بعرش آيات  قام  من«است: 
بپردازد، از   از قرآن  هیآ  ده  تالوت  به  سکھر « .»املقنطر�ن  من  كتب ةآي  بألف  قام  ومن

 شود و یم  نوشته  ند، از قانتانک  را تالوت  قرآن از  هیصد آ  ھرکس شود و ینم  نوشته  غافالن

  پاداش  یقنطار  اندازه به  یعنی. » است  ند، از مقنطرانک  را تالوت  قرآناز   هیھزار آ  ھرکس
 . است  یاریو بس  ھنگفت شود. قنطار: مقدار یم  داده
  شب  امیق  وتوان لذا تاب» مار خواھند بودیاز شما ب  یبعض  هک  داشت  خداوند معلوم«

  یروز  خداوند طلب  و از فضل نندک یسفر م  نیدر زم  هک  یگرانیو د»  را نخواھند داشت
امر  در  هک  یالھ  یروز  طلب  و به  منافع  سبکو   تجارت  یبرا  نی: در زمیعنی» ندینما یم

  وتوان تاب  یرو  نینند از اک یاز دارند، سفر مین  آن  به  شان یزندگ  و گذران  شتیمع
  نیا  وتوان تاب  پس» نندک یر مارزاکخدا   در راه  هک  یگرانیو د«را ندارند   یدار زنده شب

  دھند. مالحظه  انجام  ھردو باھم دشوار جھاد را  فیالکو ت  شب  امیق  هکرا ندارند 
  سبک  در طلب  هکرا   یانیجو مال و  مجاھدان  درجه  هیآ  نیدر ا  أل  یخدا  هک  مینک یم

خود   نیا  پس  است  دهیگردانبرابر   باھم ھستند،  شیخو  خود و خانواده  یبرا  حالل  نفقه
  هک چنان  جھاد است  منزله  به  حالل  یروز  نیتأم  یبرا  مال  سبک  هک  است  بر آن  لیدل

شھر   به  یرا از شھر  یطعام  هک  ستین  یا فروشنده  چیھ«است:  آمده  فیشر  ثیدر حد
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  أل  یدر نزد خدا  یو  تمنزل  هک نیفروشد مگر ا یم روز  نرخ  را به  برد و آن یم  یگرید
 ردند.ک  را تالوت  هیآ  نیا ص  حضرت  آن  سپس»  شھداء است  منزلت

 و از  سر شد از نماز شبیم  : ھر چهیعنی» دیبخوان  سر شد از قرآنیم  ھر چه  پس«
دارد  اشعار  قتیحق  نیو بر ا  است  رخصت  تید و تثبیکتأ  یرار امر براکد. تیبخوان  قرآن

  یباق خود  حال  به  آن  استحباب  یول  است  ساقط شده  نماز شب  تیفرض ھرچند  هک
  هکرا   یاتکز :یعنی» دیرا بدھ  اتکو ز«را   : نماز فرضیعنی» دیو نماز را برپا دار«است 

  فرض  ھجرت  پنجم  در سال  راجح  بنا بر قول  اتک. ز است  شده  شما فرض  در اموال
  هکباشد  یم  یسانک  بر قول  لیدل  است  یکم  هک  هیآ  نیا«د: یگو یر میثک  د. اما ابنیگرد

». دیگرد  انیب  نهیدر مد  آن  یھا ر و نصابیمقاد  یشد ول  فرض  هکدر م  اتکند: زیگو یم
د؛ ینک  و انفاقکین  یانفاق  به ریخ  خود در راه  : از اموالیعنی» دیو بدھکین  خدا وام  و به«

و   فرض  اتکز  و پرداختن للها  لیسب  ی، در جھاد ف شیخو  خانوادهبر   ردنک  با خرج
  هک  یریخ  ھر عمل» دیفرست یم  شیر پیخ  خود از عمل  یبرا  و آنچه«نافله   صدقات

  اعتبار پاداش  را نزد خداوند به  آن« ر نشدکذ  هک  ر شد و آنچهکذ  هک  از آنچه  باشد، اعم
ر یتأخ  به  مرگ  را تا آستانه  آن  هک یریخ  اعمال  به  نسبت» افتید یبھتر و بزرگتر خواھ

از   د تا بعد از مرگتانینک یم  تیوص  شیخو  بعد از مرگ  آن  یاجرا  ا بهید، یانداز یم
  از شما فقط آن  یکی  مال«... است:   آمده  فیشر  ثیشود. در حد  آورده  رونیب  مالتان

ر یتأخ را به  انفاقش  هک  و آنچه  است  فرستاده  شیپ )خود  از مرگ  قبل(  هک  است  یزیچ
را از یز  گناھانتان  یبرا» دیبخواھ  خداوند آمرزش و از». « است  یو  وارث  ، مال انداخته

  میخداوند غفور رح  گمان یب«د یستین  یعار  حسنات  در انجام  یوتاھکو   گناه  ابکارت
  ار مھربانیبخواھد، بس  آمرزش  یاز و  هک  یسک  یبرا  ار آمرزگاراستی: بسیعنی» است
 ند.ک  رحم  طلب  یو از  هک  یسک  یبرا  است
 



 
 
 
 

 دثرم  سوره

 . است  هی) آ۵۶(  یو دارا  است  یکم
  هک»  دنیچیپ خودبر   جامه تدثر:«  با صفت  افتتاح  سبب  به  سوره  نیا ه:یتسم  وجه

؛ و  مدثر متدثر است  شد. اصل  دهینام» مدثر«اند،  شده  موصوف  آن  به ص خدا  رسول
 ند.ک  ا خود را گرمیبخوابد،  چد تایپ یم در  شیخو  جامه  خود را به  هک  است  یسکاو 

 بر  یوح  ارسال  ه: چونکاند  ردهک  تیروا  سوره  نیا  نزول  سبب  انیدر ب  مفسران
 نور  او را ھمچون  شانیآمد و ا  شانینزد ا ÷  لیآغاز شد، جبرئ ص خدا  رسول

  منظره  آن  ، از مشاھده دند. پسید  نشسته  نیو زم  آسمان  انیدر م  یبر تخت  یدرخشان
خود نزد   منزل  آمدند، به  ھوش  به  افتادند و چون  نیبر زم  ھوشیو ب  خورده  انکت  میعظ
  جامه فرمودند: مرا در  ختند سپسیخواستند و بر خود ر  یو آب  بازگشته  جهیخد

  سوره نیا  گاه دند. آنیپوشان  شانیبر ا  یا فهیقط  د! پسیچانیبپ  د! مرا در جامهیچانیبپ
  از قرآن  هک  یزیچ  نیاول«فرمود:   هک  است  ردهک  تیروا س از جابر  یشد. بخار  نازل

َها َ�ٰٓ ﴿د،یگرد  نازل ُّ�
َ
ۡ ٱ� ثِّرُ ل   هکآنند   به  لیقا  اما جمھور مفسران». بود ]۱[المدثر:  ﴾١ُمدَّ

 قۡ ٱ﴿شده:   نازل  اتیآ  نیاول
ۡ
ِ  َرأ ِيٱَرّ�َِك  مِ سۡ ٱب   انیم  جمع  بود. وجه ]۱[العلق:  ﴾١َخلَقَ  �َّ

  یوح  فترت  بعد از دوران  شده  نازل  اتیآ  نیه: اولک  است  نیا  اد شدهی  یرأ دو
 بود.  سوره  نی، ا)در آغاز بعثت  آن  موقت  انقطاع  یعنی(

َها ﴿ ُّ�
َ
� ثِّرُ َ�ٰٓ  ﴾١ٱلُۡمدَّ

  پنھان  ر آنیو خود را در ز  دهیشکردا بر سر   هک» دهیچیبر خود پ  مرد جامه  یا«
  است  یند. دثار: رواندازیخدا  مراد از مدثر رسول  هکاجماعا برآنند   . مفسران یا ردهک
  یداخل  شود و لباس یم  دهی، پوش است دهیچسب  تن  به  هک  یا یداخل  لباس  یباال بر  هک
 شود. یم  دهینام» شعار«

نِذرۡ ﴿
َ
 ﴾٢ُ�ۡم فَأ

را   هکم  ز و اھلی: بپاخیعنی» ده  میز و بیبرخ«ده یچیبر خود پ  مرد جامه  ی! ا یآر
 اورند.ین  مانیا  برحذر دار؛ چنانچه  را از عذاب  و آنان  و ھشدار ده  میب



 تفسیر انوار القرآن    ١٠٣٠

﴿ ۡ  ﴾٣َوَر�ََّك فََكّ�ِ
  را به امور خود  دھنده : سرور، فرمانروا و سامانیعنی» یر گویبکرا ت  و پروردگارت«

  در چشمت ر اوید غیو نبا  نک  وصف  و عظمت  یبزرگ  و اورا به  ده  اختصاص  گفتن ریبکت
  یدھ میب  تیمأمور ،أ خداوند  بزرگداشت  بدون  هکرساند  یم  نیند. اک  جلوه  بزرگ

 رسد. یسر نم  ز بهی(انذار) ن

 ﴾٤َو�َِيابََك َ�َطّهِرۡ ﴿
 را اگریباشد ز  و آراسته  کز پاین  د ظاھرتیبا  پس» دار  کخود را پا  یھا و جامه«
بسا   گذارند وچه یم  دعوتش  حساب  را به  نینند، ایب  ناموزون  یدعوتگر را با ظاھر  مردم

از   لباس  ردنک  کمراد، پا  سرباز زنند. پس  دعوتش  رشیاز پذ  سبب  نیبد  هک
  نیلذا با ا ».بدار  زهیکپا  را از گناه  نفست«د: یگو یم  آن  یدر معن  . اما قتاده ھاست یدیپل

وفا   خداوند متعال عھد  به  هکرا   یشخص  را اعرابیز  است  نفس  طھارت  ، مراد از آن لیتأو
  صالح  لباس  و به  ردهک وفا  یعھد و  به  هکرا   یسکدند و ینام یم  د جامهیرد، پلک ینم

  یحس  را طھارتیز  است  حیصح  یمعنھردو  دند. وینام یم  جامه کبود، پا یم  آراسته
ز ین  هیقض  سکع  هک باشد چنان یم  گناھان از  یدور  یعنی  یمعنو  با طھارت  عادتا متالزم

 باشد. یم  ھمراه  گناھان  یاریبس با  یھا گاھ یدیوجود پل  هک چرا  است  حیصح

 ﴾٥ٱۡهُجرۡ فَ  ٱلرُّۡجزَ وَ ﴿
را  ھا آنرا فروگذار و   کو مظاھر شر  : بتانیعنی» نک  یدور  یدیو از پل«

،  سر آنکراء و   ضم  . رجز: به است  عذاب  سبب ھا آن  را پرستشیز  نکن  پرستش
 ص امبریپ  ینھ  هک  ر استکذ  انید. شایآ یم  دنبال  به  تیمعص اثر  عنوان  به  هک  است  یعذاب
  لیدل  نیا  به  ینھ  هکبل  ستینھا  این از  یزیچ  به  شانیا  بودن  آلوده  یمعن  امور، به  نیاز ا

  هی، توص اتیآ ز مرادیو الگو ھستند و ن  قدوه  شانیا  هکشود  یآغاز م ص خدا  از رسول
  نیھا مانند ا خطاب  نیا  پس  امور است  نیا  تیبر رعا  و مواظبت  مداومت  به  شانیا

َها ﴿است:   یتعال  حق  فرموده ُّ�
َ
� َ ٱ تَّقِ ٱ �َِّ�ُّ ٱَ�ٰٓ  ﴾لُۡمَ�ٰفِقَِ�ۚ ٱوَ  لَۡ�ٰفِرِ�نَ ٱَوَ� تُِطِع  �َّ

مراد از   هک، » نکن  اطاعت  و منافقان  افرانکو از   امبر! از خدا بترسیپ  یا« .]۱[األحزاب: 
و استمرار در   مداومت  به  شانیا  ، سفارشص امبریدر مورد پ  آن  و امثال  خطاب  نیا

 . است  یامور  نیز نمودن از چنیپرھ

 ﴾٦َوَ� َ�ۡمُن �َۡسَتۡكِ�ُ ﴿
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  هک  است  آمده  چھار قول  هیآ  نیا  یمعن  حیدر توض» نانک طلب  یمگذار فزون  و منت«
 است:  ردهک  نحو نقل  نیا  را به ھا آنر یثک  ابن

 ، بر ینک یم  را تحمل  آن  هک  نبوت  یھا ینیھا و سنگ یدر برابر دشوار -۱
 نگذار.  منت  پروردگارت

و بر   ببخش أخدا  یرضا  یرا برا  ، آن یدیبخش  یزیچ  یسک  به  چون -۲
  یریبگ  آن شتر ازیب  هک  نبخش  آن  جھت نگذار و به  ، منت ینک یم  هک  یبخشش

ا؛ یدن  خاطر طلب  به  باشد، نه  أل  یخاطر خدا  د فقط بهیتو با  یھا بخشش  هکبل
 . است  رمکجود و   اھل  اخالق از  نیو ا

  یو عوض  نخواه  افزون  یپاداش  ، از مردم ینک یم  هک  یغیو تبل  در برابر امر نبوت -۳
 ر.یا برنگیاز دن

ر یثک نشو. ابن  فیو ضع  ، سست یدھ  انجامار یر را بسیخ  اعمال  هک نیاز ا -۴
 . است  داده  حیرا ترج  دوم  یمعن

 ﴾٧ٱۡصِ�ۡ َولَِرّ�َِك فَ ﴿
  به  هک  یا دهیگرد  یمیار عظک  : متحملیعنی» نک  ییبایکش  پروردگارت  یو برا«
د یو با  نک  ییبایکش  در دعوتت  د پسیبا تو خواھند جنگ  بر سر آن  و عجم  عرب  یزود

ه: ک نیا  خالصه باشد.  أل  یخدا  یرضا  ی، برا ینیب یم  هک  ییبر آزارھا  ات ییبایکش
گر ید  مکمح  هیپا ، دوص  حضرت  آن  اخالق  مالکو   عقل  مالکبعد از  أ خداوند

 . جود و صبر است از:  عبارت  هیدو پا  ، آن گذاشت  انیبن  شانیا  دعوت  تیموفق  یبرا

 ﴾٨ٱ�َّاقُورِ فَإَِذا نُقَِر ِ� ﴿
،  است در صور  دوم  دنینجا، دمیمراد از ناقور در ا» شود  دهیدر ناقور دم  چون  پس«

ار یبس  است  یروز  آنان  یرو  شیرا پیز  با باشیکش  فرمود: بر آزارشان  یتعال  حق  ییگو

  كيف«است:   آمده  فیشر  ثیشوند. در حد یم  افگنده  ار، در آنک  سرانجام  هک  کھولنا
  صحابأ  ؟ فقال فينفخ يؤمر  ينتظر ميت  جبهته  وح�  القرن  قد اتلقم  القرن  وصاحب  نعمأ

  اهللا  ، يلع الو�يل  ونعم  ؟ قال: قولوا حسبنا اهللا اهللا  : فما تأمرنا يا رسولص اهللا رسول
  یشانیو پ  گرفته  را در دھانش  بوقش ، بوق  صاحب  هک  یدرحال  باشم  شادمان  چگونه« .»تو�نا

شود تا  یم  داده  دنیدستور دم  یو  به  وقت  چه  هک  و منتظر است  ز فرود آوردهیرا ن  شیخو
  کمباررسول ؟ للها ا رسولید یدھ یما را دستور م زیچ  چه  به  گفتند: پس  بدمد؟ اصحاب
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و کیو او ن  است  خدا ما را بس .»تو�نا  هللا  ، يلع الو�يل ونعم  حسبنا اهللا« د؛ییفرمودند: بگو

 .» میردک  لکتو  أل  ی، بر خدا است  یارسازک

 ﴾١٠َ�ۡ�ُ �َِس�ٖ  ٱۡلَ�ٰفِرِ�نَ َ�َ  ٩فََ�ٰلَِك يَۡوَم�ِٖذ يَۡوٌم َعِس�ٌ ﴿
  هک  مؤمنان  برخالف» ستین  آسان  افرانک؛ بر  است  ی، روز دشوار یروز  نیچن  پس«

  بھشت وارد  شوند تا سرانجام یم  ییراھنما  شتر از آنیب  یآسان به  یا یدائما از آسان
را   یمعن  نیست) این  آسان  افرانکاز عبارت: (بر  س  عباس  ابن  هک گردند چنان

  هک  یسانک  یبرا  است  یکمستمس  نی. ا است  آسان  روز بر مؤمنان  آن  هک  است  دهیفھم
 دانند. یم  را حجت»  خطاب  لیدل«

 ﴾١١َذۡرِ� َوَمۡن َخلَۡقُت وَِحيٗدا﴿
 است:  ردهکر کذ  یمعن  سه  هیآ  نیا  یبرا  ینسف» واگذار  دمیاو را تنھا آفر  هک  یسکمرا با «

،  است  بوده تنھا  مادرش  مکدر ش  هک  دمیآفر  یاو را درحال  هک  یسکمرا واگذار با  -۱
 . یفرزند  و نه  است  داشته  یمال  نه

 . ام از او، تو را بسنده  گرفتن  در انتقام  را منیمرا تنھا با او وا گذار ز -۲
با   یسک  یو  نشیو در آفر  ام دهیاو را آفر  ییتنھا  به  خودم  هک  یسکمرا واگذار با  -۳

 . است  نداشته  تکمشار  من
 شانیآمد و ا ص خدا  نزد رسول  رهیمغ دبنیاند: ول گفته  نزول  سبب  انیدر ب  مفسران

 د آمد.یپد  یو انعطاف  رقت  قرآن  از استماع  یبر و  ییگو  خواندند پس  قرآن  یو بر 
 ، قومت گفت: عموجان  یو  د آمد و بهید، نزد ولیرس  ابوجھل  خبر به  نیا  چون

محمد  تو نزد  هکاند  را خبر شدهیند زینما  متیو تقد  را گرد آورده  یخواھند تا مال یم 
را تو یز  ستین  نید گفت: چنی. ول ی، برخوردار گرد است  ینزد و  تا از آنچه  یا رفته

محمد   درباره  گفت: پس  . ابوجھل ھستم  شیافراد قر  نیاز ثروتمندتر  من  هک  یدان یم
.  یدار  نفرت و از او  یھست  یر وکتو من  هکبرسد   قومت  خبر به  نیبگو تا ا  یسخن

  داناتر به  یمرد  شما نه  انیدر م  هکخدا   ؟ سوگند به میبگو  چه  یو  ارهد گفت: دربیول
او   سخن  هکسوگند  خدا ، به آن  دهیرجز و قص  داناتر به  وجود دارد و نه  شعر مانند من

و بر   است  یحالوت او را  سخن  هکخدا سوگند   ندارد و به  یشباھتھا  این از  یزیچ  به
دار  وهیم  مثمر مانند درخت و  بخش لذت  ، فراز آن است  ییو صفا  رونقو   رنگ  سخنش

  یو  سخن  گمان یب  است  اتیح  آب  مانند چشمه  تکو پربر  نندهک رابیس  و فرود آن
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  هکرا   یھر سخن  سخنش  گمان یب شد و  فراز نتوان  بر آن  یسخن  چیو ھ  برتر است
  یاز تو راض  گفت: اما قومت  ابوجھل سازد. یم  رانیو و  ستهک، ورش است  فروتر از آن

او   تا درباره  بده  اجازه  من  به  گفت: پس دی. ول یینگو  یسخن  یو  شوند تا درباره ینم

محمد   هک»  است  شده  نقل  ییجادو  سخن  نی: اؤثريهذا سحر «گفت:   گاه آن  شمیندیب
 شد.  نازل  هیآ  نیا  ند! پسک یم  خود نقل ریرا از غ  آن

ۡمُدوٗدا ۥوََجَعۡلُت َ�ُ ﴿  ﴾١٢َماٗ� مَّ
 بود.  یثروتمند مشھور  رهیمغ  دبنیرا ولیز» دمیاو بخش  به  فراوان  یو مال«

 ﴾١٣َوَ�نَِ� ُشُهوٗدا﴿
  هکدر م  ھمراھش  هک  دمیاو بخش  به  ی: فرزندانیعنی» حاضرشده  یو فرزندان«

 جست  ینھا برایدر سرزم  شدن  ندهکپرا  به  یازین  نند و نهک یم  مسافرت  حاضرند، نه
و   غالمان  بود پس  فراوان  پدرشان  مال  هک  جھت  دارند، از آن  یو روز  رزق  یوجو 

وجود و حضور   و لذت  از نعمت  شهید ھمیمسافرتھا بودند و ول  نیدار ا عھده  خادمانشان
پسر بودند   ھمه  هک  داشت فرزند  زدهیسه: او جمعا ک  است  برخوردار بود. نقل  پسرانش

 آوردند.  مانیا  خالد، عمار و ھاشم  ینامھا  به  از آنان  تن  و سه

دتُّ َ�ُ ﴿  ﴾١٤َ�ۡمِهيٗدا ۥَوَمهَّ
  استیر عمر،  ، طول یماد  یاو در زندگ  : بهیعنی» یدادن وسعت  دادم  وسعت  شیو برا«

تا بدانجا  ؛ ردمکار عطا یبس  یدانیو م  انکامو   خوش  یشیو نفوذ و اعتبار، ع  شیدر قر
  استیر  استحقاق : او دریعنیبودند.   داده  لقب  شید) قری(وح  و دردانه  حانهیاو را ر  هک

 . است  دانهکیو کی،  آنان  ییشوایو پ  یو رھبر

زِ�دَ ﴿
َ
ۡن أ

َ
 ﴾١٥ُ�مَّ َ�ۡطَمُع أ

ر کش  هک  یاو در حال  اناتکام و  و جاه  بر مال» میفزایب  هکدارد   طمع  ھم باز«
 . است  اوردهیجا ن ، به است  آن  فیالکت  دادن  و انجام  اسالم  رشیھمانا پذ  هکھا را  نعمت  نیا

ۖٓ إِنَّهُ ﴿  ﴾١٦َ�َن �َ�ٰتَِنا َعنِيٗدا ۥَ�َّ
 ما  اتیآ  را او بهیز»  میافزا یھا را بر او نم نعمت  نی: ھرگز ایعنی» الکحاشا و «

 ص  شیخو امبریبر پ  هک  اتیآ  نیا  و به  ما است  اتیآ  : او دشمنیعنی» است  زندهیست
 باشد. یافر مک،  میا آورده فرود
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رۡهُِقهُ ﴿
ُ
 ﴾١٧َصُعوًدا ۥَسأ

ر یاو را درگ  یزود : بهیعنی» دھم  فیلکبر او ت  نیسنگ  یمشقت  هکزودا «
 بر  هک  است  نباشد. ارھاق: آن  در آن  یراحت  چیھ  هک  نمک یم  ینیو سنگ  سخت  عذاب
» صعود« :یقول نباشد. به  یو  در توان  آن  برداشت  هکشود   لیتحم  ینیز سنگیچ  انسان

در   از آتش  یوھک صعود«است:  آمده  فیشر  ثیدر حد  هک چنان  است  در دوزخ  یوھک
خود را بر   دست  چون د پسشو یم  ساخته  لفکم  بر آن  باال رفتن  او به  هک  است  دوزخ

  حال  به  دارد، دستش یبرم خود را  دست  شود و چون یم  ذوب  گذارد، دستش یم  آن
را   آن  یشود اما وقت یم  ذوب  شیگذارد، پا یم  را بر آن  شیپا  گردد و چون یخود برم

 ».گردد یخود بازم  حال  دارد، به یبرم

رَ  ۥإِنَّهُ ﴿ َر َوقَدَّ  ﴾١٨فَكَّ
 ص محمد و  قرآن  درباره  رهیمغ  بن دی: ولیعنی» نمود  یرد و بررسک  او تأمل  نهیآ ھر«

 ص  حضرت  آن  درباره  سخنش  رد تا سرانجامک  و سنجش  ید و نزد خود بررسیشیاند
 رد و فرمود:ک  د و مذمتیوھکاو را ن  سبحان  یخدا  د. پسیبگو  چه  هکرد ک  را آماده

رَ َ�ُقتَِل َكۡيَف ﴿  ﴾١٩قَدَّ
و   چگونه :یعنی» دیسگال  چگونه«باد   یبر و  و عذاب  : لعنتیعنی» باد  شتهک  پس«

از   شیقر  هک یباطل  یسو به  رد و چگونهک  و سنجش  یرا بررس  سخنش  حال  نیدامک  به
 برد.  خواستند، راه یم  یو

رَ ﴿  ﴾٢٠ُ�مَّ قُتَِل َكۡيَف قَدَّ
  داللت امر  نیبر ا»  ثم. « است  مبالغه  یرار براکت» دیسگال  بر او باد، چگونه  باز مرگ«

  یبرا  ر ھمهیتعاب  نی. ا دتر استکشتر و مؤیب  در بار دوم  یبر و  نینفر  هکند ک یم
 . است  مضاعف  عذاب  یبرا  و سزاوار بودنش  یو  جرم  نمودن  بزرگ

 ﴾٢١ُ�مَّ َ�َظرَ ﴿
  تیدر حقان  ند و چگونهک  را دفع  ز قرآنیچ  نیدامک  به  هک» ستیباز درنگر«

 . ستیدرنگر  قومش  یھا ا در چھرهیبزند،   طعن  آن

 ﴾٢٢ُ�مَّ َعبََس َو�ََ�َ ﴿
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  و چھره«بزند   طعن  را با آن  تا قرآن  افتین  یزیچ  هکچرا » ردک  رو ترش  گاه و آن«
 تر از : سخت »بسر«شد.   و دگرگون  دهیشک  درھم  اش : چھرهیعنی» دیشک  درھم

 . است  ییترشرو

ۡدبََر وَ ﴿
َ
 ﴾٢٣ٱۡسَتۡكَ�َ ُ�مَّ أ

 . قرآن  تیحقان  به  نھادن  از گردن» ردکبر کو ت»  مانیو ا  از حق» دیگردان  باز پشت«

 ﴾٢٤َ�َقاَل إِۡن َ�َٰذآ إِ�َّ ِسۡحٞر يُۡؤثَرُ ﴿
  ستین  ییجادوجز   قرآن  نی: ایعنی» ستین  فراگرفته  ییجز جادو  نیگفت: ا  پس«

، خود  وهیش  نیبد  یو  العمل سکع  . البته است  ردهک  نقل  گرانیرا از د  محمد آن  هک
  در دل  هکبود چرا   یدرون  ر تناقضیدرگ  قرآن  رامونیاو در ابراز نظر پ  هک  است  آن  لیدل

  داشت  یاندرون  قناعت  شانیا  تیحقان  رد و بهک یم  قیرا تصد ص خدا  رسول  شیخو
  شیقر  انیدر م  یو  استیو ر  زعامت رد تاک یار مکرا ان  شانیا  عناد، صداقت  یاز رو  یول

 گفت:  جھت  نیمحفوظ بماند، از ا

 ﴾٢٥ٱۡلبََ�ِ إِۡن َ�َٰذآ إِ�َّ قَۡوُل ﴿
 .أ خداوند  المک  نه  بشر است  سخن  : قرآنیعنی» ستین  یجز گفتار آدم  نیا«

بعد  ، گفت  قومش  یارضا  یرا فقط برا  سخن  نیا  رهیمغ  دبنیول  هک  امر گذشت  نیا  انیب
دارد،   یمانند یب و  مخصوص  و رونق  وهکو ش  ینیریش  قرآن  هک  قتیحق  نیا  به  هک  از آن

 رد.ک  اعتراف

ۡصلِيهِ َسَقرَ ﴿
ُ
 ﴾٢٦َسأ

 . است  دوزخ  یھا سقر: از نام» میدرآور  سقرش  به  هکزودا «

ۡدَرٮَٰك َما َسَقرُ ﴿
َ
اَحةٞ ّلِۡلبََ�ِ  ٢٨َ� ُ�ۡبِ� َوَ� تََذرُ  ٢٧َوَمآ أ  ﴾٢٩لَوَّ

  است  دوزخ  شأن  نمودن  بزرگ  یبرا  هیآ  نیا» ستیسقر چ  هک  یدان  و تو چه«
شود،   افگنده  در آن  هکرا   یسک  نه  دوزخ» ندک یرھا م  گذارد، نه یم  یباق  نه«

 ند تاک یاو را رھا م  سوزاند و نه یرا م  و عروقش  و پوست  را گوشتیارد زگذ یم  یباق
را از   عذاب گردد تا مجددا یبرم  یو  تن  به  دوباره  و پوست  گوشت  آن  هکند بلک  شکھال

در   یدورودراز  یھااز مسافت  : دوزخیعنی» بشر  یبرا  است  ارشوندهکآش«نو بچشد 
ارا کرا آش  ، آن است  کو ھولنا  بزرگ  از بس  هک یطور  به  ستھا آن  دگانید  معرض

 گر:ید  یقول  . به است  مفسران شتریب  دهی، برگز یمعن  نیا  هک  ر استکذ  انینند. شایب یم
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اَحةٞ ﴿ ھا پوست  رنگ  ر دھندهییتغ  دوزخ  هک  است  یمعن  نیبد ]۲۹[المدثر:  ﴾٢٩بََ�ِ ّلِلۡ  لَوَّ
 گرداند. یم  اهیسوزاند و س یرا م  انیدوزخ  یھا پوست  هکچرا   است  یاھیس  به

 ﴾٣٠َعلَۡيَها �ِۡسَعَة َعَ�َ ﴿
  هک اند گمارده  از فرشتگان  سک  نوزده  : بر دوزخیعنی» است  نگھبان  نوزده  بر آن«

  کی  یرا وقتیز  ستیار نکان  امر محل  نیا«د: یگو یم  یباشند. ثعلب یم  آن  نگھبانان
بر   فرشته  نوزده  هکندارد   یاستبعاد  چیھ  ند پسک  را قبض  قیخال  تمام  ارواح  فرشته
  فرشتگان  اصناف از  صنف  : مراد نوزدهیقول به». باشند  لکمو  قیاز خال  یبعض  عذاب
رؤسا و   سک  نوزده  نیا  هک  است  نیا  حیصح للهشاءا ان«د: یگو یم  ی. قرطب است

و   عبارت  چیرا ھ ھا آن اند اما شمار تمام بر امر عذاب  برگمارده  فرشتگان  یھا سرگروه

َوَما َ�ۡعلَُم ﴿د: یفرما یم  خداوند متعال  هک تواند چنان ینم  دهیشکر یتصو  به  یا یلفظ بشر
 »داند یگر نمید  یسکجز خود او  را  پروردگارت  انیرکلش« ]۳۱[المدثر:  ﴾ُجُنوَد َرّ�َِك إِ�َّ ُهَوۚ 

 ص خدا  رسول  هک  است آمده س مسعود  بن للهعبدا  تیروا  به  فیشر  ثیدر حد
  ملك  لفأ  سبعون  زمام  لك  زماما مع  لفأ  يومئذ هلا سبعون  جبهنم  يؤ�«فرمودند: 

،  ھفتاد ھزار مھار است  آن  یبرا  هک  یشود در حال یم  آورده  روز جھنم  در آن« .»�رونها

 .»شندک یم را  آن  هکاند  ھفتاد ھزار فرشته  یھر مھار  ھمراه به
از   یھود از مردیاز   یاند: گروھ ردهک  تیروا  مهیرک  هیآ  نزول  سبب  انیدر ب  مفسران

 ص خدا  رسول او نزد  ردند پسک  سؤال  جھنم  نگھبانان  درباره ص خدا  رسول  اصحاب
 شد.  نازل  هیآ  نیا  ساعت  در آن  . ھم گذاشت  انیم در  شانیرا با ا  سؤال  نیآمد و ا

ۡصَ�َٰب ﴿
َ
ِيَن َ�َفُرواْ  ٱ�َّارِ َوَما َجَعۡلَنآ أ َ�ُهۡم إِ�َّ فِۡتَنٗة ّلِ�َّ ۖ َوَما َجَعۡلَنا ِعدَّ إِ�َّ َمَ�ٰٓ�َِكٗة

ِينَ لِيَۡستَۡيقَِن  ْ  ٱ�َّ وتُوا
ُ
ِينَ َوَ�ۡزَداَد  ٱلِۡكَ�َٰب أ ْ إِ  ٱ�َّ ِينَ يَ�ٰٗنا َوَ� يَۡرتَاَب َءاَمُنٓوا وتُواْ  ٱ�َّ

ُ
أ

ِينَ َوِ�َُقوَل  ٱلُۡمۡؤِمُنونَ َب وَ ٱۡلِكَ�ٰ  َرٞض وَ  ٱ�َّ َراَد  ٱلَۡ�ٰفُِرونَ ِ� قُلُو�ِِهم مَّ
َ
ٓ أ ُ َماذَا بَِ�َٰذا  ٱ�َّ

ُ َمَثٗ�ۚ َكَ�ٰلَِك يُِضلُّ  وَد َرّ�َِك إِ�َّ ُهَوۚ َوَما ِ�َ َمن �ََشآُء َوَ�ۡهِدي َمن �ََشآُءۚ َوَما َ�ۡعلَُم ُجنُ  ٱ�َّ
 ﴾٣١إِ�َّ ذِۡكَرٰى لِۡلبََ�ِ 

 ﴾٣٠َعلَۡيَها �ِۡسَعَة َعَ�َ ﴿  هیآ  اند: چون گفته  مهیرک  هیآ  نزول  سبب  انیدر ب  مفسران
ا یآ  اور ندارد؟ پسی  تن  از نوزد ده  شیا محمد بیگفت: آ  شد، ابوجھل  نازل ]۳۰[المدثر: 

شوند؟   خارج  از دوزخ  رند سپسیرا بگ ھا آناز   یکی  هکاز شما عاجز از آنند  صد مردھر
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 شدابواأل  نام به  شیاز قر  یاست: مرد  آمده  یگرید  تید. در روایگرد  نازل  هیآ  نیا  پس
  تن  نوزده ! شیقر  گروه  یگفت: ا ١بود  رومند و پھلوانیار نیبس  هک  یجمح  لدهک  بن

و با   از آنان  تن  ده  راستم  شما با شانه  یاز جا  را منیفگنند زین  ھراس  به شما را  فرشته
 د:یگرد  نازل  . پس نمک یم  را دفع  از آنان  تن  نه  چپم  شانه
 و  تاب  یسک چه  پس» میا نگماشته  را جز از فرشتگان  دوزخ  و ما نگھبانان«
 گرداند  شیخو  را مغلوب  شانیتواند ا یم  یسک را دارد و چه  با فرشتگان  ییارویرو  توان

 ھا آن  نیتر نیاو، خشمگ  حق  یبرا  أل  یخدا  خلق  نیتر برپادارنده  شانیا  هک  یدر حال
را   شانیا و ما شمار«ھستند؟   و ھجوم  در قوت  خلق  نیتر یو قو  نیرومندتریاو و ن  یبرا

  یبرا  یوامتحان  شیرا آزما  شمار نوزده :یعنی» میا دهینگردان  افرانک  یبرا  یا جز فتنه
  شود و خشم  دوچندان  گفتند تا عذابشان  هکرا   گفتند آنچه ھا آنو   میا دهیگردان  افرانک

  به  یھود و نصاری: تا یعنی» نندک  نیقی  تابک  تا اھل«گردد و   افزون  بر آنان أ خداوند
  در مورد شمار نگھبانان  قرآن  انیب  هک  جھت  نند بدانک  حاصل  نیقی  قرآن  تیحقان

خود   مانیدر ا  مانیا  اھل«تا » و« دارد  املک  موافقت  آنان  منزله  تبک، با  دوزخ
  و مسلمانان  تابک  و تا اھل«نند یب یم با خود را  تابک  اھل  موافقت  هک  گاه آن» ندیفزایب

ا ی.  است  ، حق ھست  در قرآن  چه ھر  هکنند یب یرا میز  قرآن  تیدر حقان» نندکن  کش
در   هک  یسانکو تا «است   تن  نوزده  دوزخ  شمار نگھبانان  هکامر   نینند در اکن  کش

  و نفاق  و شبھه  ک، وجود ش یماریمراد از ب» ندیبگو  است«  نفاق» یماریب  شانیھا دل
  نیخدا از ا«ه: ک  رآنانیو غ  هکم  از مردم» افرانک«ند یتابگو» و«ست ھا آنھای  دل در

شمار   نیا  انی: خداوند از بیعنی» ؟ است ردهک  اراده را  یزیچ  چه  آوردن  مثل
  داشته  را اراده  یزیچ  ، چه است  مثل  خود ھمچون  غرابت و  یدر دور  هکز یانگ تعجب
در رد   یتعال  ؟ حق تن  ستیمثال ب  د نهیگردان  تن  را نوزده  فرشتگان  ؟ چرا آن است

 فرمود:  شبھاتشان

                                                           
 کشیدند تا از را می  آن  تن  ایستاد و ده گاو می  پوست  بر روی  نیرومند بود که  چنان  پندار آنان  او به -١

گوید:  می  شد. سھیلی نمی  آورده  بیرون  شد و از زیر پایش می  پاره  پاره  سازند اما پوست  خارج  زیر پایش
تو   مغلوب  خود فراخواند و گفت: اگر در کشتیبا   گرفتن کشتی  را به صخدا   رسول  او بود که  ھم«

  ایمان  ساختند ولی  مغلوب  بارھا او را در کشتی ص خدا  و رسول  آورم می  ایمان تو  ، به گشتم
 گرفتند.  نیز کشتی»  رکانه«با  صخدا   رسول  که  است  نیاورد. نقل
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» ندک یم  تیرا خواھد ھداھرکه  ند وک یم  را خواھد گمراهھرکه  خداوند  سان  نیبد«
  آن  باورمندان  نمودن  تیشمار و ھدا  نیا  رانکمن  یساز از گمراه  هک  مانند آنچه  : بهیعنی

  یمعن  البتهند. ک یم  تیرا ھدا  و مؤمنان  را گمراه  افرانک  أل  یر شد؛ خداکذ
و   یرا بر گمراھ  دوگروه  نیاو ا  هک  ستین  نیا  یتعال  حق  نمودن  تیو ھدا  یساز گمراه

  متکح  نی. ھمچن است  یتعال  حق  با عدل  یامر مناف  نیرا ایسازد ز یمجبور م  تیھدا
،  نیبنابراند ک یاجبار را اقتضا نم ، است  فیلکت  آورنده  جابیا  هک  امکاح  تیدر مشروع

دارد و   یاساس  ، نقش و ثواب  عقاب  استحقاق و در  فیلکت  در انجام  لفکار میو اخت  اراده
او   اراده  ز بر اساسیچ  ھمه  هکامر   نیا  . پس ستیارنکدر   یاجبار أ خداوند  یاز سو
  مخالفت را  امر پروردگارش  لذا اگر بنده  ستیاو ن  یرضا  یمعن  شود لزوما به یم  واقع

 . یو  تیمش  رهیاز دا  ، نه دهیگرد  رونیب  اوست  یرضا مورد  رد، از آنچهک

ِينَ ٱَو�َۡزَداَد ﴿: أل  یخدا  فرموده ْ إِيَ�ٰٗنا �َّ   هک  است  بر آن  لیدل ]۳۱[المدثر:  ﴾َءاَمُنٓوا
 و  تیشود با معص یم  مکو   شود با طاعت یاد میز  یعنیشود،  یاد میو ز  مک  مانیا
 ند:یگو یم  هکـ  /  فهیابوحن  از علما ـ مانند امام  یسانکو   ثر علماء استکا  یرأ  نیا

  لوازم و آثار و  را بر ثمرات  مهیرک  هیند، آک یرا نم  و نقصان  ادتیز  قبول  مانیا  قتیحق
  هک  بس از» داند یرا جز خود او نم  پروردگارت  انیرکلش  و شماره«نند ک یم  حمل  مانیا

تعداد   نیا  نییاو در تع  یول  ستیدشوار ن  یبر و  تن بر تعداد نورده  افزودن  ارند پسیبس
تنند اما   نوزده  دوزخ  ھرچند نگھبانان  د پسیدان یرا نم  شما آن  هکدارد   یا ژهیو  متکح
  سبحان  یجز خدا را  شمارشان  هکار دارند یدر اخت  یمیعظ  انیرکو لش  ارانکھم  شانیا

تئط، ما   نأهلا   وحق السماء  طتأ«است:   آمده  فیشر  ثیداند. در حد ینم  یگرید  سک
درآمد و   ناله  به  آسمان« .»ساجدا  هللا  جبهته  واضع  ال وملكإ  صابعأر�ع أ  فيها موضع

  یشانیپ  یا فرشته  هک نیمگر ا  ستین  در آن  چھار انگشت  یرا جایند زک  ناله  هک  است  سزاوار آن

» ستیبشر ن  یبرا  یجز پند  نیو ا. «» است  نھاده  سجده  به  در آن أل  یخدا  یخود را برا
بشر   یبرا  یا ر شد، جز پند و موعظهکذ  آن  نگھبانان از شمار  هک  و آنچه  : دوزخیعنی
 .  ستین  ار محتاجکار و مددکھم  را بدانند لذا او ھرگز به  یتعال  حق  قدرت  مالکتا   ستین

 ﴾٣٢ٱۡلَقَمرِ َ�َّ وَ ﴿
  نیچن« د:یفرما یو م  (سقر) سوگند خورده  بر وجود دوزخ  خداوند متعال  گاه آن

 ؛ است  میعظ  منافع  ھمه  آن  یدارا  هک» ماه  سوگند به«ند یگو یم  رانکمن  هک» ستین
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ۡلِ وَ ﴿ ۡدبَرَ  ٱ�َّ
َ
 ﴾٣٣إِۡذ أ

 د؛یآ  آن  دنبال  و برود و روز به» برگرداند  پشت  ، چون شب  و سوگند به«

ۡبحِ وَ ﴿ ۡسَفرَ  ٱلصُّ
َ
 ﴾٣٤إِذَآ أ

 دار گردد؛یپد  و از افق» شود  روشن  چون  صبح  و سوگند به«

َها َ�ِۡحَدى ﴿  ﴾٣٥ٱۡلُكَ�ِ إِ�َّ
  سخت و  ار بزرگیبس  یاز بالھا  یکی: سقر یعنی» از سترگھاست  یکی  آن  نهیآ ھر«
بزرگتر از   ییبال  را به  قیخال  یتعال  حق  هکخدا سوگند   به«د: یگو یم  یبصر  . حسن است

از   یکیرا ص محمد  آنان  بیذک: تیعنی» ھا آن« یقول  به».  است  نداده  میب  دوزخ
  یکیبشر،   یسو  به  دھنده  میب  است: فرستادن  نیا  یا معنی.  است  ار بزرگیبس  یبالھا

 . است  یدادھا در ھستیرو  نیتر از بزرگ

 ﴾٣٦نَِذيٗر� لِّلۡبََ�ِ ﴿
  دھنده میب  : قرآنیقول  . به است  ، دوزخ دھنده  میمراد از ب» بشر را  است  دھنده  میب«

 باشد. یم دیو وع  وعده  متضمن  هکرو  آن ؛ از است  آن  دھنده بشر و ھشدار

ۡو ﴿
َ
َم أ ن َ�َتَقدَّ

َ
رَ لَِمن َشآَء ِمنُ�ۡم أ خَّ

َ
 ﴾٣٧َ�َتأ

  یشیبخواھد پ  هکاز شما را   هکھر «؛  است  دھنده و ھشدار  دھنده میب  ! قرآن یآر
و   حق  فر از راهک  سبب  به» ستدیا باز ای«بھشت   یسو  ا بهیر یو خ  حق  یسو به» دیجو
 . بھشت  ر و از جادهیخ

 ﴾٣٨ُ�ُّ َ�ۡف� بَِما َكَسَبۡت رَهِينَةٌ ﴿
مورد   شیردار خوکو   از عمل  ھرکس :یعنی» است  شیردار خوک در گرو  سکھر «

ا ی  هک،  است  شیخو ردارکار و کدر گرو   أل  یو نزد خدا  گرفته قرار  یپرس و باز  مؤاخذه
 افگند. یم  تکا در ھالیدھد و  یم  را نجات  شتنیخو

ۡصَ�َٰب ﴿
َ
ٓ أ  ﴾٣٩ٱۡ�َِم�ِ إِ�َّ

 ستندیخود ن  گناھان  در گروه  شانیا  هک  : مگر مؤمنانیعنی» نیمی  مگر اصحاب«
 شوند و یرھا م  اند، از گرو و بازداشت داده  انجام  هک  یکین  اعمال  لهیوس  به  هکبل

 ابند.ی یم  نجات
 
 



 تفسیر انوار القرآن    ١٠٤٠

ٰٖت يَتََسآَءلُونَ ﴿  ﴾٤٠ِ� َج�َّ
ھستند   ییھا نادر بوست  : مؤمنانیعنی» ھستند  ییھا نادر بوست«

 پرسند: یا مینند، ک یم  یپرس  و احوال  گر حالی: از ھمدیعنی» نندک یم  یھمپرس«

 ﴾٤١ٱلُۡمۡجرِمِ�َ َعِن ﴿
ا از ی پرسند، یم  ارانکگنھ  احوال  به  گر راجعید کیاز   : مؤمنانیعنی» از مجرمان«

 ند:یگو یم  آنان  به  خطاب  هک یحال پرسند در یم  ارانک خود گنه

ْ لَۡم نَُك ِمَن  ٤٢َما َسلََكُ�ۡم ِ� َسَقرَ ﴿  ٤٤ٱلِۡمۡسِك�َ َولَۡم نَُك ُ�ۡطعُِم  ٤٣ٱلُۡمَصلِّ�َ قَالُوا
 ﴾٤٥ٱۡ�َآ�ِِض�َ َوُ�نَّا َ�ُوُض َمَع 

را   انینوایو ب  مینبود  ند: از نمازگزارانیگو یآورد؟ م در  ز شما را در دوزخیچ  چه«
 در  باطل  : با اھلیعنی» میردک یم  ییدرا ھرزه  انیدرا  ھرزهو با   میردک ینم  اطعام  ھم

  با اوگمراه  شد، ما ھم یم  دهیشک  یگمراھ  به  یگمراھ  و ھرگاه  میختیآم یدر م  باطلشان
و  با فروروندگان ص ار محمدکدر «د: یگو یم  آن  ید در معنیز . ابن میشد یم

،  جادوگر است ، است  وانهی، د مد دروغگوستم: محیگفت یو م  میرفت یفروم  انیدرا ھرزه
 ...». شاعر است

ُب �َِيۡوِم ﴿  ﴾٤٦ٱّ�ِينِ َوُ�نَّا نَُ�ّذِ
» میشمرد یم  دروغ«است   امتیروز ق  هکو جزا را   : روز حسابیعنی» و روز جزا را«
 د.یشانک  دوزخ  به د و ما رایر ما گردیبانگیا گریدن  یدر زندگ  هکبود   چھار عامل  نیا  پس

تَىَٰنا ﴿
َ
� ٰٓ  ﴾٤٧ٱۡ�َقِ�ُ َح�َّ

 . است  ن: مرگیقیمراد از » آمد  سراغمان  به  نیقی  هک  تا آن«

ٰفِعِ�َ َ�َما تَنَفُعُهۡم َشَ�َٰعُة ﴿  ﴾٤٨ٱل�َّ
  هک : چنانیعنی» سود ندھد  گران شفاعت  را شفاعت  آنان«حاال » پس«

  آنان  دھد، به یسود م  ستگانیو شا  صالحان  به  انکیو ن  امبرانیو پ  فرشتگان  شفاعت
 . افرانک  نه  است  مؤمنان  یبرا  شفاعت  نیرا ایدھد ز ینم سود
 باشد. یم  مؤمنان  یبرا  شفاعت  ثبوت  لیدل  هیآ  نیا

 ﴾٤٩ُمۡعرِِض�َ  ٱ�َّۡذكَِرةِ َ�َما لَُهۡم َعِن ﴿
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  است  شده  را چه  افرانک: یعنی» گردانندیاز اندرز رو  هکرا   آنان  است  شده  چه  پس«

 گردانند؟ یرو  میعظ  و موعظه  بر پند بزرگ  مشتمل  از قرآن  هک

و  ]۳۱[المدثر:  ﴾َوَما ِ�َ إِ�َّ ذِۡكَرٰى لِۡلبََ�ِ ﴿ ه:یدر آ  هک  است  آن  دھنده  نشان  هیآ  نیا

َها َ�ِۡحَدى ﴿ ه:یآ  و»  یرکذ«ز مراد از ین ]۳۶-۳۵[المدثر:  ﴾٣٦نَِذيٗر� ّلِۡلبََ�ِ  ٣٥ٱۡلُكَ�ِ إِ�َّ
 . است  حا قرآنیترج» رینذ«

﴿ ٞ ۡستَنفَِرة ُهۡم ُ�ُرٞ مُّ َّ�
َ
 ﴾٥٠َك�

 ؛ زانیو گر  رمان  ھستند سخت  ی: مانند خرانیعنی» اند ردهک رم  یخران  آنان  ییگو«

﴿ ِۢ  ﴾٥١فَرَّۡت مِن قَۡسَوَرة
: یقول  به» باشند  ختهیگر«اند  بستهر یت  را به ھا آن  هک» راندازانیاز ت  هک«

نند، یر را ببیش  یوحش  خران  چون«د: یگو یم س  عباس  . ابن ر استیش  قسوره
نند، از یرا بب ص محمد  حضرت  چون  هک  کمشر  گروه  نیاند ا نیھمچن زندیگر یم
  و اعالم  ر نمودهیو تحق  حیتقب  یسخت  را به  آنان  هیتشب  نیا  پس». زندیگر یم  شانیا
 اند. ابله  سخت  یقوم  آنان  هک دارد یم

ةٗ  ٱۡمرِيٖٕ بَۡل يُرِ�ُد ُ�ُّ ﴿ َ نَ�َّ ن يُۡؤَ�ٰ ُصُحٗفا مُّ
َ
 ﴾٥٢ّمِۡنُهۡم أ

و بر او » شود  داده  سرگشاده  یا او نامه  به  هکخواھد  یم  از آنان  دامکھر   هکبل«
 شد.  نازل ص بر محمد  هک شود چنان  نازل  یا فهیو صح  تابک

 ص محمد  حضرت  به  شیفار قرکاند:  گفته  مهیرک  هیآ  نزول  سبب  انیدر ب  مفسران
  یا گشاده  از ما نامه  کی سر ھر  ی، باال میزیخ یبرم  از خواب  هک  د صبحیگفتند: با

 . یھست  یو  تو رسول  هک  مضمون  نیباشد بر ا  قرار داشته أ خدا  ازجانب

ۖ بَل �َّ َ�َافُوَن ﴿  ﴾٥٣ٱ�ِخَرةَ َ�َّ
از   آنان  هک  است  نیا  حق»  هکبل  ستین  نیھرگز چن أ خداوند  ! سنت نه» ال و حاشاک«

 ردند.ک یشنھاد نمیپ را  یمعجزات  نیدند، چنیترس یم  از دوزخ  را اگر آنانیز» ترسند ینم  آخرت

ٓ إِنَّهُ ﴿ ٞ  ۥَ�َّ  ﴾٥٤تَۡذكَِرة
  یپند  قرآن  هک  است  نیا  حق«ه کپندارند بل یم  آنان  هک  ستین  چنان» حاشاال و ک«
 . و روشن  املک» است
 



 تفسیر انوار القرآن    ١٠٤٢

 ﴾٥٥ۥَ�َمن َشآَء َذَكَرهُ ﴿
 رد ویگ یم  پند را از آن  نیرد، ایپند گ  و از آن» را بخواند  خواھد، آنھرکه   پس«

 گردد. یبرم  خودش  به ارک  نیا  گرداند، منافع  شیخو  نیالع  را نصب  آنھرکه 

ن �ََشآَء ﴿
َ
ٓ أ ۚ َوَما يَۡذُكُروَن إِ�َّ ُ ۡهُل  ٱ�َّ

َ
ۡهُل  ٱ�َّۡقَوىٰ ُهَو أ

َ
 ﴾٥٦ٱلَۡمۡغفَِرةِ َوأ

  تیمش  به  ولکار موک  را؛ پس  تیھدا  شانیبرا» خدا بخواھد  هک رند جز آنیو پند نگ«
از او   انیمتق  هک  است  سزاوار آن  یتعال  : حقیعنی» یتقو  اھل  اوست«است   یتعال  حق
  : اوستیعنی» مغفرت  اھل  و اوست«طاعاتش   به  و عمل  یمعاص  کزند؛ با تریبپرھ

  توبه  هک  است  ز سزاوار آنین امرزد ویرا ب  گناھانشان  یبا تقو  مؤمنان  یبرا  هک سزاوار آن
در  ص خدا  رسول  هک  راستکذ  انیامرزد. شایرا ب  رد و گناھانشانیرا بپذ  ارانک توبه
  نیرا چن  هیآ  نی، ا است  ردهک تیرا روا  آن س  انس  بن  کمال  هک  لیذ  فیشر  ثیحد

  فال �عل  تيقأ  نأ  هلأنا أ؛   وعظمته  قدرته  جلت  ر��م  ل�م  يقول«اند:  ر نمودهیتفس
  قدرت  هکپروردگار شما « .»أغفر هل فأنا  اهلا غ�ي  ميع  �عل  أن  اتيق  ، ومن غ�ي  �  ميع

پروا شود   از من  هک  ھستم  سزاوار آن  د: منیفرما یم ، است  وهکو باش  سترگ  بس  یو  و عظمت
  ییخدا  با من  هکامر   نیاز ا  سکھر  نشود. پس  معبود قرار داده  با من  ر از منیغ  ییو لذا خدا

 .» آمرزم یقطعا بر او م  رد منکز یپرھ قرار دھد،  از من ریغ
 



 
 
 
 

 قیامت  سوره

 .) آیه است۴۰(  یو دارا  است  یکم
  امتیق به  یبا سوگند الھ  هک  شده  دهینام»  امتیق«  سبب  نیبد  سوره  نیا ه:یتسم  وجه

د یکتأ  آن  رانکمن و رد بر  یحتم  بر وقوعو   نموده  را بزرگ  آن  تا شأن  است  دهیآغاز گرد
 باشد.  گذاشته

ۡقِسُم �َِيۡوِم ﴿
ُ
 ﴾١ٱلۡقَِ�َٰمةِ َ�ٓ أ

ۡقِسمُ ﴿ در» ال» «امتیروز ق  به  خورم یسوگند م«
ُ
در   و ھم  هیآ  نیدر ا  ھم ﴾َ�ٓ أ

 را اگرینند زک یم  اضافه  د قسمیکتأ  یرا برا» ال«لمه ک  و اعراب  د استیبعد زا  هیآ
  پس  ز استیجا  ید نفیکتأ  یبرا  از قسم  قبل» ال«لمه ک  باشد، آوردن  یمنتف  هیعل مقسم

 بر  مابعد آن  هک  است  محذوف  قسم  جواب».  خورم ید سوگند میکتأ  به«است:   نیا  یمعن
  به أ خداوند  خوردن  قسم  البته». دیشو یم  ختهینا برانگیقی: «یعنیند، ک یم  داللت  آن

  به  هک  ار استیاخت قطعا او صاحب باشد و یم  آن  شأن  میو تفخ  میتعظ  یبرا  امتیروز ق
 بخورد. خواھد، سوگند یم  هک  ز از مخلوقاتشیھر چ

﴿ ِ ۡقِسُم ب
ُ
اَمةِ  ٱ�َّۡفِس َوَ�ٓ أ  ﴾٢ٱللَّوَّ

و   یوتاھکخود را بر   صاحب  هک  ینفس  : بهیعنی» لوامه  نفس  به  خورم یو سوگند م«
  یریخ  را بر اعمال  یو  هک  است  مؤمن  ، نفس لوامه  نفس  نیند و اک یم  مالمت  رشیتقص

ند ک یم  شر مالمت  ابکخود را بر ارت  گرداند لذا مؤمن یم  نادم  شده  فوت  یاز و  هک
.  است  هنداد  شتر انجامیب  چرا از آن  هکند ک یم  ز خود را مالمتیر نیخ  بر انجام  هک چنان
  شیخو  مالمتگر نفس را جز  مؤمن  من  هک  أل  یخدا  سوگند به«د: یگو یم  یبصر  حسن

  تمیو ن  را گفتم  سخن  چرا آن ـ مثال ـ  د: منیگو یزند و م یم  بی؛ او بر خود نھ ابمی ینم
با   هک  ینفس  ثیحد  نیبود؟ از ا  چه  سک  با فالن  خوردن از غذا  بود؟ قصدم  چه  از آن

رود... و  یرود و جلو م یفاجر جلو م ؟... اما داشتم  یھدف  ، چه داشتم  شیخو  شتنیخو
و  ھا آنآسم  از اھل  سک  چیھ«است:   اوگفته  ھم». ندک ینم  را سرزنش  نفسش  گاه چیھ

 ».ندک یم  خود را مالمت  نفس  امتیدر روز ق  هک نیمگر ا  ستین  نیزم
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  لوامه  ه: نفسکد یآ یبرم  نیـ چن  است  ر گفتهیثک ابن  هک چنانـ   هیخالصه: از ظاھر آ
.  گذشت  هک ییمعنا  ند، بهک یم  مالمتھردو  ر و شریخود را بر خ  صاحب  هک  است  ینفس

در   یوتاھکبر  خود را  در آخرت  هک  افر استک  نفس  لوامه  نفس«د: یگو یم  اما مقاتل
 ».خورد یم  حسرت  ند و بر آنک یم  مالمت  أل  یخدا  حق  یفایا

َ�َۡسُب ﴿
َ
�َ�ٰنُ � َۡمَع ِعَظاَمهُ  ٱۡ�ِ لَّن �َّ

َ
 ﴾٣ۥ�

بعد از » میآور یاو را گرد نم  یھا آنھرگز استخو  هکپندارد  یم  ا انسانیآ«
 دیجد  ینشیآفر  بار به گریاو را د  هکپندارد  یا مید؟ و آیگرد  ندهکد و پرایپوس  هک آن
 او را گرد  دهیپوس  یھا آنرا ما استخویز  باطل  است  یپندار  نیقطعا ا؟  مینیآفر ینم
  هکخورد  یم سوگندھردو   لوامه  و نفس  امتیروز ق  به أ خداوند  سان نی. بد میآور یم

 خواھد  را زنده یھر انسان  گاه آورد آن را گرد خواھد  انسان  دهیپاش  درھم  یھا نااستخو
 بدھد.  یمناسب  یاو جزا  به  و سپس  قرار داده  سبهمحا رد تا او را موردک

 ص خدا  رسول  به  عهیرب  بن  یاند: عد گفته  مهیرک  هیآ  نزول  سبب  انیدر ب  مفسران
 ص خدا  رسول دھد؟ یم  یرو  وقت  چه  هکبگو   امتیاز روز ق  من  محمد! به  یگفت: ا

  چشم  روز را به  نیاگر ا  یاو گفت: حت  باز گفتند. سپس  یو  را به  امتیامر ق  قتیحق
  نیا أ ا خداوندیآ ، عجبا! آورم ینم  مانیا  آن  و به  نمک ینم  قی، تو را تصد نمیبب  ھم سر

 د.یگرد  نازل  مهیرک  هیآ  آورد؟! پس یگرد م ھا آن  دنیاز پوس  را پس ھا نااستخو

َُّسّوَِي َ�نَانَهُ ﴿ ن �
َ
ٰٓ أ  ﴾٤ۥبََ�ٰ َ�ِٰدرِ�َن َ�َ

  ییبا توانا  هکبل  میامر توانا نباش  نیبر ا  هک  است  چنان  : نهیعنی» یآر«
 بر  مییتوانا«فراتر:   ھم  نیاز ا  یو حت  میآور یرا گرد م  انسان  دهیپوس  یھا نااستخو  تمام

  دادن و باز  گرفتن  تا قادر به» مینکھموار «شتر   مانند سم» او را  یھا سرانگشت  هک  نیا
 بر  مشتمل  هک  فیو لط  و نرم  کوچک  انگشتان  نیا  دنینباشد اما ما با بخش  یزیچ

.  مینھاد  ھستند، بر او منت  کی بار  یھا آنو استخو  و نرم  فیظر  ، ناخنھا، عروق مفاصل
طور   ھمان  یو تفاوت  نقصان  چیھ یرا ب  انگشتانش  هک  نیبر ا  مییاست: توانا  نیا  یا معنی
  حق  یسو از  است  یھیتنب  نیا  . پس مینیو باز آفر  مینکاستوار   است  ا بودهیدر دن  هک

ر او از یغ  با خطوط سر انگشتان  یھر انسان  خطوط سرانگشتان  هکامر   نیبر ا  یتعال
 دارد.  گر اختالفید  یھا آنانس
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  انسان  اثر انگشت  یآسا  شگفت  را بر نقشیز  است  میرک  قرآن  از معجزات  هیآ  نیا
  را امروزهیز  است  دهیگرد  رانکاز من  یاریبس  آوردن  مانیا  سبب  هیآ  نیدھد. ا یم  توجه

  و مستقل  مشخص  تیو شخص  تیھو  هک  است  گشته  روشن  قتیحق  نیا  در عصر علم
  است  نکمم  شود پس یم  بازشناخته  گرانیاز د  یو  خطوط سرانگشتان  لهیوس  به  انسان

  آنچه  یباشد ول  هیامال شبک  گرانید با  یو  لیو شما  لکصدا و ش  ، لحن قد انسان  یگاھ
و   ا مھر خاصیاو   انگشتان خطوط سر ندارد،  شباھت  یگرید  انسان  چیھ  اصال به  هک

  یایقضا  یدر بررس  اثر انگشت  تیاھم  رو، امروزه  نیاز ھم  است  یفرد و  منحصر به
 شود. یم  ار گرفتهک و به  شناخته  قاطع  یلیدل  عنوان  به  یو حقوق  ییجنا

�َ�ٰنُ بَۡل يُرِ�ُد ﴿ َماَمهُ  ٱۡ�ِ
َ
 ﴾٥ۥِ�َۡفُجَر أ

 :یعنی» ندکو فجور   ، فسق است  یو  یرو  شیپ  هک  یخواھد در زمان یم  انسان  هکبل«
را   ،گناه رو دارد جلو انداخته  شیپ  هک  یرا در زمان  یارکو فجور و بد  خواھد تا فسق یم

د، یشکدرازا   به  یعمر و  ھر چه  هکخواھد  یر اندازد و او میتأخ  را به  د و توبهینما  مقدم
ز یار رستاخکان  پس آورد. یاد نمی را به  و آخرت  دھد لذا ھرگز مرگ  فجور ادامه و  فسق  به

 د:یآ ید میپد  از دو شبھه
 و  شدن ندهکاعضا و اجزاء بعد از پرا  آمدن  ھم بهو   اجتماع  د پنداشتنیبع -۱

 .ھا آن  شدن  یمتالش
 ھا و یھو  یو مانع  عامل  چیھ  هک نیو ا  یدیق یو ب  یگ ضابطه یب  به  شیگرا -۲

  لیو تما  یختگیافسارگس  یاز رو  جھت  نیند از اکرا مھار ن  یو  یھا ھوس
  به  مانیرا ایگردد ز یر معاد مکمنو   شده  و ھوس  یھو  میفجور، تسل و  فسق  به

 گرداند. یبند میپا  یودیضوابط و ق  او را به  آخرت

يَّاَن يَۡوُم  َٔ �َۡ� ﴿
َ
 ﴾٦ٱۡلقَِ�َٰمةِ ُل �

 ؛»؟ است  وقت  چه  امتیق روز«بار: کاستبعاد، استھزا و است  یاز رو» پرسد یم«

 ﴾٧ٱۡ�ََ�ُ فَإَِذا بَرَِق ﴿
ا ی،  مرگ  راتکر در سیو تح  یگ زده بھت  از شدت» شود  رهیخ  چشم  هک  گاه آن  پس«

 ز؛یرستاخ  در وحشت

 ﴾٨ٱۡلَقَمرُ وََخَسَف ﴿
  و مجددا به  رفته  نیب تماما از  آن  ی: نور و روشنیعنی» گردد  رهیت  و ماه«
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 ؛ گشت یبرم  آن  ا بهیدن  یگرفتگ در ماه  هک برنگردد چنان  آن

ۡمُس وَُ�َِع ﴿  ﴾٩ٱۡلَقَمرُ وَ  ٱلشَّ
در   باھم جاکیھردو   د و ماهی: خورشیعنی» شوند گر آوردهید کیفرا  د و ماهیو خورش«

ار کدر   یو روز  گر شبید  نگهآگردند، و  لیتبد  یواحد  تلهک  کی  و به  شده  چاندهیپ
 نباشد؛

�َ�ٰنُ َ�ُقوُل ﴿ ۡ�َن  ٱۡ�ِ
َ
 ﴾١٠ٱلَۡمَفرُّ يَۡوَم�ٍِذ �

  فرزند آدم  : چونیعنی» ؟ زگاهیگر  جاستک  هکد یبگو  روز انسان  آن«
  زگاهیگر  جاستکد: یگو یم  ھنگام  ند، در آنک  را مشاھده  امتیروز ق  کھولنا  یھا صحنه

 . یو  و عذاب  و از حساب  سبحان  ینزد خدا از

 ﴾١١َ�َّ َ� َوَزرَ ﴿
و   قلعه و  وهک  چیھ روز  : در آنیعنی» ستین  یپناھ  چیھ! « ! ھرگز نه نه» الکحاشا و «

 دھد.  پناه  أل  یخدا  و عذاب  شما را از حساب  هک  ستین  یپناھگاھ

 ﴾١٢ٱلُۡمۡسَتَقرُّ إَِ�ٰ َرّ�َِك يَۡوَم�ٍِذ ﴿
 ».پروردگار توست  یسو به«ار ک  و سرانجام  : بازگشتیعنی» روز، مستقر  آن«

�َ�ٰنُ يُنَبَُّؤاْ ﴿   ٱۡ�ِ
َ
َم َوأ رَ يَۡوَم�ِذِۢ بَِما قَدَّ  ﴾١٣خَّ

» شود یم  خبر داده  است داشته  ا بازپسی  فرستاده  شیپ  از آنچه  روز انسان  در آن«
  یا بدی  کین  عمل از  اعمال  وزن  ار ـ در ھنگامکار و بدکوکیاز ن  ـ اعم  : فرزند آدمیعنی
  مرگشو بعد از   گذاشته  یجا از خود به  هک  یکیا نیبد   ا از سنتی،  فرستاده  شیپ  هک

گاه یم  عمل  بدان   خود خبر داده  آخر عمل و  ا او از اولیشود.  یم  ساخته  شود، آ
  داشته  و باز پس  تیازمعص  فرستاده  شیپ  هک  شود از آنچه یم  ا خبر دادهیشود،  یم

  وحسناته  عمله  من  املؤمن  ما يلحق  نإ«است:   آمده  فیشر  ثی. در حد از طاعت  است
 و بيتاً أ  بناه و مسجداً أ  ورثه و مصحفاً أ  تر�ه صاحلاً  وودلاً   و�رشه  ه: علما علمهبعد موت

  من  تلحقه  وحياته  صحته  يف  ماهل  خرجها منأ  ةو صدقأ  جراهأ و نهراً أ  بناه  السبيل  بنإل
  عبارتوندد، یپ یم  یو  به  مؤمن  بعد از مرگ  هک  ییھا یکیو ن  از عمل  گمان یب« .»بعد موته

جا  از خود به  هک  یو فرزند صالح  است  نموده و نشر  داده  میرا تعل  آن  هک  یاز: علم  است
  هک  یھا آنا خی،  است  ردهکبنا   هک  یا مسجدی،  است  نھاده  ارث به  هک  یا مصحفی،  است  گذاشته

ا ی،  است  ساخته  و روان  ردهکرا حفر   آن  هک  ییا جوی،  است  ساخته  مانده  در راه  رھگذران  یبرا
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بعد   هک  نھاستیا  پس  است  آورده  رونیب  اتشیو ح  یخود در سالمت  را از مال  آن  هک  یا صدقه

  حیصح  تیروا  به  فیشر  ثیدر حد  نی. ھمچن»ونددیپ یم  یو  به  ازمرگش

،  بها بعده  عمل  جر منأجرها وأ  هل  اكن  ةحسن ةسن  سالماإل  يف  سن  من«است:   آمده  مسلم
وزرها   عليه  اكن  ةسيئ  ةسن  سالماإل  يف  سن  ء ومن يش  جورهمأ  من  ينقص  نأغ�   من

  سنت  در اسالم  سکھر « .»شيئا  وزارهمأ  من  ينقص  نأغ�   ، من بها بعده  عمل  من ووزر
  بعد از او بدان  هک  است  یسانکو مزد   عمل  مزد آن  یو  یگذارد، برا  انیرا بن  یکین

  سنت  در اسالم  ھرکس شود و  ساخته  مک  یزیچ  شانیا  یاز مزدھا  هک آن یاند، ب ردهک  عمل
  آن  یاند، ب ردهک  عمل  بعد از او بدان  هک  است  یسانک  و گناه  آن  گذارد، بر او گناه  انیرا بن  یبد

 .»شود  ساخته  مک  یزیچ  ناز گناھانشا  هک

�َ�ٰنُ بَِل ﴿ ٰ َ�ۡفِسهِ  ٱۡ�ِ ٞ  ۦَ�َ  ﴾١٤بَِصَ�ة
و   تیمعص ای  فر، طاعتکا ی  مانیا  قتیو حق» ر استیخود بص  بر نفس  انسان  هکبل«

  هکاست: بل  نیا  یمعن  یقول  داند. به یرا م  است  بوده  او بر آن  هک  یا انحرافی  استقامت
 او گواھند.  هیعل  انسان  یھا اعضا و اندام

ۡلَ�ٰ َمَعاذِيَرهُ ﴿
َ
 ﴾١٥ۥَولَۡو �

و   ردهک  شکشیعذرھا پھرچند  :یعنی» آورد  انیخود را در م  یچند عذرھا ھر«
ند ک ینم  یسود  چیھ  حالش  ھا به یعذرآور  ند، آنک  د و دفاعیبنما  خود حجت از
ا یسازد.  یرا برمال م  نشیدروغ  یعذرھا  هکشود  یم  اقامه  یاو شواھد  هیعل رایز

بتراشد اما او بر   ییاز خود عذرھا  دفاع  یبرا  است: ھرچند انسان  نیا  یمعن
  یعذرھا«د: یگو یشناسد. مجاھد م یم  را خوب  و خودش  ناستیب  شیخو  شتنیخو

مجاھد و   قول  حیصح«د: یگو یر میثک  ابن».  است  یو  یاز حجتھا  عبارت ، انسان
 ». است  یو  اصحاب

 ﴾١٦ۦٓ لَِسانََك ِ�َۡعَجَل بِهِ  ۦَ� ُ�َّرِۡك بِهِ ﴿
در   مفسران» ینک  شتاب  ار آنکدر   هک  نجنبان  یوح  یبازخوان  را به  زبانت«

 ÷ لیجبرئ  هک از آن  شیپ  یوح  نزول  در ھنگام ص خدا  اند: رسول گفته  نزول  سبب  انیب
  قرآن  یبر حفظ و نگھدار  هک  یاقیو اشت  خاطر حرص  بهشود،   فارغ  آن  از خواندن

  نازل  هیآ  نیا  هکبود   دند، ھمانیجنبان یم  رار آنکت  یخود را برا  ھا و زبان داشتند، لب
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را از   تا آن  نجنبان  قرآن  ردنکرار کت  به  یوح  یالقا  را در ھنگام  شیخو  : زبانیعنیشد. 
 . یریفراگ  شتاب  برود، به  خاطرتمبادا از   هک آن  میب

 ﴾١٧ۥَوقُۡرَءانَهُ  ۥإِنَّ َعلَۡيَنا َ�َۡعهُ ﴿
 از  از آن  یزیچ  هک  بدان  پس» ماست  عھده بر«ات  نهیدر س» آن  یرا گردآوریز«

  به  زبانت بر  آن  رار و خواندنکت  ساختن داری: پایعنی» آن  یو بازخوان«رود  ینم  خاطرت
 . ماست  عھده ز بریاستوار نو   درست  یوجھ

َ�ُٰه فَ ﴿
ۡ
 ﴾١٨ۥقُۡرَءانَهُ  ٱتَّبِعۡ فَإَِذا قََرأ

 ÷ لیجبرئ  زبان  را بر تو به  قرآن  خواندن  : چونیعنی» میرا بخوان  آن  چون  پس«
و   فراده  گوش ÷ لیجبرئ  خواندن  : بهیعنی» نک  یرویپ  آن  از خواندن«؛  میگردان  تمام

 . نک  جهاو تو  سر تا پا به

 ﴾١٩ۥُ�مَّ إِنَّ َعلَۡيَنا َ�َيانَهُ ﴿
  لهکمش  مسائل  انیو ب  و حرام  ر حاللی: تفسیعنی» ماست  برعھده  آن  انیب  سپس«

ـ   میا دهیگردان  و مشروع  ردهک  اراده  هک  را ـ آنچنان  یمعان  نیو ما ا  ما است  عھده بر  آن
  آمدن فرود  ھنگام در  اتیآ  نیا  از نزول  پس ص خدا  . لذا رسول مینک یم  تو الھام  به

،  رفت یم  شانیاز نزد ا  سپردند و چون یم  او گوش  ، به یوح  رساندن  یبرا ÷  لیجبرئ
بود ـ   داده  وعده  شانیا  به  خداوند متعال  هک را ـ چنان  یوح  اتیآ  دغدغه یب
  نهیه: ھرآک  است  نیا  نزد بنده  هیآ  یمعن«د: یگو یم  یدھلو للها یول  خواندند. شاه یم

  است  الزم  عصر بر ما وعده عصرا بعد  آن  و حفظ و قرائت  در مصاحف  قرآن  ردنک  جمع
 ب» و مسلم  یبخار«ن یخیش  را بر دست  آن  یر معانیو تفس  حیتوض  یتعال للهو ا

د یتجو  را به  قرآن حافظ شوند و  هکداد   قیرا توف  انیقار  یو در ھر زمان  ردهک  جمع
 للهند ـ و اینما  یسع  ر آنیدر تفس  هکداد   قیرا توف  مفسران  یبخوانند و در ھر زمان

 . است  خطاب  از وقت  انیب ریبر جواز تأخ  لیدل»  ثم«لمه ک .١» اعلم
  نیچن نیز را ایر رستاخکمن  انسان  سابق  حال  انیب  یقرآن  اقیس  گاه آن
 ند:ک یم  دنبال

 ﴾٢٠ٱۡلَعاِجلَةَ َ�َّ بَۡل ُ�ِبُّوَن ﴿

                                                           
 . است  با ویراستاری  ، ھمراه ام کرده  نقل  ریفتفسیر ش  در این :دھلوی للها ولی  از شاه  را که  عباراتی -١
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را   یویدن  ابیزود  بھره  هک  است  نیا  حق! « ! ھرگز نه نه» الکحاشا و «
با   و مخالفت  امتیروز ق  بیذکت  شما را به  هک  است  عامل  نیو ھم» دیدار یم  دوست

 از  و بازداشتن  خیبزجر و تو  یعنی  د ردعیال: مفکدارد.  یوا م ص امبریو پ  و قرآن  یوح
 زودگذر  یایدن  د بهینبا  هک  انسان  به  است  یھشدار  هیآ  نیا  . پس است  ار آخرتکان

 . یمند و حوصله  ، تحمل ، تأمل ییبایکبر ش  است  یبیشود و ترغ  فتهیفر

 ﴾٢١ٱ�ِخَرةَ َوتََذُروَن ﴿
ار ک  آن  یو برا» دیگذار یفرو م«آن ھای  نعمت با» را  آخرت«ه ک  است  نیا  حق» و«

و   اھتمام دارد، ھمانا یباز م  آخرت  یبرا  ردنکارکشما را از   هک  آنچه  د. پسینک ینم
 . استیزودگذر دنھای  نعمت  شما به  اقیاشت

ةٌ ﴿  ﴾٢٢وُُجوهٞ يَۡوَم�ِٖذ نَّاِ�َ
 » .است»  و روشن  با، باصفا، شادابیز» و خرم  تازه  ییھا روز چھره  در آن«

﴿ ٞ  ﴾٢٣إَِ�ٰ َرّ�َِها نَاِظَرة
 امر خود  کو مال  نندهیآفر  یسو : بهیعنی» پروردگار خود  یسو اند به نندهک نظر«

 امر  نیز متواترا بر این  حیصح  ثینند. احادیب یسر م  چشم  ارا بهکنگرند و او را آش یم
  پروردگارشان  یسو به  یحجاب  گونه چیھ  یب  امتیدر روز ق  بندگان  هکاند  د گذاشتهیکتأ
و تواتر   از صحت  ثیاحاد  نینگرند و ا یم  چھارده  شب  ماه  یسو به  هک  گونه  نگرند آن یم

  آن  نقل  ر بهیثک ابن  هک چنان  ستین  نکمم ھا آن  و منع  دفع  هکقرار دارند   هیپا  بدان
و   صحابه  انیدر م للهحمدا به  مسأله  نیا«د: یافزا یم  آن  دنبال  و به  پرداخته  ثیاحاد
ز ین  اسالم  ائمه  انیدر م  هک چنان  است  یاجماع  مسئله أ  امت  نیا  و سلف  نیتابع

  يلإينظر   من  اهللا  يلع  �رمهمأ...و«است:   آمده  فیشر  ثیدر حد». باشد یم  مورداتفاق
و   صبح  هکھستند   یسانک أ در نزدخداوند  بھشت  اھل  نیتر یگرام« .»ةوعشي  ةغدو  وجهه

 ».نگرند یم  پروردگار متعال  چھره  یسو به  شام

﴿ ٞ ة  ﴾٢٤َووُُجوهٞ يَۡوَم�ِذِۢ بَاِ�َ
  زشت و  ، افسرده ، عبوس دهیشک  : درھمیعنی» باشند  دژم  ییھا روز چھره  و در آن«

 . فار استک  یھا ھا، چھره چھره  نیا  هکباشند؛ 
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ن ُ�ۡفَعَل ﴿
َ
ٞ َ�ُظنُّ أ  ﴾٢٥بَِها فَاقَِرة

،  بزرگ و  نکمرشک  است  ییفاقره: بال» در رسد  بزرگ  ییبال  آنان  به  هکنند ک  توقع«
 ند.کش یرا م  پشت  ، فقرات است  بزرگ  از بس  ییگو

ٓ إِذَا بَلََغِت ﴿ َاِ�َ َ�َّ  ﴾٢٦ٱل�َّ
را   ات ارنامهک  امتیقدر روز   یتوان ی! تو نم فرزند آدم  ی! ا ! ھرگز نه نه» الکحاشا و «

رسد.   گلوگاه  به  ا روحی،  نفس  : چونیعنی» ھا رسد گلوگاه  به  جان  چون« ینکار کان
  به  نفس  دنیرس و  است  گردن  چنبره  یعنی،  و گردن  نهیس  انیم  ترقوه: استخوان

 باشد. یم  مرگ  در آستانه  از قرار گرفتن  هیناک،  گلوگاه

 ﴾٢٧َراقٖ َو�ِيَل َمنۡۜ ﴿
،  است فرد محتضر حاضر  رامونیپ  هک  یسک: یعنی» افسونگر؟  ستیکشود:   و گفته«

  یسکا یآ  هک  است  نیابد؟ مراد اید شفا یند تا شاک یو دعا م  بر او دم  یسک  د: چهیگو یم
 د. اماینکرا خبر   د و اطبا و دعاخوانانیند، بگردک  درمان  یحالت  نیتا او را در چن  ھست

از »  راق«ا ینند. ک  دفع  یرا از و  خداوند متعال  یز از قضایچ  چیتوانند ھ ینم  آنان
گر یھمد  به  فرشتگان  یعنی . است  از فرشتگان  سخن  نیا  صورت  نیدر ا  هک  است»  یرق«
ا ی  رحمت  برد، فرشتگان یم  گاھشیجا  او را به  از شما روح  یسک  ند: چهیگو یم

 ؟. بعذا  فرشتگان

نَُّه ﴿
َ
 ﴾٢٨ٱۡلفَِراُق َوَظنَّ �

  گلوگاھش  به  یو  روح  هک  یسک: یعنی» است  ییجدا  وقت  نیا  هکداند   نیقیو «
و   و مال  ا و خانوادهیاز دن  شدن جدا  ، ساعت ساعت  آن  هکند ک یم  نیقی،  است  دهیرس

رو   آن ر نمود، ازیتعب  گمان  به  نیقیاز »  ظن«لمه ک  با آوردن  یتعال  . حق است  فرزندان
  نیقی  شیخو  مرگ  و به  داشته  طمع  یزندگ  باشد، او به  شخص  در بدن  روح  یتا وقت  هک
وجود،   نیاما با ا  است مرگ  یو  غالب  گمان  هک  حال  نیدر ع  هکند بلک ینم  حاصل  املک
 در نھاد او وجود دارد.  یزندگان  د بهیاز ام  ییورسوک

 بعد از مرگ  هک  بالذات  قائم  است  یجوھر  روح  هک  است  بر آن  لیدل  مهیرک  هیآ
  بر آن  لی، دل نیو خود ا  است  دهینام  را فراق  مرگ  یتعال  را حقیماند ز یم  یباق  بدن 

وجود   یمستدع  و صفت  است  صفت  و وصال  فراق  هک؛ چرا  است  یباق  روح  هک  است
 باشد. یم  موصوف
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ِت وَ ﴿ اُق  ٱۡ�َفَّ ِ  ٱلسَّ اقِ ب  ﴾٢٩ٱلسَّ
  پس  یو بر  مرگ  آمدن فرود  در ھنگام» چدیبپ  گر آنید  ساق  محتضر به  ساق  کیو «

 ھا آن  دادن  تکحر  شوند و او قادر به یم  کخش  شیپا  یھا رند و ساقیم یم  شیدو پاھر
  جوالن ھا آنبر   یروز  هک یدرحالچانند یپ یم  فنکاو را در   یھا ساق  گاه . آن ستین
د: یآ یگرد م  تیبر م  ار بزرگکدو «د: یگو یم  آن  یدر معن  ک. ضحا تاخت یرد و مک یم

و مقر   گاهیجا  را به  روحش  نند و فرشتگانک یم  آماده  دفن و  فنک  یرا برا  رشکیپ  مردم
 ».برند یم  آن

 ﴾٣٠ٱلَۡمَساُق إَِ�ٰ َرّ�َِك يَۡوَم�ٍِذ ﴿
 باز از  پس  روز، ارواح  : در آنیعنی» پروردگار توست  یسو به  ردنک  روز روان  آن«

 شوند. یم  رانده  متعال  نندهیآفر  یسو از اجساد، به  شدن  گرفته

﴿ ٰ َق َوَ� َص�َّ  ﴾٣١فََ� َصدَّ
نماز   نهو «  و روز آخرت  امبر و قرآنیپ  ر بهکمن  انسان  نیرا ا  قیحقا» باور داشت  نه  پس«
 رد.ک  عمل  بدنش  به  ھم  آورد و نه  مانیا  قلبش  به  نه  پس  شیپروردگار خو  یبرا» گزارد

﴿ ٰ َب َوتََو�َّ  ﴾٣٢َوَ�ِٰ�ن َكذَّ
  فرشتگان و ص امبریپ  انگاشت  : دروغیعنی» شد  گردانیو رو  انگاشت  دروغ  یول«

 د.یگردان  یرو  مانیو ا  را و از طاعت  و روز آخرت

ۡهلِهِ ﴿
َ
يٰٓ  ۦُ�مَّ َذَهَب إَِ�ٰٓ أ  ﴾٣٣َ�َتَمطَّ

 و  نانک، افتخار و رفتارش  در راه  و خرامان  : سرمستیعنی» نانکتبختر  سپس«
  نیا  به»  یتمطی«ا ی» رفت  اش خانواده  یسو  به«  وضعش و سر  به  نانک عشوه

  یاھلکو   ینی، سنگ حقدعوتگر   از اجابت  یشکو گردن  ینیخودب  یاست: او از رو  یمعن
 رد.ک

ۡوَ�ٰ ﴿
َ
ۡوَ�ٰ لََك فَأ

َ
ۡوَ�ٰٓ  ٣٤أ

َ
ۡوَ�ٰ لََك فَأ

َ
 ﴾٣٥ُ�مَّ أ

  نیا» است  یبر تو و اول  است  یاول  ، باز ھم است  یاول  بر تو پس  است  یاول«
  یو  به  اگر خطاب  . پس افر مغرور و متبختر استک  متوجه  ا در آخرتیا یدر دن  خطاب

  یراھ  نیر از ایغ  یراھ  هک  سزاوارتر است  تیافر! براک  یاست: ا  نیا  یباشد، معنا یدن در
ر یتو غ  یسزاوارتر برا  هک  نمک یرار مکت  . باز ھم ینکار ی، اخت یا گرفته  شیدر پ  هکرا 

  یرویپ أخدا   تابکو از   یآور  مانیا  هک  است  نیتو ا  ی؛ سزاوارتر برا است  راه  نیا
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با   هکسزاوارتر بود  تو  یافر! براک  یاست: ا  نیا  یباشد، معن  در آخرت  . و اگر خطاب ینک
  نیا  هک  نمک یرار مکت  باز ھم . یردک یم  فرآلود خود ما را مالقاتکسراسر   ارنامهک  نیر ایغ
  هک  است  قتیحق  نیا  یسو  به  انسان  دعوت  متضمن  هیآ  نیا  تو سزاوارتر بود. پس  یار براک
  سبحان  یخدا  هک  افر! بدانک  یاست: ا  نیا  یمعن  یقول  باشد. به  افتهی راه  د او از مؤمنانیبا

 شود. یرار مکامر بر تو باربار ت  نیونداند و ایپ یم تو  به  یدار  ناخوش  هکرا   آنچه

َعَة َها �ِسۡ َعلَيۡ ﴿  هیآ  چون«د: یگو یم  مهیرک  هیآ  نزول  سبب  انیدر ب س  عباس  ابن
  به  شد، ابوجھل  نازل» است  برگمارده  فرشته  نوزده  بر دوزخ« .]۳۰[المدثر:  ﴾٣٠َعَ�َ 

  هکدھد  یشما خبر م  به  بشهک ینند، فرزند ابیبنش  تانیعزا  به  گفت: مادرانتان  شیقر
 سرآمد  اعتار و در شجیشما در شمار بس  هک یاند و درحال تن  نوزده  جھنم  نگھبانان

  جھنم  از نگھبانان  تن  کیبر   هکھستند   از شما عاجز از آن  تن  ا ھر دهید، آیروزگار ھست
 ابو  به  هک ردک  یوح  امبرشیپ  به أ خداوند  رند؟ پسیگ  و او را فراچنگ  برده  ھجوم

ۡوَ�ٰ ﴿د:یبگو  جھل
َ
ۡوَ�ٰ لََك فَأ

َ
 نزد ص خدا  د: رسولیگو یم  مقاتل ]۳۴[القیامة:  ﴾٣٤أ

د یتھد  عذاب  و او را به» بر تو  یوا  بر تو، باز ھم  یوا«او گفتند:   رفتند و به  ابوجھل
  من  هیعل  یتوان یتو م  ؟ نه ینک ید میز تھدیچ  چه  گفت: مرا به  ابوجھل  ردند. پسک
!  ھستم  یواد  نیا  اھل  نیرومندتریو ن  نیزتریعز  و من  پروردگارت  و نه  ینکب  یارک

 د.یگرد  نازل  هیآ  نیا  پس  د و رفتیشکخود   راه  سپس

َ�َۡسُب ﴿
َ
�َ�ٰنُ � ن ُ�ۡ�ََك ُسًدى ٱۡ�ِ

َ
 ﴾٣٦أ

و   : مھملیعنی» خود رھا خواھد شد؟  امان  به  هکپندارد  یم  ا انسانیآ«
 مورد  و نه  گرفت قرار خواھد  یمورد امرونھ  نه  خواھد شد؟ پس  فروگذاشته  عبث

  یحتم  تحقق  لیدل  هیآ  نیا  . پس ستین  نی؟ ھرگز چن و مؤاخذه  و مجازات  محاسبه
  نافرمان ر؛ تا فرمانبر ویناپذ  اجتناب  است  ی، امر بر اعمال  دادن را جزایز  ز استیرستاخ

 برابر نباشند.  باھم

ٖ ُ�ۡمَ�ٰ ﴿ ّ�ِ لَۡم يَُك ُ�ۡطَفٗة ّمِن مَّ
َ
�٣٧﴾ 
،  انسان  نیا ای: آیعنی» شد یم  ختهیر  در رحم  هکنبود   یاز من  یا ا نطفهیآ«
 شود، نبود؟. یم  ختهیر  در رحم  هک  یا یاز من  یا قطره

 ﴾٣٨ُ�مَّ َ�َن َعلََقٗة فََخلََق فََسوَّىٰ ﴿
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 در  یرا منیبود ز  یا بسته  ، خون : او بعد از نطفهیعنی» بود  یا بسته  خون  سپس«
  پس«شود  یم  لیتبد  بسته  خون  خود، به  ینیتطور جن  از مراحل  مرحله  نینخست

  گوشت  او را به  یقیدق  تابک و  بنا بر حساب  : خداوند متعالیعنی» دیخداوند او را آفر
او   یھا اندام  گاه : آنیعنی» ساخت  او را موزون  پس«متطور ساخت   شده  دهیآفر  یا پاره

 د.یدم  د و در او روحیگردان  املکاو را   نشیرد و آفرکو برابر   را درست

وَۡجۡ�ِ فََجَعَل ِمۡنُه ﴿ َكرَ  ٱلزَّ نَ�ٰٓ وَ  ٱ�َّ
ُ
 ﴾٣٩ٱۡ�

  یمن : ازیعنی» از آن«  در رحم  ینیتطور جن  ورانکدر   یمن  دادن بعد از قرار» پس«
: مرد یعنی» ار  نهیو ماد  نهید آورد؛ نریپد«را   انسان  از نوع  : دو صنفیعنی» را  دو قسم«

 را.  و زن

ن ُ�ۡـَِۧي ﴿
َ
ٰٓ أ لَۡيَس َ�ٰلَِك بَِ�ِٰدٍر َ�َ

َ
 ﴾٤٠ٱلَۡمۡوَ�ٰ �
د یگرد توانا  انسان  نشیرد و بر آفرکرا انشا   عیبد  نشیآفر  نیا  هک» یسک  نیا چنیآ«

  هک  یحال  ھمان  ز بهیرا با رستاخ  : اجسامیعنی» ندک  را زنده  مردگان  هک  ستیقادر ن«
از   نشیآفر  دنیبازگردان و  را اعادهیز  ار تواناستک  نیاند، برگرداند؟ قطعا بر ا ا بودهیدر دن

  هک  است آمده س  رهیابوھر  تیروا  به  فیشر  ثی. در حد آسانتر است  آن  نیجاد نخستیا

قِۡسُم �َِيۡوِم ﴿  از شما سوره  سکھر «فرمودند:  ص خدا  رسول
ُ
[القیامة:  ﴾١لۡقَِ�َٰمةِ ٱَ�ٓ أ

ن ُ�ۡـَِۧي ﴿ :یتعال  حق  فرموده  خواند و به یرا م ]۱
َ
ٰٓ أ لَۡيَس َ�ٰلَِك بَِ�ِٰدٍر َ�َ

َ
 ﴾٤٠لَۡمۡوَ�ٰ ٱ�

  پروردگار ما بر زنده  هک  است  چنان  ! نه ید: بلید بگویرسد، با یم ]۴۰[القیامة: 
  آمده  فیشر  ثیدر حد  نیھمچن».  تواناست  او بر آن  هکتوانا نباشد بل  مردگان  ردنک

: یوبل  کسبحان«فرمودند:  یخواندند، م یرا م  هیآ  نیا ص  حضرت  آن  چون  هک  است
 ». یتو توانا ھست  هکبل  یتوانا نباش  هک  است  چنان  پروردگارا! نه  یھست  و منزه  کپا

�ۡ ٱوَ  ّ�ِ�ِ ٱوَ ﴿  از شما سوره  سکھر «است:   آمده  فیشر  ثیدر حد  نیھمچن  ﴾١ُتونِ لزَّ
لَۡيَس ﴿ :یعنی،  آخر آن  خواند و به یم را ]۱[التین: 

َ
ُ ٱ� ۡحَ�ِم  �َّ

َ
[التین:  ﴾٨لَۡ�ِٰكِم�َ ٱبِأ

  من  هکنباشد بل  نیمکالحا  مکپروردگار ما اح  هک  است  چنان  نه د:ید بگویرسد، با یم ]۸
(مرسالت) را   سوره  ھرکس )... ونیالشاھد  من  مکذل  ینا علأو   یبل( امر از گواھانم:  نیبر ا

ّيِ َحِديثِۢ َ�ۡعَدهُ ﴿ ه:یآ  خواند و به یم
َ
د یرسد، با یم ]۵۰[المرسالت:  ﴾٥٠يُۡؤِمُنونَ  ۥفَبِأ

 ». میآورد  مانیا أ خداوند  د: (آمنا بالله) بهیبگو





 
 
 
 

 انسان  ورهس

 . است  هی) آ۳۱(  یداراو   است  مدنی
بعد از   یجاد ویو ا  انسان  نشیآفر  انیبا ب  آن  افتتاح  سبب  به  سوره  نیه: ایتسم  وجه

و   و معادن  اتکو بر  راتیخ  تمام  نشیآفر  انیو ب  نیدر زم  یو  ردنک  فهیخل  ، سپس عدم
شد. در   دهینام»  انسان« ، است  شده  قرار داده  یو  یبردار بھره  یبرا  نیدر زم  هک  ییھا گنج
در نماز بامداد روز  ص خدا  رسول  هک  است  شده  نقل س  عباس  از ابن  مسلم  حیصح

َ�ٰ  َهۡل ﴿و   سجده»  لی. تنز الم«  یھا ، سوره جمعه
َ
 خواندند. یرا م ]۱[اإلنسان:  ﴾�َ�ٰنِ ۡ�ِ ٱ َ�َ  �

﴿ َ�َ ٰ�َ
َ
�َ�ٰنِ َهۡل � ۡهرِ ِحٞ� ّمَِن  ٱۡ�ِ ۡذُكوًرا ٔٗ لَۡم يَُ�ن َشۡ�  ٱ�َّ  ﴾١ا مَّ

و در   بیر و تقریتقر  استفھام  ھل: حرف» بر انسان  است آمده  هک  قیتحق  به«
بر   است  : محققا آمدهیعنیباشد.  یم  قید تحقیمف  هک  است» قد« یمعن  به نجایا

 ÷  ، آدم مراد از انسان: یقول  به» نبود  یرکذ  ز قابلیچ  هکاز روزگار   یمدت«  انسان
  هک از آن  بود قبل  سال  چھل  نبود، مدت  یرکذ  ز قابلیچ  او در آن  هک  یمدت و  است
 یاز لجن  گاه شد آن  دهیآفر  از گل  را در آغاز ساختارشیشود ز  دهیدم  یدر و  روح

 ھمه  نسانگر: مراد از اید  یقول . به از آن  بازمانده  کخش  از گل  و سپس  کنا یبو 
 مفسر آن  هک  یبعد  هیآ  لیدل ، به است  نیز ھمین  راجح  اند و قول آدم  فرزندان 
 مدت»  نیح«ند. ک یم  انیرا ب  املکمت  یموجود  به  از نطفه  باشد و تطور انسان یم 
  یتیمحدود  هک  است  یممتد  زمان» دھر«و   ینیجن  در دوران  انسان  حمل 

 نبود.  یرکذ  ز قابلیخود چ  و حقارت  ضعف  سبب  به  مدت  نیدر ا  انسان!  یندارد.آر
ر کیپ ، سال  چھل  مدت  آن  در طول  آدم  هک  است  نیا  یمعن«ند: یگو یم  فراء و ثعلب

  شده  شناخته  شد، نه یم  یادی  از آن  نه  هکبود   و گل  کاز خا  یا شده  ینگار  صورت
  او روح در  ، سپس ستیچ  از خلقتش  ا ھدفیاو   اسم  هکشد  یم  دانسته  بود و نه

  یمعن گرید  یقول به». شد  د و بلندآوازهیگرد  مطرح  نامش  از آن  شد و پس  دهیدم
  بود، نه  یرکذ  ز قابلیچ  دراز نه  روزگاران  در آن  و آدم  است: روزگارھا گذشت  نیا

او در   هکبود بل  شده  شناخته  از مخلوقات  یکی  یبرا  یو  اسم  بود و نه  شده  دهیآفر
  آن رکمن  یاحد  هک  است  یقتیحق  نیر بود و اکذ  قابل ریو غ  شده  فراموش  عدم  تمک
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 اند: انسان و گفته  د گذاشتهیکتأ  ز بر آنین  االرض  طبقات  و دانشمندان  ستین
 . است  د آمدهیپد  آن  یبر رو  نیخود زم  نشیبعد از آفر  یدراز  روزگاران 

�َ�ٰنَ إِنَّا َخلَۡقَنا ﴿ ۡمَشاٖج نَّۡبَتلِيهِ فََجَعۡلَ�ُٰه َسِميَعۢ� بَِصً�ا ٱۡ�ِ
َ
ۡطَفٍة أ  ﴾٢ِمن �ُّ

د: یفرما یم ر شد ـکذ  هک  آن  راجح  یـ بنا برمعن  قبل  هیر آیدر تفس  یتعال  حق  گاه آن
  انسان  جنس نجا:یدر ا  مراد از انسان» میدیآفر  یمختلط  را از نطفه  ما انسان  نهیآ ھر«
  و نطفه  یمن  آب و مختلط:  ختهیآم  ھم در  و مراد از نطفه  است  آدم  فرزندان  ھمه  یعنی

از چند   ییھا ختهیآم»  امشاج« :یقول  . به دو است  آن  زشیبعد از اختالط و آم  مرد و زن
  عیطبا  و انواع  مختلف  یزھایچ  از انواع  ختهیآم  ھم  به  یمخلوط  را نطفهیز  ز استیچ

» میشانکب  آزمونش  تا به«شود.  یم  دهیآفر ھا آنو بر  ھا آناز   انسان  هک  است  یا مختلفه
  تا او را به  میا را داشته  او قصد آزمونش  نشیاز آفر  هک  میدیآفر  یحال را در  : انسانیعنی

» مینا ساختیشنوا و ب«سبب   نیبد» را او  پس«  مییازمایب  یامر و نھ  ر و شر و بهیخ
گردد.   نکمم  و آزمودنش  گشته  املک  شکادرا تا  میردکجاد یرا ا  : در او حواسیعنی

  هیو مراد از آ  یدر و  روح  دنیاز دم  قبل  آدم  نشیآفر ، اول  هیمراد از آ  هکدارد   احتمال
  شیدایپ  اد اصلی  را به  انسان  فوق  هیدو آ  ھر حال  باشد. به  یو  نسل  نشی، آفر دوم

 و بر  ر منعمکو ش  بر نعمت  اعتراف  اندازد و او را به یاند م یو  یادآور ناتوانی  هک  انسان
 زد.یانگ ی، برم است  شیآزما  نیدر ا  یروزیھمانا پ  هکخود   نشیآفر  متکح  آوردن

بِيَل إِنَّا َهَديَۡ�ُٰه ﴿ ا َكُفوًرا ٱلسَّ ا َشاكِٗر� �مَّ  ﴾٣إِمَّ
: ما یعنی» ا ناسپاسیرگزار باشد کش  ، خواه میداد  او نشان  را به  ما راه  نهیھرآ«

و   آشنا ساخته  آن  ، او را به اندهینما  انسان  ر و شر را بهیو خ  یو گمراھ  تیھدا  راه
  و عقل  فطرت  او خود به  هک یطور  به  میا او شناسانده  را به ھا آنو مضار   منافع

  را نازل  شیخو  اتی، آ را فرستاده † امبرانیز ما پیابد و نی یم  راه  بدان  شیخو
را   یو تقو  و عبادت  مانیا  و راه  رگزار بودهکاو ش  ، خواه میا ردهکبرپا  را  و ادله  ردهک

 فر بورزد.کباشد و   ناسپاس اید، یبپو

ۡ�َتۡدنَا ﴿
َ
آ أ ۡغَ�ٰٗ� وََسعًِ�اإِ�َّ

َ
 ﴾٤لِۡلَ�ٰفِرِ�َن َسَ�ِٰسَ�ْ َوأ

  نیا  انیب  به  نونکرد، اکر کرا ذ  رگزار و ناسپاسکش  دو گروه  یتعال  حق  هک  بعد از آن
  افرانک یما برا«است:   ردهک  آماده ھا آن  یرا برا  یزیچ  چه  هکپردازد  یم  قتیحق
  عذاب زھایچ  نیا  لهیوس  را به  تا آنان» میا ردهک  هآماد  فروزان  رھا و بندھا و آتشیزنج
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ار یبس  ر: آتشیشود. سع یم  ھا بسته بر گردن  ھا با آن دست  هک  است  یزی. غل: چ مینک
 . است  افروخته

بَۡرارَ إِنَّ ﴿
َ
ٖس َ�َن ِمَزاُجَها َ�فُوًرا ٱۡ�

ۡ
ُ�وَن ِمن َكأ َ�َۡ�٥﴾ 

  هک اند یسانک  یعنی،  و اخالص  طاعت  ابرار: اھل» نوشند یم  یابرار از جام  گمان یب«

  يلهإ  اطمأنت والرب ما«است:   آمده  فیشر  ثینند. در حدک یرا ادا م  أل  یخدا  حق
  زهیآم  هک«است   شراب  الهیأس: پک. »ردیگ  آرام  بدان  روان  هک  است  یزیچ ّر بِ « .»انلفس

  و لذت  املک  شراب  و طعم  یشود تا بو یم  ختهیآم  افور با آنک: یعنی» افور استک  آن
 تر گردد. بخش

ِ َ�ۡيٗنا �َۡ�َُب بَِها ِعَباُد ﴿ ُروَ�َها َ�ۡفِجٗ�� ٱ�َّ  ﴾٦ُ�َفّجِ
  آب  : آنیعنی» نوشند یم  خداوند از آن«  ار و مقربکدرست» بندگان  هک  یا چشمه«

نوشند.  یم  از آن  ار و مقربکدرست  بندگان  هک  است  یشراب  از چشمه  است  افور عبارتک
و «است   ختهیافور آمک  چشمه  آب  به  شراب  آن  هکنوشند  یرا م  شیخو  شراب  یا درحالی

از   ییھرجا  را به  چشمه  آن  انی: بھشتیعنی» نندک یم  شیبخواھند جار  هک  ھرگونه
از   رند پسیگ یم  بخواھند، بھره  هک  ھر گونه  نند و از آنک یم  بخواھند، روان  هک  بھشت
نھر   هک نند چنانک یم  ھا روان یجو شند وک یم  آنجا جدول  نجا بهینجا و از ایا  آنجا به
  ، تحت چشمه  آن  هک  است  نیشود. مراد ا یم  نجا و آنجا بردهیا  و به  دهیگرد  یشک جدول

وجود   چھار چشمه  در بھشت«است:   آمده  فیشر  ثیحد . در است  شانیا  امر و تصرف
اد ی  نیچن ھا آناز   یکیاز  أ خداوند  هکروانند   ر عرشیز از ھا آناز   دارد؛ دو چشمه

ُروَ�َها َ�فۡ ﴿ است:  ردهک . دو  است  لیزنجب  گر چشمهید  و آن ]۶[اإلنسان:  ﴾�ِج�ٗ ُ�َفّجِ
  ردهکاد ی  نیچن أ را خداوند ھا آناز   یکی  هکزنند  فواره  گر از فراز عرشید  چشمه

  میتسن  چشمه  یگریشود و د یم  دهینام  لیسلسب  هک  در آن  است  یا است: چشمه
  شرب  آب  عنوان  و به  مقربان  مخصوص  میتسن  چشمه« د:یگو یم  یبصر  حسن».  است

و   لیجبزن  یھا از چشمه  هک چنان  است  یا زهیابرار آم  یبرا  از آن  هک  است  شانیا
ر کدر ذ  هک  اتیآ  نیاز ا«د: یگو یم  یراز  امام».  است  یا زهیابرار آم  یز براین  لیسلسب
د یآ یبر م  داللت  نی، ا شده  ار بردهک به  لیتفص  وهیش  ثواب  شرح اختصار و در  وهیش  عذاب

 ». تر است یتر و قو غالب  رحمت  جانب  هک
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﴿ ِ هُ  ٱ�َّۡذرِ يُوفُوَن ب  ﴾٧ُمۡسَتِطٗ�� ۥَو�ََخافُوَن يَۡوٗما َ�َن َ�ُّ
: یعنی» نندک ینذر وفام  به«ر شد: کذ  هک أ خداوند  ار و مقربکدرست  بندگان  و آن

  نذر در اصطالح نند.ک ینذر خود وفا م  نند، بهکنذر   سبحان  یخدا  یبرا  چون ھا آن
  شتنیبر خو  خداوند متعال  یرضا  به  لین  یبرا  لفکم  شخص  هک  است  یزیعت: چیشر

  یو  شرعا بر ذمه  هک  یاز امور  نیا ریا غی،  یا قربانی،  ا روزهیگرداند؛ از نماز،  یم  واجب
  هک  است  نیمراد ا» ترسند یم  است دامنگستر  شر آن  هک  یو از روز»  است  نبوده  واجب

  است  گسترده  و چنان  دامن ، دراز فاش  شر آن  هک  یترسند؛ روز یم  امتیاز روز ق ھا آن
و   شده  روز شگافته  در آن  را آسمانیز ردیگ یرا در بر م  نیو زم ھا آنآسم  ھمه  هک

  وفتهک  ھا درھم وهکو   شده  اندهکت  یسخت  به  نیگردند و زم یم  و پاشان  ندهکپرا  ستارگان
 گردند. یم  رانیو و

َعامَ َوُ�ۡطعُِموَن ﴿ ٰ  ٱلطَّ ِسً�ا ۦ ُحّبِهِ َ�َ
َ
 ﴾٨ِمۡسِكيٗنا َو�َتِيٗما َوأ

  به  داشتنش  را با وجود دوست  طعام« أ خداوند  ار و مقربکدرست  بندگان  آن» و«
  آن  دارند وخودشان  مک  یکخورا  هک : با آنیعنی» نندک یم  ر اطعامیو اس  میتیو   نیکمس

  سبکمنظور   را به  یکخورا  آن  حال  نیا دارند اما با  لیتما  آن  و به  داشته  را دوست
  را به  طعام است:  نیا  یا معنینند. ک یم  اطعام  گروه  سه  نیبر ا أ خداوند  یرضا
  هک  است  یسک م:یتیر و یازمند فقین: نیکنند. مسک یم  اطعام  آنان  به  یالھ  حب  زهیانگ

  لمهک  گردد. البته یم ریاس  یاسالم  یدر جنگ  هک  فار استکاز   یسکر: یپدر ندارد. اس
در  ص  رمکا  رسول  هک  راستکذ  انیشود. شا یز مین  یو زندان  و برده  مؤمن  ر شاملیاس

  رانیاس  به«است:   آمده  فیشر  ثیدرحد  هک اند چنان ردهک  سفارش  یکین  ر بهیاس  حق
  است أ خداوند  یسو  به  یقربت  عمل  کمشر ریاس  ، اطعام نیبنابرا». دیباش  شیراندیخ

، بر  نپرداخت  آن  به  و اگر دولت  است  واجب (دولت)  اوال بر امام  رانیاس  و اطعام
فار موجود در ک  به  یکیعلما ن  عامه  هکشود  یم  نشان خاطر گردد. یم  واجب  مسلمانان

د: یگو یم  یراز  . امام تاز واجبا  نه  است  از نوافل  نیاند و ا داده  را اجازه  یبالد اسالم

ِ ﴿  هک امرا  میدر دو امر محصور است: تعظ  طاعات  مجامع  هک  بدان«  ﴾رِ �َّذۡ ٱيُوفُوَن ب
َعامَ ٱَوُ�ۡطعُِموَن ﴿  هک للها  بر خلق  داردو شفقت  اشاره  بدان ».  است  ناظر بر آن ﴾لطَّ
  اسارت را به  اسالم  اھل ص خدا  رسول«د: یگو یم» رایاس« ریر در تفسیجر ابن
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 ص  رمکا  د و رسولیگرد  نازل  کشر  اھل  رانیاس  درباره  هیآ  نیو ا ١گرفتند ینم
 ».دادند یدستور م ھا آنبا   کیرفتار ن  را به  مسلمانان

و  ب  و فاطمه  یعل  درباره  مهیرک  هیند: آیگو یم  نزول  سبب  انیر در بیتفس  اھل
  صحت  سند به از نظر  داستان  نید ـ ھرچند ایگرد  نازل  فضه  نام  به ھا آناز   یکزینک

(ابرار)   انکین  ھمه  درباره  هیآ  نیا  هک  است  آن  حیصح«د: یگو یم  ی. قرطب است  دهینرس
 ». است  شده  نازل

َما ُ�ۡطعُِمُ�ۡم لِوَۡجهِ ﴿ ِ إِ�َّ  ﴾٩َ� نُرِ�ُد ِمنُ�ۡم َجَزاٗٓء َوَ� ُشُكوًرا ٱ�َّ
  ستین  نیجز ا«ند: یگو یبا خود م  در دل أ خداوند  ار و مقربکدرست  بندگان  و آن

و   پاداش ، از شما انتظار پس» مینک یم  خداوند شما را اطعام  یخشنود  یما فقط برا  هک
 أ خداوند  . البته میطلب یرا نم  مردم  شیثنا و ستا  عمل  نیو با ا  را نداشته  متقابل  عمل

  شما نه از«ستود   را بدان  شانیا  یرو  نیو از ا  دانست  شانیاھای  دل امر را از  نیا
  یرضا  طلب و  بوده للها  ما خالصا لوجه  عمل  نیا  هکبل» یسپاس  و نه  میخواھ یم  یپاداش

و   و ھول  امتیق از روز  ترس  ما ھم  دوم  و ھدف  ما است  ھدف  نینخست أ خداوند
 باشد. یم  آن  یھا ھراس

ّ�َِنا يَۡوًما َ�ُبوٗسا َ�ۡمَطرِ�ٗر�﴿  ﴾١٠إِنَّا َ�َاُف مِن رَّ
 روز  ما از پروردگارمان«ند: یگو یم أ خداوند  ار و مقربکدرست  بندگان  و آن

شود،  یم  دهیشک  و درھم  ھا ترش چھره  آن  یو سخت  از ھول  هک» میکرا ھراسنا  یعبوس
 . کوحشتنا و  کیدشوار و تار  سخت  یعنیر: یقمطر» را  یدشوار  تینھا«روز 

ُ فََوقَٮُٰهُم ﴿ وٗر� ٱۡ�َۡومِ َ�َّ َ�ٰلَِك  ٱ�َّ ٗة َوُ�ُ ٮُٰهۡم نَۡ�َ  ﴾١١َولَقَّ
رد ک  دفع روز را  شر آن  شانی: از ایعنی» روز نگھداشت  را از شر آن  شانیخداوند ا  پس«

  و به«دادند  یم غذا  یازمند وین  بندگان  به دند ویترس یم  یو  از خشم  شانیا  هک  نیا  سبب به
فار کدر   هک  یا ییترشرو  یجا  به  یتعال  حق» داشت  یارزان  یو خوشحال  یشاداب  شانیا

  یدی. نضره: سپ داشت  یارزان  دل  یو شادمان  یو خرم  چھره  یو صفا  یتازگ  شانیا  ، به است
 . است  نعمتاز اثر   چھره  یو خرم  یکو صفا و پا

                                                           
در   فعلی  خانگی  جنگ  آن  گیرند. نمونه می  اسارت  دیگر را بهک ی  اسالم  اھل  اما امروزه -١

  کنند تا به نمی  دھند و او را درمان نمی  نان  اسیر مسلمان  به  گاھی  که  این  . عجب است  افغانستان
 بمیرد.  و زاری  خواری
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واْ َجنَّٗة وََحرِ�ٗر�﴿  ﴾١٢وََجَزٮُٰهم بَِما َصَ�ُ
  دنیبخش و  از محرمات  زشانی، پرھ واجبات  یبر ادا» برابر صبرشان را در  شانیو ا«
  و جامه« شوند یبرخوردار م  از آن  هک» داد  پاداش  یبوستان«؛  ازمندانین  به  اموال

 بعمر   ابن  تیروا  به  فیشر  ثیپوشند. در حد یمرا   آن  هکداد   پاداش» نیشمیابر
فرمودند:   در پاسخ  گرفتند پس قرار  از صبر مورد سؤال ص خدا  رسول  هک  است آمده

  ، والصرب يلع داء الفرائضأ  يلع ، والصرب و�األ  ةوهلا الصرب عند الصدمأ: ةر�عأالصرب «
  صبر در ھنگام  آن  است: اول  چھار نوع صبر بر« .»املصائب  ، والصرب يلع اهللا  �ارم  اجتناب

  از محرمات  صبر بر اجتناب  ، سوم است  ضیفرا  یادا صبر بر  ، دوم است  با صدمه  برخورد اول

از   یکی  هیآ  نیا  هک  بدان«د: یگو یم  یراز  . امام» است  مصائب صبر بر  و چھارم  است  یالھ
 ».رسد ینم  عذاب  اھل  جز به  آخرت  یاھ یسخت  هک  امر است  نیا  لیدال

تَِّ� ﴿ َرآ�ِِك� َ� �ِيَها َ�َ  ِٔمُّ
َ
 ﴾١٣َ� يََرۡوَن �ِيَها َشۡمٗسا َوَ� َزۡمَهرِ�ٗر� ٱۡ�

 ھا و بر اورنگ  انیبھشت» زنند  هیکھا ت بر تخت«: در بھشت یعنی» در آنجا«
 را  یدیخورش  یگرما  آنجا نهدر «زنند   هیکھا ت ھا و سراپرده حجله  به  للکمھای  تخت

 ر:ی. زمھر است  فرحبخش  و بس  معتدل  بھشت  یھوا  هکبل» یسخت  یسرما  نند و نهیب

 .»ال حر وال قر  سجسج  ةهواء اجلن«است:   آمده  فیشر  ثی. در حد د استیشد  یسرد
، مانند  است  گسترده  هی. سجسج: سا»سرد  و نه  است  گرم  ، نه است  معتدل  بھشت  یھوا«

 د.یخورش  بامداد تا طلوع  طلوع  هیسا

 ﴾١٤َوَدا�َِيًة َعلَۡيِهۡم ِظَ�ٰلَُها َوذُّلِلَۡت ُ�ُطوُ�َها تَۡذِ�ٗ� ﴿
  به  بھشت  درختان  یھا هی: سایعنی» باشد  کینزد  شانیا  به  آن  یھا هیو سا«
  شانیا  و نعمت  ند تا بر طربک یم  یبانیسا  شانیو بر ا  است  کینزد  انیبھشت

  هک  یطور  ، ھمان یمھتاب  و نه  است  یدیخورش  نه  در بھشت  هکھرچند  د،یفزایب
و   است  یا یدیپل  نه  در بھشت  هک، ھرچند  است  از طال و نقره  انیبھشت  یمو  شانه

  یھا وهی: میعنی» است  یریپذ دسترس  مالکدر   آن  یھا وهیو م. « یگرد وغبار  نه
در   یبھشت  شخص  هک  است  شده  ساخته  رام  نندگانک تناول  یبرا  چنان  بھشت
  آن  نه  دارد پس  یدسترس  آن  به  سانکی  دهیپھلو آرم  و به  نشسته ، ستادهیا  حاالت

خار   بھشت  درختان  برگردد و نه ھا آناز   انیبھشت  یھا دست  هک  دور است  درختان
 دارد.  یکو خاشا
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۠ َعلَۡيِهم � َوُ�َطاُف ﴿ ۡ�َواٖب َ�نَۡت قََوارِ�َرا
َ
ةٖ َوأ  ﴾١٥�ِيَةٖ ّمِن فِضَّ

 : در ھریعنی» شود یم  گردانده ھا آن  رامونیپ  نیبلور  یھا وزهکو   نیمیس  و ظروف«
 و  را با ظروف  شراب  شانیبر ا  ارانکبخواھند، خدمت  انیبھشت  هک  یو ھر زمان  وقت

  بھشت ز دریچ  چیھ«د: یگو یم س  عباس  گردانند. ابن ی، م است  از نقره  هک  ییھا وزهک
  از نقره  هک  ییھا وزهکد، بجز یا شده  را داده  آن  ا مشابهیشما در دن  هک  نیمگر ا  ستین

  بدون  است  ییھا ؛ جام وابکه: اک  است  نیا»  وابکا«و »  هیآن«  انیدر م  فرق».  است
 . وزهکو   ، مانند قدح دسته  یدارا  است  ی؛ ظروف  هیاما آن  دسته

ُروَها َ�ۡقِديٗر�﴿ ةٖ قَدَّ  ﴾١٦قََوارِ�َراْ مِن فِضَّ
  پس  است  از نقره  بھشت  اھل  نیبلور  ھا و ظروف نهی: آبگیعنی» میاز س  ییھا نهیآبگ«

  هک  یدر حال  است  شده  جمع ھا آندر ھردو   شهیش  و صفا و درخشش  نقره  یدیسپ
  أل  یخدا  سان نی. بد است  و ماسه  گیا از ریدن  یھا شهیھا و ش نهیآبگ

 تا ھا آن  تیو شفاف  اما درخشش  است  از نقره ھا آن  اصل  هکرا   یبھشت  یھا نهیآبگ  یبرتر
د ینما یم شود، گوشزد یم  دهید ھا آن  رونی، از ب ستھا آن  در اندرون  آنچه  هک  بدانجاست

  یا نقره  نیبلور  یھا در جام  یبھشت  انی: ساقیعنی» باشند  مودهیپ  ندازها را به ھا آن  هک«
  آن  یحت . مکو   و نه  شیب  خواھند؛ نه یم  انیبھشت  هکزند یر یم  مقدار شراب  ھمان

خود   صاحب  هکاند  شده  ھنجار ساخته  برابر و به  خود چنان  یو محتوا  لکدر ش  ظروف
 . مک  و نه  شیب  سازند، نه  رابیرا س

ٗسا َ�َن مَِزاُجَها َز�َبِيً� ﴿
ۡ
 ﴾١٧َو�ُۡسَقۡوَن �ِيَها َكأ

  اعراب» نوشانند یم  است  لیزنجب  آن  زهیآم  هک  یاز جام  آنان  و در آنجا به«
  است  یاھیگ  لیساختند. زنجب یرتر میذ و دلپذی، لذ لیزنجب  زهیبا آم را  شراب

افور ک  به  انیبھشت  شراب  یگاھ  د. پسیرو یم  نیھند و چو   بالد شام در  هک  معروف
  به  یو گاھ  خود سرد است  عتیافور در طبکـ و   گذشت  هک ـ چنان شود یم  ختهیآم

د. اما ید آیپد  الزم  تا اعتدال  است  خود گرم  عتیدر طب  هکشود  یم  ختهیآم  لیزنجب
 س  عباس  نوشند. ابن یم  خالص  یبخواھند، شراب  هک ھا آن  دامکھر از  مقربان

ز یچ  ا جز نامی، در دن ردهکاد ی  از بھشت  در قرآن  أل  یخدا  هک  چه ھر«د: یگو یم
 ».وجود ندارد ھا آن از  یگرید
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ٰ َسۡلَسبِيٗ� ﴿  ﴾١٨َ�ۡيٗنا �ِيَها �َُس�َّ
 در  لی: زنجبیعنی» شود یم  دهینام  لیسلسب  هک«نوشند  یم» در آن  یا از چشمه«

  هک  است  یآب  نام  در لغت  لیشود. سلسب یم  دهینام  لیسلسب  هکدارد   یا چشمه  بھشت
 فرو رود.  در حلقوم  ار زود و راحتیو بس  بوده  ییو گوارا  یروان  تیدر نھا

نُثورٗ ﴿ ۡ�َتُهۡم َحِسۡبَتُهۡم لُۡؤلُٗؤ� مَّ
َ
وَن إَِذا َر� ُ َّ�َ  ﴾١٩�َوَ�ُطوُف َعلَۡيِهۡم وِۡلَ�ٰٞن �ُّ

  و طراوت  یبر جوان  شهیھم  هک  یپسران» گردند یم  یجاودان  یپسران  و بر گرد آنان«
  و نه شود یم  دگرگون ھا آن  یشاداب  شوند، نه یر میپ  ند، نهیباق  شیخو  یو خرم  یو تازگ

  شده  افشانده  از رشته  ییدھایمروار  شانیا  هک  ی، پندار ینیرا بب  شانیا  چون«رند یم یم
د یمروار  را به  پسران  آن  ند. خداوند متعالیو دلربا  با، شادابیباصفا، ز  هک  از بس» ھستند
  را به  شانیا  هک  نیحورع  برخالف اند، عیسر  یدر خدمتگزار  شانیرا ایرد زک  هیتشب  افشانده

  یشوند و برا ینم  قرار داده  خدمت ر باریز  شانیرا اینمود ز  هیتشب  د نھفتهیمروار
از   وجود دارد و نه  یھی، تشب نیوتر از اکین  نه«د: یگو یر میثک  بالند. ابن  فارغ  دنیورز  عشق
 ».باتر وجود داردیدلرباتر و ز  یا منظره با و باصفا،یز  یانکدر م  د افشاندهیمروار

يَۡت نَعِيٗما َوُمۡلٗ� َكبًِ�ا﴿
َ
يَۡت َ�مَّ َر�

َ
 ﴾٢٠�َذا َر�

  ینعمت« یفگنیب  را آنجا در بھشت  نگاھت  : چونیعنی» یآنجا را بنگر  چونو «
را درحد و   آن  ھرگز قدر و اندازه  هک» ینیب یم  رانک یب  یکو مل«ر یناپذ و وصف» فراوان

 آورد.  حصر نتوان
 خدا  نزد رسول س  خطاب  بن اند: عمر ردهک  تیروا  نزول  سبب  انیدر ب  مفسران

  یدرشت  هکخرما   درختان  از برگ  یریبر حص ص  حضرت  آن  هک  یحالآمد در  ص
  رسول . ستیگر س عمر  بودند. پس  دهیبود خواب  ردهکاثر   شانکمبار  یبر پھلو  آن

،  یسرک گفت: س ؟ عمر است وا داشته  هیگر  ز تو را بهیچ  فرمودند: چه ص خدا
  فرستاده شما  هک یو درحال  اد آوردمی بهرا   شان ییو فرمانروا  حبشه  ھرمز و پادشاه

  شما بر من  حال  نی، از ا پس«د! یاز خرما قرار دار  یرید، بر حصیھست أخداوند
  یستین  یراض ایفرمودند: آ ص خدا  رسول». ستمیار گریاخت یداد و ب  دست  رقت

يۡ ﴿ د:یگرد  نازل  هیآ  نیا  ما؟ پس  از آن  باشد و آخرت  ا از آنانیدن  هک
َ
َت �َمَّ �ذَا َر�

يۡ 
َ
 .]۲۰[اإلنسان:  ﴾٢٠ َكبًِ�اٗ� ا َوُملۡ َت نَعِيمٗ َر�
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اٗبا ﴿ ةٖ وََسَقٮُٰهۡم َر�ُُّهۡم َ�َ َساوَِر ِمن فِضَّ
َ
ٞقۖ وَُحلُّٓواْ أ َ�ٰلَِيُهۡم �َِياُب ُسنُدٍس ُخۡ�ٞ �ۡستَۡ�َ

 ﴾٢١َطُهوًرا
» ستبر در بر است  شمیابر سبز و  کناز  شمیاز ابر  ییھا را جامه  انیبھشت«

  نیمیس  یدستبندھا  و به»  ستبر است  شمیو استبرق: ابر  کناز  شمیابر سندس:

َساوَِر مِن ذََهبٖ ﴿است:   آمده» فاطر«و در سوره » شوند  آراسته
َ
 ﴾ُ�َلَّۡوَن �ِيَها مِۡن أ

  انیبھشت  هک  است  بر آن  لیدل  تنوع  نی. ا»شوند  آراسته  نیزر  یدستبندھا  در آنجابه«
بخواھد،   دلش  هکرا   ھر چه  ھرکس شوند و یم  دستبند پوشانده  نوعھردو  از
  میو ابراھ  ابوقالبه» نوشاند یم  زهیکپا  یشراب  آنان  به  و پروردگارشان« پوشد یم

  گاه آند یآخر رس غذا به  شود و چون یم  غذا آورده  شانیا  ابتدا به«ند: یگو یم  ینخع
خرد   شانیمھاکش  نوشند و بر اثر آن یم  شود پس یم  میتقد  شانیا  به  زهیکپا  یشراب

 از». گردد یر میسراز  شانیاز بدنھا  کمش  یبو  چون  یشود و عرق یم  متناسب و
 برسند،  بھشت  به دروازه  بھشت  اھل  چون«فرمود:   هک  است شده  تیروا س  یعل

 قبل  اتیدر آ  هک  ییھا شراب  ر از آنیـ غ  یا زهیکپا  شراب  شانیا  به  خداوند متعال
 ھا آناز   یکیاز   گاه ابند... آنی یرا م  در آنجا دو چشمه  نوشاند. پس یر شد ـ مکذ 

 پست  و اخالق  وغش  و حسد و غل  نهیکرا از   اندرونشان  شراب  نیا  هکنوشند  یم
 یو خرم  ی، شاداب بر اثر آن  هکنند ک یم  غسل  یگریاز د  گرداند و سپس یم  کپا 

 ».شود یم  انینما  شانیبر ا  بھشتھای  نعمت

ۡشُكوًرا﴿  ﴾٢٢إِنَّ َ�َٰذا َ�َن لَُ�ۡم َجَزاٗٓء َوَ�َن َسۡعُيُ�م مَّ
 نعمتھا،  انواع  نیشود: ا یم  گفته  انیبھشت  به  یعنی» شماست  یبرا  ییجزا  نیا«
و »  شماست  اعمال  پاداشھا  این :یعنی.  برابر اعمالتان در  شماست  یبرا  ییجزا
و مورد پسند   رفتهی، پذ شما در نزد ما ستوده  ی: سعیعنی» ور استکشما مش  یسع

  اوست  ، قبول بنده  در برابر عمل  سبحان  یر خداکه: شک  ر استکذ  انیشا . است
 را.  یو  طاعت

ۡ�َا َعلَۡيَك ﴿  ﴾٢٣تَ�ِ�ٗ�  ٱۡلُقۡرَءانَ إِنَّا َ�ُۡن نَزَّ
 و  جیتدر  را به  : آنیعنی» میآورد د فرودیدوشایبا  هک را بر تو چنان  ما قرآن  نهیآ ھر«

 ادعا  انکمشر  هک  آنچه  سکو تو بر ع  بارهکی  به  نه  میآورد بر تو فرود  بخش  بخش
و از   گوناگون  داتیکتأبا   أل  یخدا  سان نی. بد یا اوردهیرا از نزد خود ن  نند، آنک یم
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د کخود را مؤ  بنده بر  قرآن  فرود آوردن» ناإ«ر یر ضمکبعد از ذ»  نحن«ر یر ضمکذ  جمله
 د.یبزدا ھا را از دل  یا و شبھه  کش  ھرگونه  داتکمؤ  یاریگرداند تا بس یم

ۡو َكُفوٗر� ٱۡصِ�ۡ فَ ﴿
َ
 ﴾٢٤ِ�ُۡ�ِم َرّ�َِك َوَ� تُِطۡع ِمۡنُهۡم َءاثًِما أ

 ریتأخ  به ، یو  یو قضا  مکح  از جمله  هک» نک  ییبایکپروردگار خود ش  مکبر ح  پس«
و از «ند ک یم را اقتضا  آن  یتعال  حق  متکح  هک  است  یعادیتا م  ات یروزیپ  انداختن

  بکمرت  هک را  یسانکاز   ی: احدیعنی» نکن  اطاعت  یا ناسپاسیار کگناھ  چیاز ھ  آنان
  بکارا مرتکآش  هک  است  یارکمبر. آثم: بد  اند، فرمان فر فرو رفتهکا در ی  دهیگرد  یگناھ
د ینما یافراط م  آن و در  داشته  فر خود تعصبکبر   هک  است  یسکفور: کشود.  یم  گناه

  دو تن  نیند: مراد از ایگو یم  ند. مفسرانک یم  فر خود را اعالنکارا کآش  هک  یطور  به
 ص خدا  رسول  به  را عتبهیبودند ز  رهیمغ  بن دیو ول  عهیرب  بن  ، عتبه هیآ  نزول  در ھنگام

  یھا نیباتریاز ز  دخترانم  هکچرا  نمک  جیتوتزو  را به  ار برگرد تا دخترمک  نیگفت: از سر ا
  هک  بدھم  تو مال  قدر به  برگرد تا آن  راه  نیگفت: از ا  شانیا  به  رهیمغ  دبنیاند. و ول شیقر

  از اول ص خدا  رسول  . پس ھستم  شیقر  یھا نیثروتمندتر از  را منیز  یشو  یراض

نَذۡرتُُ�ۡم َ�ٰعَِقٗة ّمِۡثَل َ�ٰعَِقةِ ﴿ »:۱۳«ه یآ تا»  . السجده حم«  سوره
َ
ۡعَرُضواْ َ�ُقۡل أ

َ
فَإِۡن أ

  از رسول  دو تن  آن  ھنگام  نیردند. در اک  تالوت  را بر آنان ]۱۳[فصلت:  ﴾١٣َ�دٖ َوَ�ُمودَ 
را خواند،   اتیآ  نیمحمد ا  یگفت: وقت ھا آن از  یکیبرداشتند و   دست ص خدا

 افتاد. فروخواھد  عبهک  کنیھم  هک  پنداشتم
 از ص خدا  رسول  هک  است: چرا با آن  نیا  شود و آن یم  مطرح  ینجا سؤالیدر ا

  نیا شدند؟ پاسخ  ینھ  از آنان  بردن  بردند، از فرمان ینم  فار و فجار فرمانکاز   کس ھیچ
  چنان  است  امت  ی، نھ شانیا  یباشند و نھ یم  امت  یو الگو  قدوه ص امبریپ  هک  است

دارند،  ازیو ارشاد ن  هیتوج  به  شهیھم  مردم  هکدارد   اشاره  تیواقع  نیا  به  ینھ  نیا  هک
و   قیتوف از  یسکو اگر   است  بشر نھفته  شر و فساد در اندرون  به  شیگرا  هکرو   ازآن

، بر ھر  نیبنابرا بود ص  امبر معصومیپ  سک  آن  کش یبود، ب یاز مین یب  یارشاد الھ
  یتعال  گردد تا حق  از متوجهیو ن  یزار  به أ خداوند  یسو به  هک  است  واجب  یمسلمان

 بدارد. و محفوظ  مصون  نک گمراه  د و شھواتیپل  یھا را از خواھش  یو

ِصيٗ�  ٱۡسمَ  ٱۡذُكرِ وَ ﴿
َ
ۡلِ َوِمَن  ٢٥َرّ�َِك بُۡ�َرٗة َوأ  ﴾٢٦وََسّبِۡحُه َ�ۡٗ� َطوِ�ً�  ۥَ�ُ  ٱۡسُجدۡ فَ  ٱ�َّ



 ١٠٦٥  سوره انسان

 

  مداومت اد پروردگار خودی: بر یعنی» و شام  پروردگار خود را در ھر صبح  نکاد یو «
بامداد و مراد از  روز: نماز  مراد از اول  و آخر روز نماز بگزار. پس  او در اول  یو برا  نک

بامداد و ظھر و عصر را   یدستور نمازھا  نی، ا نی. بنابرا آخر آن: نماز ظھر و عصر است
  شب  از ساعات  ی: در برخیعنی» نک  او سجده  یبرا  از شب  یو در بخش«رد یگ یدر بر م

  یبلند  و او را در بخش«و عشاء است   مغرب  ینماز بگزار. مراد نمازھا  یتعال  حق  یبرا
ا ی،  ا نصفی،  دو سوم  هکـ   از شب  یدراز  در وقت او  ی: برایعنی» نکاد ی  یکپا  به  از شب

 بگزار. ـ نماز تھجد  است  آن  ثلث

ُؤَ�ٓءِ ُ�ِبُّوَن ﴿  ﴾٢٧َوَ�َذُروَن َوَرآَءُهۡم يَۡوٗما ثَقِيٗ�  ٱۡلَعاِجلَةَ إِنَّ َ�ٰٓ
  بھره ، شان و موافقان  هکفار مک: یعنی» دارند  را دوست  ابیزود  بھره  نانیا  گمان یب«
  حیترج  آخرت را بر  دارند و آن  ، دوست زودگذر است  یایدن  ھمانا بھره  هکرا   ابیزود

روز » افگنند یم سر خود  پشت«است   تامیروز ق  هک» گرانبار را  یو روز«دھند  یم
  یبرا  آنان  . پس است  و ھراس  و ھول  یپر از سخت  هکشد   دهیرو گرانبار نام  آن از  امتیق

 دھند. ینم  یتیاھم  آن  رند و بهیگ ینم  یآمادگ  روز آخرت

ۡ�َآ ﴿ ۡ�َُهۡمۖ �ذَا ِشۡئَنا بَدَّ
َ
ُۡن َخلَۡقَ�ُٰهۡم وََشَدۡدنَآ أ ۡمَ�ٰلَُهۡم َ�ۡبِديً� �َّ

َ
 ﴾٢٨أ

: ما بندھا یعنی» میا ردهکرا استوار  ھا آن  وند مفاصلیو پ  دهیرا آفر  آنان  هک  مییما«
وند یپ  مکگر محید کی  به  یعصب  یھا و رشته  یو پ  رگ  لهیوس  را به  وجود آنان  یواعضا
را   ، آنان میبخواھ : اگریعنی» مینک یم  لیتبد  رشانینظا  را به  ، آنان میبخواھ  و چون«  میا داده

 ر باشند.یپذ فرمان ما  یبرا  هک  میگردان یم  نشانیرا جانش  یگرید  سانکو   ردهکنابود 

﴿ ِ َذَ تَۡذكَِرةۖٞ َ�َمن َشآَء  ۦإِنَّ َ�ِٰذه  ﴾٢٩َسبِيٗ�  ۦإَِ�ٰ َرّ�ِهِ  ٱ�َّ
  یسو به  یخواھد، راھھرکه  تا« یا و موعظه» است  یپند«سوره » نیا  گمان یب«

 . امبرشیاز او و پ  بردن  و فرمان  مانیبا ا» ردیگ  شیپروردگار خود در پ

ن �ََشآَء ﴿
َ
ٓ أ ۚ َوَما �ََشآُءوَن إِ�َّ ُ َ إِنَّ  ٱ�َّ  ﴾٣٠َ�َن َعلِيًما َحِكيٗما ٱ�َّ

 پروردگار  یسو د بهیتوان ی: نمیعنی» خدا بخواھد  هک  د مگر آنیخواھ یو نم«
را بخواھد   یزیچ  نیخود چن  یتعال  حق  هک نید مگر ایریگ  شیدر پ  یراھ  شیخو

 فیکبال  دست  ر و شر بهیشما و خ  به  نه  است  مفوض  یتعال و  او سبحانه  ار بهک پس
 او به  یرا برا  یریخ  نه  بنده  و ارداه  خواست  شما لذا صرف  دست  به  ، نه اوست 
 ارک  نیا  به أ خداوند  هک نیند مگر اک یم  را از او دفع  یشر  آورد و نه یم  ارمغان 
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  تیھدا  یستگیشا  هک  یسک  او به  پس» است  میکو ح  میھمانا خداوند عل«دھد   اذن
 شیرا برا  آن  و اسباب  دهیھموار گردان  شیرو  را به  تیھدا  لذا راه  دارد، داناست را

 او را از  پس  داناست  است  یگمراھ  مستحق  هک  سک  آن  ز او بهیگرداند و ن یم  آماده 
 ز را دریچ لذا ھر  اوست  از آن  بالغه  متکح  گرداند. و در ھر حال یبرم  تیھدا  راه
 دھد. یقرار م  آن  مناسب  یجا

ٰلِِم�َ وَ  ۦۚ يُۡدِخُل َمن �ََشآُء ِ� رَۡ�َتِهِ ﴿ ِ�َمۢ� ٱل�َّ
َ
َعدَّ لَُهۡم َعَذابًا أ

َ
 ﴾٣١أ

 رایز» آوردد یدر م«ش یخو  بھشت  : بهیعنی» شیخو  رحمت  را خواھد به  هکھر«
  یعذاب«افر ک» ظالمان  یو برا«  است  یدسترس  قابل أ خداوند  با رحمت  بھشت
  نیا بر  أل  یخدا  سان نی. بد است  جھنم  ھمانا عذاب  هک» است  ردهک  آماده  کدردنا

او   یول  اوست  تیو مش  خواست  بهھردو   یو گمراھ  تیھدا  هکگذارد  ید میکتأ  قتیحق
  حق  تیمش  بودن  عام  ند. البتهک یم  گمراه  شیخو  عدل  و به  تیھدا  شیخو  فضل  به

  ز در محدودهین  ار انسانیرا اختیز  ستین  ار انسانیبا اخت  یر و شر، منافیدر خ  یتعال
 باشد. یخود نافذ م

 



 
 
 
 

 مرسالت  سوره

 . است  هی) آ۵۰(  یو دارا  است  یکم

ۡ ٱوَ ﴿خود:   مطلع  نام  به  سوره  نیا ه:یتسم  وجه سوگند   بدان أخداوند  هک ﴾َسَ�ِٰت ُمرۡ ل
 شد.  دهینام»  مرسالت«،  است  خورده
نماز  در ص خدا  رسول  هک  است  ردهک  تیروا  از مادرش س  عباس  ابنآن:   لتیفض
را »  مرسالت«  سوره س  عباس ابن  هک  است  خواندند. نقل یرا م»  مرسالت«  سوره  مغرب

؛  یآورد  خاطرم  به  سوره  نیا  ! با خواندن گفت: فرزندم  یو  به  الفضل اثنا ام  نیخواند، در ا یم
 خوانند. یم  را در نماز مغرب  آنص خدا  رسول  دمیشن  هک  است  یزیچ  نیآخر  سوره  نیا

 ﴾١ُعۡرٗفا ٱلُۡمۡرَسَ�ِٰت وَ ﴿
از  مراد  هک  است  نیتر ا  یقو  قول«د: یگو یر میثک ابن» یاپیپ  فرستادگان  به  قسم«

  برآن  سر ھم  پشت  هک  اسب  گردن  یمو  چون  هک  است  یی، بادھا یاپیپ  فرستادگان
مراد از   هکبرآنند   جمھور مفسران«د: یگو یز مین  یقرطب». ندیآ یم  یاپی، پ است  دهییرو

ھستند   یا فرستاده  فرشتگان»  مرسالت«گر: مراد از ید  یقول به».  ، بادھاست مرسالت
 آورند. یم  یاپیطورپ  ا بهیو، کین  یپروردگار را بر وجھ  یو امر و نھ  یوح  هک

 ﴾٢َعۡصٗفا ٱلَۡ�ِٰصَ�ِٰت فَ ﴿
  آوردن  یعنیخود ـ   تیمأمور  قصد انجام به  هک» سخت  یتندبادھا  به  قسم  پس«

بر بادھا   هکاند  یفرشتگان»  عاصفات: «یقول شوند. به یم  ـ فرستاده  ا عذابی  نعمت
  ارواح  هکھستند   یفرشتگان ھا آنگر: ید یقول رانند. به یرا تند م ھا آنشوند و  یم  گمارده

 رانند. یم  یتند  را به  افرانک

ِٰشَ�ٰتِ وَ ﴿ � ٱل�َّ ٗ�َۡ�٣﴾ 
  ألپروردگار   هک  گونه زا را آن  باران بادآور  یابرھا  هک» افشانگر  افشانندگان  به  و قسم«

را  ھا آناند و  برابرھا گماشته  هکاند  یفرشتگان»  ناشرات«ا مراد از ینند. کپرا یبخواھد، م
خود را در فضا   ی، بالھا یوح  فرودآوردن  در ھنگام  هکاند  یا مراد فرشتگانینند. کپرا یم
 افشانند. یند و میگشا یم
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 ﴾٤فَۡرٗقا ٱۡلَ�ٰرَِ�ِٰت فَ ﴿
  یامھایبا پ  هکھستند   یمراد فرشتگان» یردنکجدا  به  نندگانکجدا  به  قسم  پس«

 نند.ک یجدا م  را از ھم  و حرام  حاللو   و باطل  آورند، حق یفرود م  هک  یا یالھ

 ﴾٥ذِۡكًرا ٱلُۡمۡلقَِ�ِٰت فَ ﴿
 نند.ک یالقا م † ایرا بر انب  یوح  هک» یوح  فرودآورنده  فرشتگان  به  قسم  پس«

در   شده ادی سوگند  از پنج  هک  است  نیا  راجح  قول«د: یگو یم»  األساس«ر یتفس  صاحب
گر ید  یسوگندھا دارد و  بادھا تعلق  (فالعاصفات) به  یعنی  نجا، فقط سوگند دومیا

و   بادھا و سوگند چھارم  به  سوگند اول  گر: سهید  یقول به».  است  فرشتگان  مربوط به
بادھا و   انیم  مناسبت  وجه  هک  ر استکذ  انیدارد. شا  تعلق  فرشتگان  به  پنجم

 . ستھا آن  تکحر  و سرعت  ، لطافت فرشتگان

ۡو نُۡذًراُعذۡ ﴿
َ
 ﴾٦ًرا أ

و   اندنینما عذر  عنوان را به  یوح  : فرشتگانیعنی» یا ھشداریباشد   یعذر  خواه«
فرود  † امبرانیپ ، بر ھشدار عذابش  عنوان  ا بهی،  بر خلقش  أل  یخدا  حجت  اتمام

  یو ھشدار  پرستان حق  یبرا  یعذر و حجت  عنوان  را به  یوح  ا فرشتگانیآورند.  یم
 آورند. ی، فرود م پرستان  باطل  یبرا

َما تُوَعُدوَن لََ�ٰقِعٞ ﴿  ﴾٧إِ�َّ
  هیآ  نیا» خواھد داد  د، قطعا رخیا افتهی  وعده  آنچه  هک«ر شد کذ  آنچه  ! سوگند به یآر
صور و  در  دنی، دم امتیق  شما در مورد وقوع  به  هک  آنچه  یعنی؛  ھاست قسم  جواب
 دھد. یم  رخ  ناخواه ، خواه شده  داده  وعدهاجساد   ختنیبرانگ

  گونه  نیرا ا  الوقوع یرخداد حتم  نیا  یھا نشانه  سبحان  یخدا  سپس
 سازد: یم  روشن

 ﴾٨ُطِمَسۡت  ٱ�ُُّجومُ فَإَِذا ﴿
 محو گردد. ھا آن  ی: نور و روشنیعنی» شوند  رهیت  ستارگان  هک  گاه آن  پس«

َمآءُ �َذا ﴿  ﴾٩ۡت فُرِجَ  ٱلسَّ
 گردد.  پاره و پاره» شود  افتهکش  آسمان  هک  گاه و آن«
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َباُل �َذا ﴿  ﴾١٠�ُِسَفۡت  ٱۡ�ِ
 ھا آناز   یاثر  چیو در فضا بر باد روند و ھ» شوند  ندهکوھھا از جا ک  هک  گاه و آن«

 برابر گردد.  نیزم  با سطح ھا آن  یگاھھاینماند و جا  یباق

ّ�َِتۡت  ٱلرُُّسُل �َذا ﴿
ُ
 ﴾١١أ

  صلهیو ف  یمنظور داور  به» نندک  نییتع  یقاتیم  امبرانیپ  یبرا  هک  گاه و آن«
 ، است  یحتم  آن  وقوع  هک  آنچه  ھنگام  : در آنیعنی.  شانیھا و امت  شانیا  انیم  یینھا
 دھد. یم  یرو

لَۡت ﴿ ّجِ
ُ
ّيِ يَۡوٍ� أ

َ
�ِ١٢﴾ 

 در مورد  شان یگواھ † امبرانیتا پ» است  شده  وقت  نییتع  یروز  چه  یبرا«
 دارند؟. را برپا  شانیھا امت

 ﴾١٣ٱۡلَفۡصلِ ِ�َۡوِم ﴿
  یینھا  صلهیو ف  یداور  شان اعمال  یمبنا بر  مردم  انیم  در آن  هک» روز فصل  یبرا«

 شوند. یم  ندهکپرا  ا دوزخی  بھشت  یسو به  شود سپس یصادر م

ۡدَرٮَٰك َما يَۡوُم ﴿
َ
 ﴾١٤ٱۡلَفۡصلِ َوَمآ أ

  سؤال  نیا  امتیروز ق  بودن  کدر مورد ھولنا  تعجب  افگندن  یبرا  یتعال  حق  گاه آن
  وقوع روز، روز  : آنیعنی» ؟ ستیچ  روز فصل  هک  یدان  و تو چه«ند: ک یم  را مطرح

تصور بشر  در  آن  ھراسو   و مقدار ھول  وصف  هک  است  یمیو عظ  کرخداد ھولنا
 . است  نھفته  آن  در درون  سؤال  نیا  گنجد لذا پاسخ ینم

﴿ َ�ِ�  ﴾١٥َوۡ�ٞل يَۡوَم�ِٖذ ّلِۡلُمَكّذِ
  تکھال و  ینابود  د بهیل: تھدیو» نندگانک  بیذکبر ت« کھولنا» روز  در آن  یوا«
.  ستین  حیصح  است  جھنمدر   یا یواد»  لیو«  هک  تیروا  نید: ایگو یر میثک . ابن است

�ِ�َ ﴿با جمله:   لید و تھویتھد  هک  ر استکذ  انیشا [المرسالت:  ﴾١٥َوۡ�ٞل يَۡوَم�ِٖذ ّلِۡلُمَكّذِ

  است  رار شدهکشتر تیب  نیید و تبیکتأ  یز براین  سوره  نیگر از اید  یجا  در نه ]۱۵

ّيِ َءاَ�ٓ ﴿ :یعنی،  ر آنیز نظین»  رحمان«در سوره   هک چنان
َ
بَانِ  َرّ�ُِ�َما ءِ فَبِأ  ﴾١٣تَُ�ّذِ

 . است  رار شدهکت ]۱۳[الرحمن: 
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لَۡم ُ�ۡهلِِك ﴿
َ
لِ�َ � وَّ

َ
 ﴾١٦ٱۡ�

،  نوح  اقوام  چون  گذشته  یفار امتھاکا ی: آیعنی» ؟ میردکن  کرا ھال  انینیشیمگر پ«
  با عذاب ص محمد  زمان  یجو زهیفار ستکتا  ÷  آدم  را از زمان  گرانیعاد، ثمود و د

 ردند؟.ک  بیذکرا ت  امبرانشانیپ  هک  گاه ؛ آن میردکن  کا ھالیدن

 ﴾١٧ٱ�ِخرِ�نَ ُ�مَّ نُۡتبُِعُهُم ﴿
فار کاز   شان ز امثالیو ن  شان ، موافقان هکفار مک: یعنی» را  انینیپس  سپس«
  نیو ا» میآور یم  آنان  یدر پ«پردازند  یم ص محمد  بیذکت  به  هکگر را ید  یقرنھا
 . ستھا آندر مورد  ما  سنت

﴿ ِ  ﴾١٨ٱلُۡمۡجرِِم�َ َكَ�ٰلَِك َ�ۡفَعُل ب
 ا دری؛  مینک ینابود م  نیچن  نیرا ا  یک: ھر مشریعنی» مینک یم  نیچن  با مجرمان«

 . ا در آخرتیا یدن

﴿ َ�ِ�  ﴾١٩َوۡ�ٞل يَۡوَم�ِٖذ ّلِۡلُمَكّذِ
  نندگانک بیذکبر ت  کدر روز ھال  ی: وایعنی» نندگانک  بیذکروز بر ت  در آن  یوا«

 . است دیکتأ  یـ برا  میگفت  هک ـ چنان  هیآ  نیرار اک. تأ خداوند  امبرانیھا و پ تابک

ِه�ٖ ﴿ آءٖ مَّ م ّمِن مَّ لَۡم َ�ۡلُق�ُّ
َ
�٢٠﴾ 
  ھمانا آب  هکر یو حق  فیضع  ی: از آبیعنی» مقدار یب  یمگر شما را از آب«
 » .؟ میدیافرین«) است ی(من  نطفه

ِك�ٍ ﴿  ﴾٢١فََجَعۡلَ�ُٰه ِ� قََرارٖ مَّ
  هک  مکمح محفوظ و  یگاھی: در جایعنی» میاستوار قرار داد  یگاھیرا در جا  آن  پس«

  نیجن  یبرا  هک  یا شده  تیو حما  ط امنیمح  یاز چگونگ  ھرکس . و است  ھمانا رحم
گاه  است  شده  قرار داده  ابد.ی یرا درم  هیآ  نیاعجاز ا  دقتشود،   آ

ۡعلُو�ٖ ﴿  ﴾٢٢إَِ�ٰ قََدرٖ مَّ
 . است  یباردار  ھمانا مدت  هک» نیمع  یتا مدت«

 ﴾٢٣ٱۡلَ�ِٰدُرونَ َ�َقَدۡرنَا فَنِۡعَم ﴿
  ھمه و  نیجن  : اعضا و اوصافیعنی» مییتوانا  کین  و چه  میداد  سامان  اندازه به  پس«

  سامان وکیما ن  پس  میا خواسته  هک  میقرار داد  یوصف  بر ھمانرا   و اطوار آن  احوال
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 . میھست  یا نندهیو آفر  دھنده

﴿ َ�ِ�  ﴾٢٤َوۡ�ٞل يَۡوَم�ِٖذ ّلِۡلُمَكّذِ
  بیذکا بر تی،  یساماندھ  نیما بر ا  قدرت» نندگانک  بیذکروز بر ت  در آن  یوا«

 . نشید آفریتجد  نندگانک

لَۡم َ�َۡعِل ﴿
َ
�َض �

َ
 ﴾٢٥كَِفاتًا ٱۡ�

در  رد ویگ یرا فرا م  ھمگان  هک  یطور  به» ؟ میا دهینگردان  نندهک را جمع  نیمگر زم«
 . است  ردنک  و جمع  گرفتن فات: فراکند؟ ک یم  خود جمع

ۡمَ�ٰٗتا﴿
َ
ۡحَياٗٓء َوأ

َ
 ﴾٢٦أ
  زندگان ریخود فراگ  در سطح  نی: زمیعنی» ؟ مردگان  یبرا  و چه  زندگان  یبرا  چه«
  نیزم  نیھمچن برند. یسر م به  شیخو  یھا گاهیو جا  در منازل  آن  یبر رو  و زندگان  است
  دنی، برگردان فتک« د:یگو یم  لیخود. خل  در بطن  است  مردگان  نندهک  و جمع  رندهیفراگ

  کاز خا  انیآدم  هک  است  نیا  فاتک  یمعن  پس  است  پشت  ا از رو بهیرو   به  ز از پشتیچ  کی
مجددا   گاه گذرانند آن یم  اتیح  آن  یرو بر  زندگان  عنوان به  ند، سپسیآ یوجود م  به  نیزم
 ».گردند یبرم  در آن  مردگان  صورت به

اٗٓء فَُراٗتا﴿ ۡسَقۡيَ�ُٰ�م مَّ
َ
 ﴾٢٧وََجَعۡلَنا �ِيَها َرَ�ِٰ�َ َ�ِٰمَ�ٰٖت َوأ

» میدینوشان« و گوارا» نیریش  یشما آب  و به  مید آوردیپددار و بلند یپا  یھا وهک  و در آن«
 . است  مردگان  یایز و احیزتر از رستاخیانگ تر و شگفت ، شگرف ھمه  نیا  پس

﴿ َ�ِ�  ﴾٢٨َوۡ�ٞل يَۡوَم�ِٖذ ّلِۡلُمَكّذِ
 ز ازین  ادشدهیھای  نعمت  هکما، ھای  نعمت »نندگانک  بیذکروز بر ت  در آن  یوا«
 . ستھا آن  جمله

﴿ ْ بُونَ  ۦإَِ�ٰ َما ُكنُتم بِهِ  ٱنَطلُِقٓوا  ﴾٢٩تَُ�ّذِ
  سخن  نیا» دیشمرد یم  را دروغ  آن  هک  یزیچ  ھمان  یسو به«  انگاران دروغ  یا» دیبرو«

ند. یگو یم  آنان  به  رانکو من  نندگانک  بیذکت  دنیوبکو   مکاز سر تح  جھنم  را نگھبانان
 د.یشمرد یم  ا دروغیرا در دن  آن  هک  دوزخ  عذاب  یسو د بهی: برویعنی

﴿ ْ  ﴾٣٠إَِ�ٰ ِظّلٖ ذِي ثََ�ِٰث ُشَعبٖ  ٱنَطلُِقٓوا
با   هک  از دود جھنم  یا هیسا  یسو : بهیعنی» شاخه  سه  یدارا  یا هیسا  یسو د بهیبرو«
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؛  است  شده  میتقس  جداگانه  شاخه  سه  به  هک  دهیبلند گرد  ر خود چنانکیپ وهک  یھا شعله
 د.یآ  انیپا  به  ار حسابکد تا یھا برو هیسا  ر آنیدر ز

 ﴾٣١ٱللََّهبِ �َّ َظلِيٖل َوَ� ُ�ۡغِ� مَِن ﴿
 مانند  دود نه  : آنیعنی» دارد یبازم  آتش  یاز گرم  و نه  سرد است  هیسا  نه  هک«

 دارد. یبازمرا از شما   جھنم  سوزان  یگرما  و نه  ا سرد استیدن  یھا هیسا

رٖ كَ ﴿ َها تَۡرِ� �َِ�َ  ﴾٣٢ٱلَۡقۡ�ِ إِ�َّ
از   یا : ھر شرارهیعنی» افگند یمانند قصر م  ییھا شراره  دوزخ  نهیھرآ«

 . شرر: ھاست اخکاز   یاخکخود مانند   یافگند، در بزرگ یرا م  آن  هک  دوزخ  یھا شراره
  است  یو برج  میعظ  ییاشود. قصر: بن یم  ندهکپرا  از آتش  هک  است  یا شعله

 . خراش  آسمان

نَّهُ ﴿
َ
 ﴾٣٣ِجَ�ٰلَٞت ُصۡفرٞ  ۥَك�

صفر؛ «د: یگو یفراء م» اند تاب  هیس  زردرنگ  شررھا شتران  آن  ییگو«
زند، از  یم  یزرد  به  دل  هک نیمگر ا  ستین  یھتابیشتر س  چیاند و ھ ھتابیس  شتران

شرر   اند: چون گفته  دانشمندان». اند دهینام را صفر  تاب هیس  شتران  اعراب  جھت  نیا
  به زیچ  نیتر هیباشد، شب  آتش  از رنگ  یا مانده یباق  فروافتد و در آن  شده  ندهکھوا پرا به

 . است  تاب هیشتر س

﴿ َ�ِ�  ﴾٣٤َوۡ�ٞل يَۡوَم�ِٖذ ّلِۡلُمَكّذِ
 . و روز آخرت أخدا  امبرانیپ» نندگانک  بیذکروز بر ت  در آن  یوا«

لَۡم َ�َۡعِل ﴿
َ
�َض �

َ
 ﴾٢٥كَِفاتًا ٱۡ�

  یرو در محشر  هک  آنچه  و ھراس  از ھول  افرانک» ندینگو  سخن  هک  است  یروز  نیا«
 . است  داده

 ﴾٣٦َوَ� يُۡؤَذُن لَُهۡم َ�َيۡعَتِذُرونَ ﴿
  به  أل  ی: خدایعنی» نندک  یخواھ عذر  هکشود  یم  داده  اجازه  آنان  به  و نه«
 ھا آنبر   حجت  هکنند بلک  شکشیرا پ  یعذر  هکدھد  یز نمیرا ن  اجازه  نیا  آنان
  هک  ر استکذ  انی. شا است  نمانده  یباق  شانیبرا  یعذر  یگریو د  دهیگرد  تمام

 باشد یم  حاالت  نیاز ا  یکیناظر بر   هیدو آ  نیدارد و ا  یگون گونه  حاالت  امتیق  عرصات
 ند.یگو یم  سخن  یگرید  و موقف  فار در حالتکرا یز
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﴿ َ�ِ�  ﴾٣٧َوۡ�ٞل يَۡوَم�ِٖذ ّلِۡلُمَكّذِ
 روز جزا.» نندگانک  بیذکروز بر ت  در آن  یوا«

لِ�َ َ�َۡعَ�ُٰ�ۡم وَ  ٱۡلَفۡصِل� َ�َٰذا يَۡوُم ﴿ وَّ
َ
 ﴾٣٨ٱۡ�

  : بهیعنی» میگردآورد  انینیشی، شما را با پ است«  یو داور» روز فصل  ھمان  نیا«
  قیخال  انیم  در آن  هک  است  یینھا  صلهیو ف  یروز داور  ھمان  نیشود: ا یم  فار گفتهک
  بیذکت  یو ا  شیفار قرک  یا  شود پس یجدا م  از باطل  حق  شود و در آن یم  صلهیف
 . میگردآورد  گذشته  یفار امتھاکروز با   نی! ما شما را در ا امت  نیا  نندگانک

 ﴾٣٩فَإِن َ�َن لَُ�ۡم َكۡيٞد فَِكيُدونِ ﴿
  یرنگین از خود بر  عذاب  ردنک  در دفع  نونکا : اگر ھمیعنی» دیدار  یرنگیاگر ن  پس«
  نید. ایدرآور اجرا  به  من  هیرا عل  رنگین  : آنیعنی» دیبسگال  من  در حق  پس«د؛ ییتوانا

 . فار استک  خیز و توبی، تعج لیر، تخجیتحق  تید نھایمف  هیآ

﴿ َ�ِ�  ﴾٤٠َوۡ�ٞل يَۡوَم�ِٖذ ّلِۡلُمَكّذِ
و   لهیح  چیروز ھ  را در آنیز  امتیروز ق  عذاب» نندگانک  بیذکروز بر ت  در آن  یوا«

 ندارند.  از عذاب  در نجات  یریتدب

ا �َۡشَتُهونَ ﴿  ﴾٤٢َوفََ�ٰكَِه ِممَّ
 ار ازکزیپرھ  : مؤمنانیعنی» سارانند نار چشمهکو   ساران هیدر سا  انیمتق  نهیھرآ«

دارند،  ھا و قصرھا قرار درخت  ساران  هیـ در سا  کمشر  نندگانک بیذکت  ـ بر خالف  کشر
  است  شده  دآوردهیپد  آور جھنم فار از دود گرمازا و خفقانک  یبرا  هک  یا هیسا  ھمچون  نه

 . گذشت  هک ـ چنان

ا ﴿  ﴾٤٢�َۡشَتُهونَ َوفََ�ٰكَِه ِممَّ
  رغبت  و بدان» است  شان دلخواه  هک«ھستند » ییھا وهیدر م«  انیمتق  نیھمچن» و«

و   رغبت  بر طبق  بھشتھای  نعمت  هک نیند بر اک یم  داللت  هیآ  نیدارند. ا
  اناتکام  به ھا آنوجود   هکا یدنھای  نعمت  ، برخالف است  در دسترس  انیبھشت  لیم

 دارد.  یبستگ  داشته  دست

ْ ُ�ُواْ وَ ﴿ ُ�وا ۢ َهنِٓ�  ٱۡ�َ  ﴾٤٣� بَِما ُكنُتۡم َ�ۡعَملُونَ  َٔ
  ا از اعمالیدر دن» دیردک یم  آنچه  پاداش  به«شود:  یم  گفته  شانیا  به

 » .و گوارا  خوش  ید، خورد و نوشید و بنوشیبخور«  ستهیشا
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 ﴾٤٤ٱلُۡمۡحِسنِ�َ إِنَّا َكَ�ٰلَِك َ�ۡزِي ﴿
  شان اعمال برابر را در  ارانکوکی: ما نیعنی» میدھ یجزا م  گونه نیرا بد  ارانکوکیما ن«

د تا یو سازکین خود را  ! عملھا ناانس  یا  پس  میدھ یجزا م  بزرگ  پاداش  نیمانند ا  به
 د.یدار  افتیرا در  یپاداش  نیچن

﴿ َ�ِ�  ﴾٤٥َوۡ�ٞل يَۡوَم�ِٖذ ّلِۡلُمَكّذِ
روز در   در آن  آنان  هکچرا   بھشت» نندگانک  بیذکروز بر ت  در آن  یوا«

  خوشگوار به  یدار و سعادتیپا  یدر نعمت  مؤمنان  هک  یقرار دارند در حال  یبزرگ  یبدبخت
 برند. یم سر

ۡرُِمونَ ﴿  ﴾٤٦ُ�ُواْ َوَ�َمتَُّعواْ قَلِيً� إِنَُّ�م �ُّ
  کاند  مدت  : بهیعنی» یکاند«ا یدر دن  رانکمن  یشما ا» دیمند باش د و بھرهیبخور«

اند و  مجرم  انکرا مشریز» دیشما مجرم  هکچرا«  است  کا اندیدن  را بھرهیز  یوتاھکو 
 را ندارند.  یدائم  میرکو ت  انعام  یستگی، شا نیبنابرا

﴿ َ�ِ�  ﴾٤٧َوۡ�ٞل يَۡوَم�ِٖذ ّلِۡلُمَكّذِ
 را در خود  هک  و روز آخرت  امبرانشیخدا، پ  به» نندگانک  بیذکروز بر ت  در آن  یوا«

  هک  ـ چنان هیآ  نیرار اکاند. ت قرار داده  یشگیھم  عذاب  در معرض  کاند  یا برابر بھره
 . ستھا آن  دنیوبکو   بر سرزنش  افزودن  یـ برا  میگفت

ْ �َذا �ِيَل لَُهُم ﴿  ﴾٤٨َ� يَۡرَكُعونَ  ٱۡرَكُعوا
 د، نمازیشود: نماز بگزار  گفته«افر ک  نادان  گروه  آن  : بهیعنی» آنان  به  و چون«

از   هک  فیثق  لهیقب  درباره  مهیرک  هیآ  نیاند: ا گفته  نزول  سبب  انیدر ب  مفسران» گزارند ینم
فرمودند:   آنان به ص خدا  رسول«د: یگو یم  د. مقاتلیگرد  ردند، نازلک  امتناع  نمازگزاردن

را یز  میشو ینم  خم گفتند: ھا آننماز دستور دادند اما   یادا  را به  آناند و یشو  مسلمان

  ليس  دين  الخ� يف«فرمودند:  ص خدا  رسول  . پس است  ییو رسوا  بر ما ننگ  شدن  خم
 .» ستین  یریباشد، خ  نداشته  و سجده  وعکر  هک  ینیدر د« ».و ال سجود  ر�وع  فيه

�ِ�َ َوۡ�ٞل يَۡوَم�ِٖذ ﴿  ﴾٤٩ّلِۡلُمَكّذِ
 . یو  یو نواھ  سبحان  یاوامر خدا» نندگانک  بیذکروز بر ت  در آن  یوا«

خداوند   هک  است  سوره  نید در ایو تھد  یدھ میب  از انواع  نوع  ده  در مجموع  نیا  پس
 . است  ھشدار داده ھا آنفار را بدک  متعال
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ّيِ َحِديثِۢ َ�ۡعَدهُ ﴿
َ
 ﴾٥٠يُۡؤِمُنونَ  ۥفَبِأ

باور   قرآن  فار بهک: اگر یعنی» آورند؟ یم  مانیا  بعد از قرآن  سخن  نیدامک  به  پس«
بر   مشتمل و  خود معجزه  را قرآنیدارند؟ ز یباور م  از قرآن ریغ  سخن  نیدامک  ندارند، به

  درخشان  معجزه  نیا  اگر به  پس  و برتر است  بزرگ  نیو مضام  یو معان  روشن  یحجتھا
نند. در ک ینم  قیتصد  حال  چیھ  را به  یالھ  تبکگر ید  اورند، قطعا بعد از آنین  مانیا

  سکھر «فرمودند:  ص خدا  رسول  هک  است  آمده س  رهیابوھر  تیروا  به  فیشر  ثیحد

ۡ ٱوَ ﴿  سوره ّيِ َحِديثِۢ َ�ۡعَدهُ ﴿ هیآ  خواند و به یرا م  ]۱[المرسالت:  ﴾١افٗ ُعرۡ  ِت َسَ�ٰ ُمرۡ ل
َ
 ۥفَبِأ

  أل یخدا  به« ».و�ما أنزل  باهللا  آمنت«د: ید بگویرسد، با یم ]۵۰[المرسالت:  ﴾٥٠يُۡؤِمُنونَ 
 .» آوردم  مانی، ا است  ردهک  نازل  هک  آنچه  و به

 





 
 
 
 

 نبأ  سوره

 . است  هی) آ۴۰(  یو دارا  است  یکم
  یخدا  فرموده  نیرا با ایشود ز یم  دهینام» نبأ«و »  عم«،  سوره  نیا ه:یتسم  وجه

خبر   مراد از آن  هک ]۲-۱[النبأ:  ﴾٢ۡلَعِظيمِ ٱ �ََّبإِ ٱَعِن  ١َ�مَّ يَتََسآَءلُونَ ﴿:یتعال و  کتبار
 . است  شده  ، افتتاح ز استیرستاخ روز

 ﴾١َ�مَّ يَتََسآَءلُونَ ﴿
  چون اند: گفته  نزول  سبب  انیدر ب  ؟ مفسران افرانک» پرسند یگر مید کیاز   چه  درباره«

  و از زنده أ خداوند  یگانگیاز   هکم  مردم  شدند و به  مبعوث  رسالت  به ص خدا  رسول
  سؤال  ردند بهک  فار شروعکردند، ک  تالوت  قرآن  خبر دادند و بر آنان  از مرگ  پس  شدن

  ھمراه به  یزیچ  او چه ؟ است  افتاده  یاتفاق  محمد چه  یگفتند: برا یگر و مید کیاز   ردنک
  فرموده  نیرا با ا  سؤالشان  فرمود. سپس  را نازل  هیآ  نیا أخداوند  ؟ پس است  آورده

 داد:  پاسخ  شیخو

 ﴾٢ٱۡلَعِظيمِ  ٱ�ََّبإِ َعِن ﴿
  الشأن میعظ  قرآن  ، ھمانا خبر نزول خبر بزرگ  آن» نندک یم  سؤال  خبر بزرگ  از آن«

دھد.  یم ز خبریرستاخ  امبر و وقوعیپ  قید و تصدیاز توح  را قرآنیباشد ز یم
ر یثک ابن . است  از مرگ  پس  شدن  ، خبر زنده خبر بزرگ  گر: مراد از آنید یقول به
 ». است  قول  نیز ھمیتر ن یقو  قول«د: یگو یم

ِي﴿  ﴾٣ُهۡم �ِيهِ ُ�َۡتلُِفونَ  ٱ�َّ
در  دارند،  اختالف  در آن  هک  ی: خبر بزرگیعنی» دارند  اختالف  باھم  آن  درباره  هک«

و   ھنکت  یبعض شعر،  یپندارند، بعض یرا سحر م  آن  از آنان  یرا بعضی؛ ز است  مورد قرآن
ا در مورد ی.  است  انینیشیپ  یھا افسانه  قرآن  هکند یگو یم  ھم  یو بعض  ییگو بیغ
نند، ک یار مکرا ان آن  یسانکدارند و   مانیا  آن  به  یسانکرا یدارند ز  اختالف  امتیق
 . نیقی  یسانکدارند و   کش  در آن  یسانک

 ﴾٤َ�َّ َسَيۡعلَُمونَ ﴿
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را.  امر  قتیحق» خواھند دانست  یزود  به«پندارند  یم  انکمشر  هک» است  چنان  نه«
د در یوتشد  مبالغه  یمجددا برا  هک  فار استک  یبرا  یسخت  خیار و زجر و توبھشد  نیا

 شود: یم  دنبال  دھنده انکھشدار ت  نید با ایو وع  یھشداردھ

 ﴾٥ُ�مَّ َ�َّ َسَيۡعلَُمونَ ﴿
  ستی: ھرگز سزاوار نیعنی» خواھند دانست  یزود ، به است  چنان  نه  باز ھم«

 لذا  است  حق  نید  نیا  یو باورھا  را قرآنینند زک  اختالف  امتیقا ی،  قرآن  درباره  هک
 . را خواھند دانست  شان بیذکت  فرجام  یزود ورزند، به یفر مک  بدان  هک  یسانک

  یایاش  نشیخود بر آفر  میعظ  از مظاھر قدرت  یر برخکذ  به  خداوند متعال  گاه آن
،  است  آن ریبر امر معاد و غ  یو  قدرت  لیخود دل  هک  شگرف  یھا دهیو پد  بیعج

 شمارد: یبرم  گونه نیرا ا ھا آناز   دهیپد  و نه  پرداخته

لَۡم َ�َۡعِل ﴿
َ
�َض �

َ
 ﴾٦ِمَ�ٰٗدا ٱۡ�

  هک  گھواره  ، ھمچون است  رانداز و فرشیمھاد: ز» ؟ میدینگردان  یرا مھاد  نیا زمیآ«
 شود.  خوابانده  شود تا بر آن یم  گسترده  کودک  یبرا

َباَل وَ ﴿ ۡوتَاٗدا ٱۡ�ِ
َ
 ﴾٧أ

  یبرا  ییخھایھا را مانند م وهک: یعنی» ؟ میدینگردان  ییھا خیم  ھا را چون وهک«ا یآ» و«
  مکمح  خیبا م  مهیخ  هک رد و نجنبد، ھمچنانیگ  تا آرام  میدیگردان  نیزم

 شود. یم  ساخته
  را دانشمندانیز  است  قرآن  معجزاتاز   یا یعلم  بازتابگر معجزه  هیآ  نیا
 در  یمانند  خیم  شهیر  یوھکھر   هکاند  دهیرس  جهینت  نیا  در عصر ما به  یولوجیج  علم

 باشد. یم  نیزم  یبر رو  آن  برابر با ارتفاع  نیر زمیدر ز  آن  حجم  هکدارد   نیزم  عمق

ۡزَ�ٰٗجا﴿
َ
 ﴾٨وََخلَۡقَ�ُٰ�ۡم أ

از   کیھر   هک  نهیو ماد  نهینر  یھا : جفتیعنی» میدیھا آفر و شما را جفت«
 د.یآ ید میپد  شما، توالد و تناسل  یجنس  یریگ بھره  نید و در اثر ایریگ یم  بھره  یگرید

 ﴾٩وََجَعۡلَنا نَۡوَمُ�ۡم ُسَباٗ�ا﴿
با   انسان  یرا قوایز» میدیگردان«ابدانتان   شیو آسا» آرامش  هیشما را ما  و خواب«

  نیا ابند. سبات:ی ینشاط خود را بازمھردو   یو  و جسم  و عقل  دهید گردیتجد  خواب
  نیبازماند و ا  تک، از حر است  یو جار  یسار  در بدنش  روح  هک یحال در  انسان  هک  است
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از   ی، ضرورت آرامش از  یا برھه  به  یا جبری  یاریاخت  شدن  میو تسل  تکاز حر  بازماندن
ھای  نعمت از  یو نعمت  نندهیآفر  قدرت  یاز رازھا  ی، راز زنده  ھر موجوده  یھاضرورت

 باشد. ینم  آن  دنیبخش  قادر به  ذوالجالل  جز ذات  ییروین  چیھ  هک  اوست  میعظ

َۡل وََجَعۡلَنا ﴿  ﴾١٠ِ�َاٗسا ٱ�َّ
  یبرا  پوشش  نیپوشاند و ا یشما را م  آن  یکیتار  هک» میداد قرار  یرا لباس  و شب«
ناظر   آن در  گرانید دیندار  دوست  هک  است  ییزھایچ  ردنک  شما و پنھان  منافع  انجام

  ستیسر نیم در روز ھا آن  برآوردن  هک  است  یدیفوا  بخش  شما باشند و تحقق  احوال
را از   ند وعورتشک یو او را از گرما و سرما حفظ م  را پوشانده  انسان  لباس  هک چنان

 دارد. یم  انظار پنھان

 ﴾١١َمَعاٗشا ٱ�ََّهارَ وََجَعۡلَنا ﴿
  هک  آنچه  طلب  به  آن  یتا در روشن» میقرارداد  معاش  تالش  و روز را وقت«
  نموده  قسمتتان  أل  یخدا  هکرا   ید و ارزاقینک  شود، تالش یم  شتتانیمع  ییبرپا  سبب
 د.یآور  دست  ، به است
رومند ین و  مکخود مح  نشیو آفر  در خلقت  هک» استوار  آسمان  ھفت  و بر فرازتان«
 » .میردکبنا «است 

اٗجا﴿ اٗجا َوهَّ  ﴾١٣وََجَعۡلَنا ِ�َ
در   أل  یخدا  هک  است  د جھانتابیمراد از آن: خورش» میدیآفر  درخشان  یو چراغ«

نور   یعنی،  یمعنھردو   ، جامع» وھج«ه لمکو   است  دهیآفر  یگرما و انرژ  نور، ھم  ھم  آن
 باشد. یو گرما م

نَزۡ�َا ِمَن ﴿
َ
 ﴾١٤َماٗٓء َ�َّاٗجا ٱلُۡمۡعِصَ�ٰتِ َوأ

 آب  به  هک  است  ییمعصرات: ابرھا» میآورد فرود  زانیر  یآب  مکمترا  یو از ابرھا«
 . در است  ثرتک  به  زندهی. ثجاج: فرور است  دهیشود اما ھنوز نبار یم  فشرده  در ھم 

فرمودند:  ص خدا  رسول  هک  است آمده بعمر   ابن  تیروا  به  فیشر  ثیحد

  خون  ختنیر و  گفتن  کیلب  صدا به  نمودن باال  حج  نیبھتر« ».واثلج  العج  احلج  فضلأ«

 .» است  هیھد  وانیح
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ُۡخرَِج بِهِ ﴿ ا َوَ�َباٗ�ا ۦّ�ِ  ﴾١٥َحّبٗ
 از ابرھا،  زانیر  آب  آن  سبب : تا بهیعنی» میانیرا برو  اهیگو   دانه  آن  سبب  تا به«
.  رهیغ ، جو و ؛ مانند گندم شماست  یو غذا  قوت  هک  میآور  رونیب  نیرا از زم  ییھا دانه

 . است  یخوردن  اھانیر گیو سا  انیچھارپا  از علوفه  نبات: عبارت

لَۡفافًا﴿
َ
ٍٰت �  ﴾١٦وََج�َّ

: یعنی» را  و انبوه  دهیچیپ  درھم  یھا باغ«زان یر  آب  آن  سبب  به  میانیز تا بروین» و«
ھر   به ھا آن  یھا شاخه  هکرو   اند، از آن دهیچیپ  گر درھمید یبعض  به  یبعض  هکرا   ییباغھا

ُۡخرَِج ﴿ه: یدو آ  هک  است رکذ  انیاند. شا دهیگرد  برگ و  ار پرشاخیو بس  است  دهیسو دو ِ�ّ
ا َوَ�َباٗ�ا ۦبِهِ  لَۡفافًا ١٥َحّبٗ

َ
ٍٰت �   نوعھرسه   شامل ]۱۶-۱۵[النبأ:  ﴾١٦وََج�َّ

 اند از: عبارت  هکد یرو یم  نیاز زم  هکشود  یم  یا یرستن
 . غذایی  ھای ، مانند دانه است  و پوشش  غالف  دارای  هک  ای رستنی -۱
دو   این  هکو علفھا   ندارد، مانند گیاھان  و پوشش  غالف  هک  ای رستنی -۲

 نیستند.  ساق  دارای  نوع
 شوند،  بسیار انبوه  از درختانند و چون  عبارت  هک  و تنه  ساق  دارای  رستنی -۳

 پوشانند. را می  محل  کی  هکرو   آن شوند، از می  (جنت) نامیده  بوستان
 تجددو   انکو ام  حدوث  شد، نظر به  برشمرده  هک  یھا آنگ نه  یھا دهیپد  نیا  پس

 ھا آن  یمکو مح  یاستوار  هک نند چنانک یم  مختار داللت  نندهیخود، بر وجود آفر
  نیا در  یتعال  حق  مالک  د و چونینما یم  داللت  یتعال  حق  یذات  متکو ح  علم  مالکبر

در   گذشتهھا  این شود. از یم  ز ثابتیحشر ن  انکام  طور قطع د، بهیگرد  ثابت  اوصاف
 از  مردگان  آوردن  رونیب  انک، بر امھا آن  شدن  کبعد از خش  اھانیگ  آوردن  رونیب

  به  کینزد  هکوجود دارد   یا یحس  یظاھر  لیدل  بعد از مرگ  خنشانیگورھا و برانگ
  است  ینعمت  شده ادی  گانه نه  یزھایاز چ  کی نھا، ھریا  بر ھمه  و افزون  است  اذھان

  است  طاعات  دادن  با انجام  ر آنکشود و ش  استقبال  ر و سپاسکبا شد یبا یم  هک  میعظ
 گردند.  ، بدرقه است  یناسپاس  هک  تیمعص  ابکد با ارتینبا  پس

 ﴾١٧َ�َن ِميَ�ٰٗتا ٱلَۡفۡصلِ إِنَّ يَۡوَم ﴿
 ار وکوکین  انی، م مانیفر و اک  اھل  انیم  ی: روز داوریعنی» روز فصل  گمان یب«

و   روز، مجمع  : آنیعنی» است  نیمع  یھنگام«؛  باطل  و اھل  حق  اھل  انیار و مکبد
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  وعده  هک  یو عقاب  ثواب  به  در آن  هک  است  انینیو پس  انینیشیپ  یبرا  نیمع  یعادگاھیم
  انیم  در آن أ را خداوندیشد ز  دهینام»  فصل«روز   نیرسند. ا یاند، م شده  داده

 ند.ک یم  یداورو   صلهیف  خلقش

ورِ يَۡوَم يُنَفُخ ِ� ﴿ ۡفَواٗجا ٱلصُّ
َ
تُوَن أ

ۡ
 ﴾١٨َ�َت�

و از  دمد یم  در آن ÷  لیاسراف  هک  است  یصور: بوق» شود  دهیدر صور دم  هک  یروز«
،  توده  و توده  گروه  : شما گروهیعنی» دییایب  فوج  فوج  پس«د یآ یم  رونیب  یبیمھ  یصدا  آن

 د.ییآ یم  حساب  گاه عرصه محشر و  موقف  یسو به  تانیاز قبرھا  امبرشیبا پ  ھمراه  یھر امت

َمآءُ َوفُتَِحِت ﴿ بَۡ�ٰٗبا ٱلسَّ
َ
 ﴾١٩فََ�نَۡت �

» دروازه ، شود دروازه  پس«فرشتگان   آمدن فرود  یبرا» شود  شگافته  و آسمان«
 ند.یفرود آ ھا دروازه  از آن  گردد تا فرشتگان یم  یاریبس  یدرھا  یدارا  : آسمانیعنی

َِت ﴿ َباُل وَُسّ�ِ ابًا ٱۡ�ِ  ﴾٢٠فََ�نَۡت َ�َ
در  خود  یھا از جاھا وهک: یعنی» گردند  یسراب  شوند و چون  ساخته  ھا روان وهکو «

  شوند به  ندهکھوا پرا  به  یگرد  شوند و چون  ندهکو از مقر خود بر  شده  ساخته  ھوا روان
  هک یدرحال  است  وهک  را بر صورتیز  است  یوھک  آن  هکپندارد  یم  نندهیب  هک  یطور
 . و بس  است  یمحضا غبار  هکبل  ستین  یوھکقتا در آنجا یحق

 ﴾٢١إِنَّ َجَهنََّم َ�نَۡت ِمۡرَصاٗدا﴿
  ینگاھیمک  یالھ  یو قضا  مکدر ح  : جھنمیعنی» است  ینگاھیمک  جھنم  گمان یب«
  ا دوزخینند. ک  عذاب  را در آن ھا آناند تا  فار نشستهک  نیمکدر   آن  نگھبانان  هک  است

  هک ند چنانیآ یم  آن  یسو به  هک  است  یفارکو در انتظار   است  نندهک نیمکخود 
 د.یآ  آن  یسو باشد تا به یم  شیار خوکدر انتظار ش  نندهک نیمک

ٰغَِ� َ� ﴿  ﴾٢٢اٗ�ا َٔ ّلِل�َّ
 اوامر پروردگار،  با مخالفت  هک  یسانکو » است  یبازگشتگاھ  شانکسر  یبرا  هک«

 ند.یآ یفرود م  آن و در  ردهک  رجوع  آن  یسو اند، به ردهکار یاخت  یشکو سر  انیطغ

ۡحَقاٗ�ا﴿
َ
ٰبِثَِ� �ِيَهآ أ َّ�٢٣﴾ 

  هک  گاه تا آن  شان ک: سریعنی» نندک یم  درنگ  دراز در آن  یروزگار  هک«
  است  رپا از زمانیدراز و د  یا نند. حقب: برھهک یم  درنگ  در دوزخ  است  یباق  روزگاران

گر و ید  یا برھه  د، سپسیآ یم  آن  دنبال  گر بهید یا بگذرد، برھه  چون  هک
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  هک  ر استکذ  انیوندند. شایپ یم  ھم  تا ابد به  زمان  وستهیپ  ھم به  قطعات  گونه نیھم
  آمدن  یاپیپ  ندهیگو  هک نیشود مگر ا ینم  ار گرفتهک  به  در سخن»  حقبه«و»  حقب«

 باشد.  مد نظر داشته را ھا آنزم

ابًا﴿  ﴾٢٤�َّ يَُذوقُوَن �ِيَها بَۡرٗدا َوَ� َ�َ
ا در ی،  در جھنم  شان ک: سریعنی» یشربت  چشند و نه یم  یا یکخن  در آنجا نه«

 ندیاسایب  یلخت  جھنم  سوزان  یاز گرما  با آن  هکرا   یا یکخن  چیھ دراز  روزگاران  آن
 برساند. برد: بر  ینفع  شان یتشنگ  در رفع  آنان  به  هکرا   یا یدنینوش  چشند و نه ینم

 شود. یم  ز اطالقین  خواب

اٗ�ا﴿  ﴾٢٥إِ�َّ َ�ِيٗما وََغسَّ
و   کو چر  زردآب  هک »یا ابهکو چر«است   جوش  م: آبیحم» جوشان  جز آب«

 باشد. یم  انیدوزخ  خونابه

 ﴾٢٦َجَزاٗٓء وِفَاقًا﴿
  گناھانشان و  با اعمال  و مناسب  موافق  شان عذاب  نی: ایعنی» مناسب  است  ییجزا«

وجود ندارد و   دوزخ  بزرگتر از آتش  یو عذاب  کبزرگتر از شر  یگناھ  باشد؛ پس یم
 چشاند. یم  با آن  موافق  ییجزا  آنان  به أ خداوند،  بد است  شان اعمال  هک چنان

ُهۡم َ�نُواْ َ� يَرُۡجوَن ِحَساٗ�ا﴿  ﴾٢٧إِ�َّ
  یثواب  به  آنان  : نهیعنی» داشتند ینم  را توقع  یتابک و  حساب  هکبودند   آنان«
 نداشتند.  مانیز ایرستاخ  را بهیبودند ز  کمنایب  یاز حساب  داشتند و نه  طمع

بُواْ �﴿ اٗباَوَ�ذَّ  ﴾٢٨َ�ٰتَِنا كِذَّ
 ھا و و حجت  یقرآن  اتیآ ھا آن: یعنی» ردندک یم  بیذکت  ما را سخت  اتیو آ«

 بود،  فرود آورده  بر خلقش † امبرانیپ  لهیوس  به  خداوند متعال  هکرا   یلیدال
 ردند.ک یم  بیذکت  سخت

ۡحَصۡيَ�ُٰه كَِ�ٰٗبا﴿
َ
ٍء أ  ﴾٢٩َوُ�َّ َ�ۡ

 محفوظ  ز را در لوحی: ھر چیعنی» میا ردهکضبط   یتابک  صورت  را به  یزیچ و ھر«
  هک است  بندگان  ا مراد اعمالیرا بشناسند.   آن  تا فرشتگان  میا شمار آورده  و به  نوشته

 اند. را نوشته ھا آن  نگھبان  فرشتگان
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 ﴾٣٠فَُذوقُواْ فَلَن نَّزِ�َدُ�ۡم إِ�َّ َعَذابًا﴿
  دوزخ  اھل  به  سخن  نی: ایعنی» مییافزا یھرگز بر شما نم  جز عذاب  هکد یبچش  پس«
  پس  ناصوابشان و  زشت  و افعال  یالھ  اتیآ  به  شان بیذکفر و تک  سبب شود؛ به یم  گفته
 س عمرو  بن للهعبدا قرار دارند.  یالھ  از عذاب  یدر روند روزافزون  شهیطور ھم به  آنان

 ». است  نشده  نازل  هیآ  نیتر از ا سخت  یا هیآ  دوزخ  بر اھل«د: یگو یم

 ﴾٣١إِنَّ لِۡلُمتَّقَِ� َمَفاًزا﴿
و   مطلوب  به  افتنیو دست  یمفاز: رستگار» است  یا یرا رستگار  زگارانیمسلما پرھ«

را یز  است  داده  حیرا ترج  دوم  یر معنیثک . ابن است  یا تفرجگاھی،  دوزخ  از آتش  نجات
 د:یفرما یم  بعد از آن أ خداوند

ۡعَ�ٰٗبا﴿
َ
 ﴾٣٢َحَدآ�َِق َوأ

 انگور بر  عطف» است  یانگور  و درختان«مثمر و مشجر » است  ییھا نابوست«
  درختان  آن  شأن  یخود بر بزرگ  هک  ی، امر است  بر عام  خاص  عطف  لیقب از ھا آنبوست

 ند.ک یم  داللت

تَۡراٗبا﴿
َ
 ﴾٣٣َوَ�َواِعَب �

  هک  است  یزگانیدوش  انیبھشت  ی: برایعنی» نارپستان  زگانیو دوش«
» ھمسال«زگان یدوش  نیا  هک،  ستین  و فروافتاده  است  و برآمده  برجسته  شانیھا آنپست

 خود برابرند.  سال و  سن : دریعنی

ٗسا دَِهاٗ�ا﴿
ۡ
 ﴾٣٤َوَ�أ

 . است  پر از شراب» سرشار  یھا جام«  زگارانیپرھ  یبرا» و«

ٰٗبا﴿  ﴾٣٥�َّ �َۡسَمُعوَن �ِيَها لَۡغٗو� َوَ� كِ�َّ
  در بھشت  نه  زگارانی: پرھیعنی» یدروغ  شنوند و نه یم  یلغو  در آنجا نه«

 در  هک  آنچه  ند، برخالفیگو یم  گر دروغید کی  به  ھم  شنوند و نه یرا م  یلغو  سخن
  هک  ھرآنچه  پس  است  یسالمت  یسرا  بھشترا یدھد ز یم  یا رویدن  ینوش شراب  مجالس

 . است  ھودهیو ب  باطل  . لغو: سخنان مبراست  بیو ع  وجود دارد، از نقص  در آن

ّ�َِك َ�َطآًء ِحَساٗ�ا﴿  ﴾٣٦َجَزاٗٓء ّمِن رَّ
ر کذ  را بدانچه  انیبھشت  : پروردگار متعالیعنی» پروردگارت  یاز سو  است  یپاداش«

  شانیا  به  است» یبخشش«دھد  یم  پاداش  شانیا  ستهیشا  و اعمال  مانیبرابر ا شد، در
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  سبحان پروردگار  و وعده  مکدر ح  هک  است  یا اندازه  : بهیعنی» شده  ردهک  حساب«
  وعده  ثواب تا ھفتصد  از ده  یکیھر ن  یبرا  یتعال  را حقیھستند ز  و سزاوار آن  مستحق

ا یندارد.   یا واندازه  تینھا  هک  است  ردهکمقرر   یپاداش  یروھگ  یز برایو ن  است  داده
  اعراب  هک چنان  است  یافک و  را بسنده  شانیا  پاداش  نیا  هک  است  یمعن  نیا  به» حسابا«

».  است  گر بسید  گفتم  هکد یبخش ادیقدر ز  آن  من  به« ».یحسبنفأ  یاعطان«ند: یگو یم

 ». است  بس مرا أ خداوند الله:  یحسب«است:   و از آن

َ�َٰ�ٰتِ رَّّبِ ﴿ �ِض وَ  ٱلسَّ
َ
 ﴾٣٧َ� َ�ۡملُِكوَن ِمۡنُه ِخَطاٗ�ا ٱلرَّ�ۖ َوَما بَۡيَنُهَما  ٱۡ�

 ھا آنآسم پروردگار»  هک  ؛ ھمان پروردگارت  یاز سو  است  یر شد، پاداشکذ  ! آنچه یآر
  او اجازه  از جانب  هک  رحمان لله، ا ستھا آن  نیب ما  هک  و آنچه»  است» نیو زم

  ینند مگر در امرک  سؤال  یاز و  هکرا ندارند   آن  : توانیعنی» ندارند  گفتن  سخن
 و  اجازه  ز ندارند، جز بهیرا ن  ردنک  ار شفاعتیو اخت  است  داده  اجازه  شانیبرا  هک

 . یدستور و

وحُ يَۡوَم َ�ُقوُم ﴿ ذَِن َ�ُ  ٱلَۡمَ�ٰٓ�َِكةُ وَ  ٱلرُّ
َ
ۖ �َّ َ�َتَ�َُّموَن إِ�َّ َمۡن أ ا َوقَاَل  ٱلرَّۡحَ�ٰنُ َصّفٗ

 ﴾٣٨َصَواٗبا
 از  یا نجا فرشتهیدر ا  مراد از روح» ستندیا  صف  به  و فرشتگان  روح  هک  یروز«

  نشیآفر در  هک  میعظ  است  یا فرشته  روح«د: یگو یم س  عباس  . ابن است  فرشتگان
  است  یا فرشته  روح«د: یگو یم س مسعود  ابن». باشد یم  فرشتگان  نیتر خود از بزرگ

روح:   هک  است  نیجمھور ا  قول«د: یگو یم  ینسف».  نیو زم ھا ناتر از آسم بزرگ
  فرشته  هک  است  أل  یخدا  انیرکاز لش  یرکلش  روح: «یقول  به».  است ÷ لیجبرئ

در   ستند و فرشتگانیا یم  یصف در  هکاند  آدم یبن  ارواح  آنان«گر: ید  یقول به». ستندین
  اجسام  به  ارواح  هک از آن  ـ قبل ÷لیاسراف  دنیدو دم  انیامر در م  نیگر و اید  یصف

  هک  یسکمگر «محشر   حاضران» ندینگو  سخن». «دھد یم  یشوند ـ رو  برگردانده
  هک  یسکند مگر در مورد ینگو  یا سخنی.  شفاعت در امر» باشد  داده  او اجازه  به  رحمان

  یسانک  جمله از  شخص  آن» و«است   داده  گفتن سخن  او اجازه  یبرا  رحمان  یخدا
ا یباشد.   داده  ید گواھیتوح  : بهیعنی» صواب  سخن«ا یدن در» باشد  گفته«  هکباشد 
و   صواب  یسخن  در امر شفاعت  هک  یسک  یشود مگر برا ینم  داده  گفتن  سخن  اجازه

  نیترکیو نزد  قیخال  نیاز بھتر  هک  گروه  نیا  ھرگاه«د: یگو یم  یضاویب د.یبگو  درست
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  شانیا ریغ  باشند پس  را نداشته  گفتن سخن  ھستند، اجازه  سبحان  یخدا به ھا آن
 ».؟ را خواھند داشت  آن  اجازه  چگونه

ۖ  ٱۡ�َۡومُ َ�ٰلَِك ﴿ َذَ َ�َمن َشآَء  ٱۡ�َقُّ  ﴾٣٩ابًا َٔ َ�  ۦإَِ�ٰ َرّ�ِهِ  ٱ�َّ
  یروز :یعنی» است  روز حق«ر شد، ھمانا کذ  هک  یبر وصف  شان ستادنیروز ا» نیا«

  یسو به  یبازگشت  خواھد راه  هکھر  پس«شود  یم  حتما واقع  هک  است  و متحقق  یرخدادن
  او را به  هک  یا برنامه  گرفتن  شیو در پ  ستهیشا  اعمال  با انجام» ردیپروردگار خود بگ

 رساند. یم  یتعال  حق  یو رضا  قرب  سر منزل

نَذۡرَ�ُٰ�ۡم َعَذاٗبا قَرِ�ٗبا يَۡوَم يَنُظُر ﴿
َ
ٓ أ ا َمۡت يََداهُ َو�َُقوُل  ٱلَۡمۡرءُ إِ�َّ َ�ٰلَۡيتَِ�  ٱۡلَ�فِرُ َما قَدَّ

 ﴾٤٠ُكنُت تَُ�ٰبَۢ�
را دو   آنچه  یآدم  هک  ی، روز میھشدار داد  یکینزد  از عذاب ما شما را  نهیآ ھر«

  کخا  من  اشک  ید: ایافر گوکبنگرد و «ا شر یر یاز خ» بود  فرستاده  شیپ  یو  دست
،  است  ردهک  آماده  شیبرا  سبحان  یخدا  هکرا   یعذاب  افر انواعک  هکرو   ازآن» بودم

  گرفتن  انتقام  یرا برا  انیچھارپا أ ه: خداوندکند ک یم  ر نقلیثک ند. ابنک یم  مشاھده
  لیتبد  کخا  نند بهک یم  یشک  گر انتقامید  کیاز   هک آورد و بعد از آن یگر گرد میھمد از
 ند.ک یم را آرزو ھا آن  ھمانند حال  یافر حالک  هک  است  وقت  شوند، در آن یم





 
 
 
 

 نازعات  سوره

 . است  هی) آ۴۶(  یو دارا  است  یکم
از   عبارت  هک»  نازعات«  به  یبا سوگند الھ  افتتاح  سبب به  سوره  نی: اهیتسم  وجه

  سوره  نیگر اید  شد. نام  دهینام»  نازعات«اند،  آدم یبن  ارواح  نندهک  قبض  فرشتگان
 . است  ) آمده۱۴(  هیدر آ  آن  انیب  هک  است» محشر  نیزم«  یعنی»  ساھره«

ٰزَِ�ِٰت وَ ﴿  ﴾١َغۡرٗقا ٱل�َّ
: سوگند یعنی» شندک یم  رونیب  یسخت  را به  ارواح  هک  یسانک  سوگند به«

 شندک یم  رونیب  سخت  یدنیشکبا   را از اجسادشان  بندگان  ارواح  هک  یفرشتگان  به
را   ارواح  فرشتگان  آن  هکشد چراک یم  یسخت  را به  آن  یدو سو  مانک  شندهک  هک چنان

 شند.ک یم  رونیب  بدن  یاز انتھا

ِٰشَ�ٰتِ وَ ﴿  ﴾٢�َۡشٗطا ٱل�َّ
اجساد  را از  : ارواحیعنی» یآوردن  رونیآورند ب یم  رونیب  هک  یفرشتگان  و سوگند به«

؛  : ناشطاتیقول  به . است  سرعت به  آورند. نشط: گرفتن یم  رونیب  و سھولت  سرعت  به
  ارواح  شندگانک  رونیب و نازعات:  یو راحت  ینرم مؤمنانند به  ارواح  آورندگان رونیب
 و درد.  یسخت  افرانند بهک

ٰبَِ�ِٰت وَ ﴿  ﴾٣َسۡبٗحا ٱل�َّ
  رساندن  یبرا  هک  ی: فرشتگانیعنی» شناورند  نانکشنا  هک  یفرشتگان  و سوگند به«

 ند.یآ یفرود م  از آسمان  و شتابان  نانکشنا أ خداوند  فرمان

ٰبَِ�ِٰت فَ ﴿  ﴾٤َسۡبٗقا ٱل�َّ
» یردنک  سبقت  رند بهیگ یم  سبقت  هک  یفرشتگان  سوگند به  پس«

 برند. یم  بھشت  یسو به  نانک را سبقت  مؤمنان  ارواح  هکاند  یفرشتگان  شانیا

ۡمٗر� ٱلُۡمَدبَِّ�ٰتِ فَ ﴿
َ
 ﴾٥أ

 امر:  یبرا  ر فرشتگانیتدب» نندک یر میامر را تدب  هک  یفرشتگان  به سوگند  پس«
در   نیزم  اھل  یبرا  یارپردازکو  ھا آن  لیبا تفاص  و حرام  حالل  آوردن از فرود  عبارت

از   تن چھار  ا بهیامر دن  یر و ساماندھیه: تدبک  است  . نقل است  ر آنیو غ ھا آنبادھا و بار
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  . پس† لیو اسراف  لی، عزرائ لیائکی، م لی؛ جبرئ است  شده  سپرده  فرشتگان
،  ھاست یرستن و ھا آنبار  ل: برگماردهیائکی، م رھاستکبادھا و لش  ؛ برگمارده لیجبرئ
  شانیبر ا  فرمان  آوردن فرود  ل: برگماردهیو اسراف  است  ارواح  گرفتن  ل: برگماردهیعزرائ

  شما بعد از مرگ  هکر شد کذ  آنچه سوگند به  یعنی،  است  فمحذو  قسم  باشد. جواب یم
 د.یشو یم  ختهیبرانگ

اِجَفةُ يَۡوَم تَرُۡجُف ﴿  ﴾٦ٱلرَّ
در صور  ÷ لیاسراف  دنیدم  در ھنگام  واقعه  نیا» بلرزد  لرزنده  هکروز   آن«
  در آن  ھمهھا  وهکو   نیرند و زمیم یم  قیخال  ھمه  آن  سبب  به  هکدھد  یم  یرو  اول

 ند؛یآ یدرم  و اضطراب  جنبش  به

ادِفَةُ تَۡتَبُعَها ﴿  ﴾٧ٱلرَّ
 ز برپایرستاخ  با آن  هک  است  دوم  رادفه: نفخه» دیدرآ  ندهیآ  یاز پ  آن  یو از پ«

 گرداند. یم  را زنده  آنان  دوم  راند و نفخهیم یرا م  خلق  اول  نفخه  شود. پس یم

 ﴾٨َواِجَفةٌ قُلُوٞب يَۡوَم�ِٖذ ﴿
  یو لرزان  ، نگران مضطربھای  دل واجفه:» و لرزانند  ترسان  ییھا روز دل  در آن«

 شوند. یم  ھراسان  سخت  امتیروز ق  یھا و ھراس  ھول  بر اثر مشاھده  هکھستند 

بَۡ�ُٰرَها َ�ِٰشَعةٞ ﴿
َ
�٩﴾ 
 و  ھول اند، مرده  ر اسالمیبر غ  هک  یسانک  : چونیعنی» فروافتاده ھا آن  دگانید«

  یفروافتادگ و  و خضوع  یخوار  شان نند بر چشمانک  را مشاھده  امتیروز ق  یھا ھراس
 شود. یم  رهیچ

ءِنَّا لََمۡرُدوُدوَن ِ� ﴿
َ
 ﴾١٠ٱۡ�َافَِرةِ َ�ُقولُوَن أ

  ا ما بهیآ«اند:  ز بودهیر رستاخکا منیدر دن  هک  ؛ ھمانان افرانک» ندیگو یم«
ند یگو یاستبعاد م  یاز رو  یرا ھنگام  سخن  نیا» ؟ میشو یم  دهیبازگردان  نینخست  حالت

ا یآ :یعنید. یشو یم  و از نو زنده  شده  ختهیبرانگ  شود: شما بعد از مرگ  گفته  آنان  به  هک
و بعد   شده  برگردانده  اول  حال  ، مجددا به میریقرار بگ  مانیقبرھا  در گودال  هک بعد از آن

  یف  رجع  فالن«ند: یگو یم  . اعراب است  نینخست  ی؟! حافره: زندگ میشو یم  زنده  مرگاز 
 ». بود، برگشت  آمده  از آن  هک  یراھ  به  فالن حافرته:
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َِرةٗ ﴿ ءِذَا ُكنَّا ِعَ�ٰٗما �َّ
َ
 ﴾١١أ
  ما استخوان  یا وقتیآ«ند: یگو یو م  افزوده  شیبر استبعاد خو  گاه آن

 ؟ در میریگ یرا از سر م  یو زندگ  شده  ختهیگر برانگیبار د» میشد  دهیپوس  ییھا زهیر
 ؟. است  یاز زندگ  حالت  نیدورتر  نیا  هک  یحال

﴿ ٞ ة ةٌ َخاِ�َ  ﴾١٢قَالُواْ تِۡلَك إِٗذا َكرَّ
  به  مرگ : اگر مجددا بعد ازیعنی» آور است  انیز  یبرگشت  نیا  صورت  نیگفتند: در ا«
 ص محمد  یدھایتھد  صورت  را در آنیبود ز  میار خواھکانی، قطعا ز میشو  برگردانده  یزندگ

ز یرا ن  سخن  نیشود. ا یم  ما راست  او در حق  پوشد و سخنان یم  عمل  در مورد ما جامه
 استھزا گفتند.  یاز رو

ءِنَّا ﴿  هیآ  چون د:یگو یم  مهیرک  هیآ  نزول  سبب  انیدر ب  عبک  بن محمد
َ
َ�ُقولُوَن أ

  گفتند: اگر بعد از مرگ  شیفار قرکشد،   نازل ]۱۰[النازعات:  ﴾١٠ٱۡ�َافَِرةِ لََمۡرُدوُدوَن ِ� 
 شد.  نازل  هیآ  نیا  بود! پس  میار خواھکانیز  صورت  نیدر ا ، میشو  زنده  دوباره  شیخو

﴿ ٞ َما ِ�َ زَۡجَرةٞ َ�ِٰحَدة  ﴾١٣فَإِ�َّ
  بانگ  کی  آن  هک  ستین  نیجز ا«د: یفرما یم  شان در رد سخنان  متعالخداوند   سپس
 دیپد  هک دینکر نکد و فیرا دور از تصور نپندار  امتی! ق رانکمن  ی: ایعنی» تند است

و   است  وابسته  سخت ادیفر  کی  به  امتیرا قیباشد ز یدشوار م  أل  یبر خدا  آن  آوردن
 شود. یم برپا  امتیق  آن  دنیبا دم  هک  است  دوم  نفخه  ھمان  نیا

﴿ ِ اهَِرةِ فَإَِذا ُهم ب  ﴾١٤ٱلسَّ
  هک  است  یدیسپ  نیساھره: زم» ز باشندیرستاخ  در ھامون  آنان  بناگاه  پس«
 ند.ک یم  محاسبه  آن  یرا بر رو  قیآورد و خال ید میرا پد  آن  سبحان  یخدا

تَٮَٰك َحِديُث ُموَ�ٰٓ ﴿
َ
 ﴾١٥َهۡل �

  یبرا  است  یخطاب  نیا» ؟ است  دهیتو رس  به«  ی: اخبار ویعنی» یموس  داستان ایآ«
  ی: ایعنی . قومشان  بیذکبرابر ت در  شانیا  ییو دلجو  تیقصد تسل  به ص  رمکا  رسول

را یبود ز  گونه نیز ھمین  یو  و قوم  شکسر  با فرعون ÷  یموس  داستان  هک  امبر! بدانیپ
د. یگرد  یفراوان  یھا یسخت  رو شد و متحمل روبه  بیذکبا ت  فرعون  دعوتز در یاو ن

  یدھند، سرانجام  ادامه خود  بیذکت  اگر به  هکفار ک  یبرا  است  یدیتھد  هیآ  نیا  هک چنان
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اند ـ  تر بوده تکرومندتر و با شوین اریبس  از آنان  هکـ   یو  سانکو   فرعون  مانند سرانجام
  یبرا  یرا عبرت  و قومش  فرعون  هک چنان  سبحان  یبود و خدا خواھد  انتظارشاندر 

 رد.کھمانند روبرو خواھد   یسرنوشت  ز بهیرا ن  د، آنانیگردان  انیجھان

ِ  ۥإِۡذ نَاَدٮُٰه َر�ُّهُ ﴿ ِس  ٱلَۡوادِ ب  ﴾١٦ُطًوى ٱلُۡمَقدَّ
» مقدس  یندا در داد در واد«را  ÷ ی: موسیعنی» او را  پروردگارش  هک  گاه آن«

 . است  نا واقعیس  وهکو در   است» یطو«مقدس   یواد  آن  نام  هکو مطھر،   ک: مباریعنی

 ﴾١٧َطَ�ٰ  ۥإَِ�ٰ فِرَۡعۡوَن إِنَّهُ  ٱۡذَهۡب ﴿
  او سر به  هکبرو   فرعون  یسو به: «یموس  یا  هک! ندا در داد  یآر

 . است  فر از حد گذشتهکبر و کو ت  انیعص: در یعنی» است  برداشته  انیطغ

﴿ ٰ ن تََز�َّ
َ
 ﴾١٨َ�ُقۡل َهل لََّك إَِ�ٰٓ أ

: بعد از یعنی» ؟ ییگرا  یزگیکپا  به  هک  یدار  ا سر آنیآ»  یو  به» بگو  پس«
 و  کاز شر  مانیو ا  با طاعت  هک  یھست  ا بر آنیاو بگو: آ  ، به یدیرس  فرعون  شیپ  هک آن
از   با فرعون  نخست  د تا در گامیمأمور گرد ÷ یموس  سان نی؟ بد یشو  زهیکپا  انیعص

 د.یدرآ  متیو مال  در نرمش

ۡهِديََك إَِ�ٰ َرّ�َِك َ�تَۡخَ�ٰ ﴿
َ
 ﴾١٩َوأ

: تو را یعنی» ؟ یبدار تا پروا  مینما  راه  پروردگارت  یسو تو را به«ه ک  یدار  ا سر آنیآ» و«
؟  یبترس  یو  از عذاب  جهیدر نت ، نمکارشاد  أخداوند  پرستشو   یگانگی،  شناخت  یسو به
 د.یآ ید نمید باشد، پدیو رش  افتهیراھ  هک  یسکجز از   و ترس  تیخش  هک  ر استکذ  انیشا

َرٮُٰه ﴿
َ
 ﴾٢٠ٱلُۡكۡ�َىٰ  ٱ�يَةَ فَأ

را   حق  و دعوت  رفت  نزد فرعون ÷  ی: موسیعنی» را بدو نمود  بزرگ  معجزه  پس«
  یادعا در  یو  ییراستگو  لیدل  هکرا   یسترگ  و نشانه  بزرگ  معجزه  گاه رساند آن  یو  به

 ضاید بیعصا و  ایاژدھا   به  یو  یعصا  شدن  لی، تبد معجزه  اند و آنیاو نما  بود، به  نبوت
 بودند.  معجزه  کی  مکدر حھردو  رایبود زھردو 

َب وََعَ�ٰ ﴿  ﴾٢١فََكذَّ
» ردک  انیو عص«بود   آورده  هک  را با آنچه ÷  یموس  فرعون» ردک  بیذکت  یول«
 نبرد.  فرمان  یرا لذا از و  أل  یخدا
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ۡدبََر �َۡسَ�ٰ ﴿
َ
 ﴾٢٢ُ�مَّ أ

» نانکریتدب« ÷ یا از موسی،  مانیرد از اک  و پشت  فرعون» برتافت  یرو  سپس«
  هک  با آنچه  مقابله و  در معارضهد و یوشک یم  نیزم  یفساد در رو  به  هک  ی: در حالیعنی

 بود.  اپو افتادهکت  بود، به  آورده ÷  یموس

 ﴾٢٣فََحَ�َ َ�َناَدىٰ ﴿
ا ی و نبرد گرد آورد،  جنگ  یخود را برا  انیرکلش  : فرعونیعنی» گرد آورد  پس«

رد گ  صحنه حضور در  یرا برا  ا مردمیگرد آورد،  ÷  یبا موس  مقابله  یرا برا  جادوگران
  یا یمناد  لهیوس به ای  خودش» پس«نند ک  دھد، مشاھده یم  یرو  هکرا   آورد تا آنچه

 ؛ جمع  در آن» ندا در داد«

نَا۠ َر�ُُّ�ُم ﴿
َ
ٰ َ�َقاَل � َ�ۡ

َ
 ﴾٢٤ٱۡ�

از  برتر  یپروردگار  هکبود   نیا  ملعون  مراد فرعون» و گفت: پروردگار برتر شما منم«
 وجود ندارد.  یو

َخَذهُ ﴿
َ
ُ فَأ ِ نََ�اَل  ٱ�َّ وَ�ٰٓ وَ  ٱ�ِخَرة

ُ
 ﴾٢٥ٱۡ�

 او را أ : خداوندیعنی» ردکگرفتار   ا و آخرتیدن  عذاب  او را به  و خدا ھم«
  و به  است  دوزخ  ھمانا عذاب  هک  آخرت  مجازات  رد بهک  او را مجازات  ؛ پس فروگرفت

  ھرکس بود تا  سرخ  یایدر در  یو  ردنک  ا با غرقیدن  ھمانا عذاب  هک  نینخست  مجازات
 رد.یبگ  شنود، از او پند و عبرت یرا م  خبرش

 ﴾٢٦إِنَّ ِ� َ�ٰلَِك لَعِۡ�َٗة لَِّمن َ�َۡ�ٰٓ ﴿
: در یعنی» است  یبترسد، عبرت  هک  ھرکس  یماجرا برا  نیدر ا  گمان یب«

  است  نیچن  یو  و حال  شأن  هک  یسک  یشد، برا  با او انجام  هک  و آنچه  فرعون  داستان
 . بزرگ  است  یدارد، عبرت یترسد و از او پروا م یم أ خدا از  هک

  متوجه  یتعال  حق  گر خطابی، بار د و فرعون  یموس  داستان  انیبعد از ب
  آن  ییابتدا  نشیاز آفر  خلق  ینیبازآفر  هک  حجت  نیا  شود، با ارائه یز میرستاخ  رانکمن
 د:یفرما یم  پس  آسانتر است  یو بر

ِم ﴿
َ
َشدُّ َخلًۡقا أ

َ
نُتۡم أ

َ
ۚ َءأ َمآُء  ﴾٢٧بَنَٮَٰها ٱلسَّ

و   شما بعد از مرگ  نشیا آفری: آیعنی» ا آسمانید یاستوارتر  نشیا شما در آفریآ«
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» ردکرا بنا  آن للها«؟  آسمان  نشیا آفری  تر و دشوارتر است سخت  مجددتان  ختنیبرانگ
قادر باشد،   است یبزرگ  و جسامت  ھمچو جرم  یدارا  هک  یآسمان  نشیبر آفر  ھرکس  پس

  یبرا  از آن  یمحدود  یایزوا فقط  هک  قدرت  یھا یو شگفت  صنعت  بیعجا  نیبا ا  یآسمان
  نشیبعد از آفر  هک  یاجسام  ینیبازآفر از  چگونه  یسک؛ ھمچو  داستیھو  نندگانیب

 باشد؟. یم  ، ناتوان است  راندهیرا م ھا آن  نینخست

ٮَٰها﴿  ﴾٢٨َرَ�َع َسۡمَكَها فََسوَّ
  ھمچون را  : آنیعنی» دیشکرا بلند بر  سقفش«رد و کرا بنا   آسمان أ ! خداوند یآر

» ردکاستوار  را  آن  پس«را برافراشت   آن  قرار داد و سقف  نیبر فراز زم  یمرتفع  یبنا
  و با اعتدال  درست  ئتیو ھ  لکو در ش  اندازه  استوار و به  را در خلقت  : آسمانیعنی

 ! ی. آر یو شگاف  یسست  و نه  یو انحراف  یجک  ، نه است  یخلل  در آن  نه  هکد یگردان
  آسمان  نا عظمتیقی باشد،  داشته  یشناخت  کاند ھا ناشکھکز یانگ  از ابعاد ھول  ھرکس

بشر   یعقل  تصورات  اسیمق در  یـ حت  انسان  ینیازآفرب  هکابد ی یند و در مک یم  کرا در
 . تر است ار سادهیبس  آسمان  نشیـ از آفر

ۡخَرَج ُضَحٮَٰها﴿
َ
ۡ�َطَش َ�ۡلََها َوأ

َ
 ﴾٢٩َوأ

را با   : روزشیعنی» دیار گردانکرا آش  و روزش  کیرا تار  و شبش«
را   شب  دهیپد أ است: خداوند  نیا  یا معنید. یگردان  انید بارز و نمایخورش  یروشنگر

 باشند یم  روشن  ھمه  هکندارند بل  شب ھا ناآسم  هک  مفھوم  نیا  به  برداشت ھا آنآسم از
 .ھا آن  در ھمه  نه  است  یکفل  از اجرام  یدر بعض  یمحل  یا دهیپد  را شبیز

�َض وَ ﴿
َ
ٓ  ٱۡ�  ﴾٣٠َ�ۡعَد َ�ٰلَِك َدَحٮَٰها

 :یعنی» ردکھموار «  آسمان  نشی: بعد از آفریعنی» نیرا بعد از ا  نیو زم«
  هک دیگردان  یضوی، ب لکرا در ش  رد و آنک  آماده  انسان  ستیز  یرا برا  گستراند و آن

  خود پھن  رانهک  کیاز   نیرا زمیز  ستین  یروکـ تماما   است  معروف  آنچه  سکـ برع
  لکش به  نیزم  ردنک ھموار و  گستراندنھرچند   هک  ر استکذ  انیباشد. شا یم
  نشیآفر از  خود قبل  هیاول  صورت به  نیبود اما زم  آسمان  نشیبعد از آفر  یضویب

  خی. ش گذشت » سجده«  سوره» ۹ـ  ۱۱«  اتیدر آ  هک بود چنان  شده  دهیآفر  آسمان
ھردو   علم  شافاتکان و  قرآن  اتیاز آ«د: یگو یم»  األساس«ر یدر تفس  ید حویسع
  نیا  یھا ناشکھک  شامل  هک  لک  کی  عنوان  به  آسمان  خلقت  هکد یآ یبر م  نیچن
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  یھا آنآسم  اما خلقت  است  بوده  مقدم  نیزم  بر خلقت  ستھا آن  و توابع  ائناتک
  راه ھا آن  به بشر ھرگز  کو ادرا  ھستند و علم  یا یبیغ  یھا دهیخود پد  هک  گانه ھفت

 ». است  بوده  نیزم  ، بعد از خلقت است  افتهین
 د؛یفرما یم  هک  است  نیا  نیزم  ردنکد: ھمواریگو یم  یدھلو للها یول  شاه

ۡخَرَج ِمۡنَها َمآَءَها َوَمرَۡعٮَٰها﴿
َ
 ﴾٣١أ
 اھا وی، در بارانیجو  نی: از زمیعنی» آورد  رونیرا ب  آن  و چراگاه  آب  نیاز زم«

  یبرا  هکرا   یاھانیگ  یعنیـ   چراگاھش  د و از آنیھا را منفجر گردان چشمه
  هک  ییھا وهیو م  ارزاق  شامل  یمعن  نیآورد و ا  رونیباشد ـ ب  آماده  واناتیح  یچرا
 شود. یز میرند، نیگ یم  بھره  از آن ھا آنانس

َباَل وَ ﴿ رَۡسٮَٰها ٱۡ�ِ
َ
 ﴾٣٢أ

د تا یگردان  نیزم  یبرا  ییخھایرا مانند م ھا آنو » ردکھا را استوار  وهکو «
 نگرداند.  و ناآرام  خود را مضطرب  نانکسا  نیزم

نَۡ�ِٰمُ�مۡ ﴿
َ
 ﴾٣٣َمَ�ٰٗعا لَُّ�ۡم َو ِ�

تا در » انتانیشما و چھارپا  یمند بھره  یبرا«رد؛ کارھا را ک  نیا  ھمه  یتعال  ! حق یآر
  هکد یبدان  د. پسیبرخوردار شو  آن  فراوانھای  نعمت د و ازینک  یزندگ  یراحت به  نیزم

 ھا آن  ینیبازآفر بر  کش  توانا باشد، بدون  میعظ  یھا دهیپد  ھمه نیا  نشیبر آفر  ھرکس
 . تواناتر است ھا آن  ینیبر بازآفر  هکبل  ز تواناستین

ةُ فَإَِذا َجآَءِت ﴿ آمَّ  ﴾٣٤ٱلُۡكۡ�َىٰ  ٱلطَّ
 و  سخت  بتیبال و مص  هک  گاه  : آنیعنی» در رسد  بزرگ  ھنگامه  آن  چون  پس«
  دوم  نفخه از  عبارت  ، در رسد. و آن تر است گر بزرگید  بیبالھا و مصا  از ھمه  هک  یبزرگ

 سپارد؛ یم  دوزخ  را به  دوزخ  و اھل  بھشت  را به  بھشت  اھل  هک  است

ُر ﴿ �َ�ٰنُ يَۡوَم َ�َتَذكَّ  ﴾٣٥َما َسَ�ٰ  ٱۡ�ِ
» آورد یم ادی  به«ا شر یر یاز خ» بود  ردهک  عمل  هکرا   آنچه  انسان  هک  روز است  آن«

از   هک  یند درحالک یم  مشاھده  شیخو  ارنامهکدر   طور مدون  خود را به  را او اعمالیز
 بود.  ردهک  را فراموش ھا آن،  مدت  ا طولی  فرط غفلت
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 ﴾٣٦لَِمن يََرىٰ  ٱۡ�َِحيمُ َوُ�ّرِزَِت ﴿
  هک شود یار مکآش  یا گونه به  : جھنمیعنی» ار شودکدرنگرد آشھرکه   یبرا  و جھنم«

شود و  یم  برداشته  از جھنم  و حجاب  پرده«د: یگو یم  ماند. مقاتل ینم  پنھان  یسکبر 
  نعمت  نیقدر ا ، آن  دنیبا د  مؤمن  هک  است  ھنگام  در آن». نگرند یم  آن  یسو به  خلق

،  آن  دنید  افر؛ پسک داند و اما یم  است  مانده  سالمت  به  از آن  هکرا بر خود  أ خداوند
 د.یافزا یم  بر حسرتش  یو حسرت  بر غم  یغم

ا َمن َطَ�ٰ ﴿ مَّ
َ
 ﴾٣٧فَأ

 . فر و گناھانکدر » باشد  از حد گذشته  هک  یسکو اما «

ۡ�َيا ٱۡ�ََيٰوةَ َوَءاثََر ﴿  ﴾٣٨ٱ�ُّ
  یبرا  نه  پس  از شھوات  یروی؛ با پ بر آخرت» باشد  دهیرا برگز  یجھان  نیا  یو زندگان«

د: یگو یم ریثک  باشد. ابن  ردهک  عمل  بھشت  اھل  عمل  به  باشد و نه  گرفته  یآمادگ  آن
 ؛»باشد  ساخته  مقدم  شیخو  و آخرت  نیا را بر دیدن  یعنی«

َوىٰ ِ�َ  ٱۡ�َِحيمَ فَإِنَّ ﴿
ۡ
 ﴾٣٩ٱلَۡمأ

جز  و  گرفت خواھد  یجا  در آن  یزود  به» اوست  گاهیجا  ھمان  دوزخ  کش یب  پس«
 . ستیاو ن  یبرا  یگرید  گاهیجا  دوزخ

ا َمۡن َخاَف َمَقاَم َرّ�ِهِ ﴿ مَّ
َ
 ﴾٤٠ٱلَۡهَوىٰ َعِن  ٱ�َّۡفَس َوَ�َ�  ۦَوأ

و   حساب  قفدر مو» باشد دهیترس  پروردگارش  شگاهیدر پ  ستادنیاز ا  هک  یسکو اما «
  بر نفس :یعنی» باشد  بازداشته  و ھوس  یخود را از ھو  و نفس«امت یحشر در روز ق

ورزد،  یم ھا اشت ھا آن  به  هک  یو محرمات  گناھان  به  شیرا از گرا  و آن  زده  بیخود نھ
 باشد؛  ردهکمھار 

َوىٰ ِ�َ  ٱۡ�َنَّةَ فَإِنَّ ﴿
ۡ
 ﴾٤١ٱلَۡمأ

در   نه رد،یگ یم  ید و جایآ یفرود م  در آن  هک» اوست  گاهیجا  بھشت  گمان یب  پس«
 ». مهیرک  هیدو آ  نیا  لیدل  ، به است  د بھشتیلک  یھو  کتر«د: یگو یم  . سھل ر آنیغ

 ر ویعم  بن  مصعب  در شأن  هیدو آ  نیاند: ا گفته  نزول  سبب  انیدر ب  مفسران
از   هک  یمؤمن ھر  درباره  است  عام  مفاد آند اما یگرد  نازل بر یعم  بن عامر  برادرش
 ند.کن  یرویپ  شیخو  نفس  یو از ھوا  دهیترس أ خداوند
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اَعةِ لُونََك َعِن  َٔ �َۡ� ﴿ يَّاَن ُمۡرَسٮَٰها ٱلسَّ
َ
�٤٢﴾ 

مرساھا: » ؟ است  وقت  چه  دنشیفرارس  هکپرسند  یم  امتیق  از تو درباره«
 جا.کیدر   یشتک  انداختن لنگراستقرار و   ، چون استقرار آن  یعنی

و  از سر استھزا  هکم  انکمشر«د: یگو یم  مهیرک  هیآ  نزول  سبب  انیدر ب س  عباس  ابن
 ».شد  نازل  تا آخر سوره  هیآ  نیا  شود؟ پس یبرپا م  وقت  چه  امتیدند: قیپرس یشخند میر

﴿ ٓ نَت ِمن ذِۡكَرٮَٰها
َ
 ﴾٤٣�ِيَم أ

  بدان  هک  یستین  ی: تو در مقامیعنی» ؟ یھست  یمقام  در چه  آن  تو از علم«
وگو  گفت  به  را چه تو  پس  است  سبحان  یفقط نزد خدا  آن  علم  هکبل  یباش  داشته  علم

 . آن  درباره

﴿ ٓ  ﴾٤٤إَِ�ٰ َرّ�َِك ُمنَتَهٮَٰها
  ستین  یتعال  حق ریدر نزد غ  آن  و علم» با پروردگار توست  آن  علم  یھا منت«
 طلبند؟. یرا از تو م  آن  ییبرپا  وقت  انینند و بک یم  سؤال  آن  چرا از تو درباره  پس

نَت ُمنِذُر َمن َ�َۡشٮَٰها﴿
َ
َمآ أ  ﴾٤٥إِ�َّ

  ی: تو برایعنی» ترسد یم  از آن  هک  یھست  یسک  دھنده  میتو ب  هک  ستین  نیجز ا«
گاه  امتیق  ییبرپا  را از وقت ھا آنتا   یا نشده  مبعوث  آن   آن  یبرا  هکبل  ینک  آ

ھا و  و ھراس  ترسد، از ھول یم  امتیق  ییاز برپا  هکرا   یسکتا   یا شده  مبعوث
 . یو ھشدار دھ  میب  آن  یھا یسخت

ۡو ُضَحٮَٰها﴿
َ
ُهۡم يَۡوَم يََرۡوَ�َها لَۡم يَۡلَبُثٓواْ إِ�َّ َعِشيًَّة أ َّ�

َ
 ﴾٤٦َك�

  درنگشان  نند، مدتک یم  را مشاھده  آن  یھا و ھراس  و ھول» نندیب یرا م  آن  هک  یروز«
سر  به  بامداد آن ای  یجز شبانگاھ  ییگو«  هکد ینما یم  کاند  چنان  ا در تصورشانیدر دن
  نیا  به  کینزد  هک  چاشتگاه  کیا در حد یروز   ا اولیجز مقدار آخر   یی: گویعنی» اند نبرده

خود جز   یدر قبرھا  ییاست: گو  نیا  یا معنیاند.  ردهکن  ا درنگیدن، در  است  شبانگاه
  را بعد از مشاھدهیاند ز سر نبرده  ، به است  از آن  شیپ  هکرا   یبامداد  ا وقتی  یشبانگاھ

 شمارند. یم  مکرا   شیخو  یخود در قبرھا  درنگ  ، مدت امتیروز ق  یھا یسخت





 
 
 
 

 عبس  سوره

 . است  هی) آ۴۲(  یو دارا  است  یکم
و   یعادت  از اوصاف  هک»  عبوست«ر کبا ذ  افتتاح  سبب  به  سوره  نیه: ایتسم  وجه

»  عبس« شود، یم  رهیچ  مھم  یارک  به  آن  اشتغال  در ھنگام  و بر انسان  بشر است  یجبل
  در شأن  سوره  نیاند: ا گفته  مهیرک  سوره  نیا  نزول  سبب  انیدر ب  مفسرانشد.   دهینام

بود   گونه نیا  انیجر شد.  نازل ل  جهی(خالو) خد  ییپسر دا س  تومکم  ام  بن للهعبدا
  از سران  یجمع  هک آمد ص خدا  نزد رسول  ینا درحالیناب س  تومکم  ام  بن للهعبدا  هک

،  عبدالمطلب  بن  عباس ، ھشام  بن ، ابوجھل عهیدو فرزند رب  بهیشو   ـ عتبه  شیقر
  اسالم  یسو به ص  حضرت  بودند و آن  شانیـ نزد ا  رهیمغ  دبنیو ول  خلف  بن  هیام

شوند. در   ز مسلمانین  گرانید  شدنشان  با مسلمان  هکد یام  ردند، بدانک یم  دعوتشان
  هک  د و مرا از آنچهیبخوان  من ! برللها رسول ایگفت:  س  تومکم  ام  بن للهاثنا عبدا  نیا

رار کت  یحال را در  شیخو  سخن  نید وایدھ  می، تعل است  داده  میشما تعل  به  أل  یخدا
  آن  اند. پس مشغول  شیقر  سران  دعوت به ص خدا  رسول  دانست ینم  هکرد ک یم

  در ھم  چھره  داشته  ند، ناخوشک یم  قطع را  شان سخن او  هکامر را   نیا ص  حضرت
  رسول  شد. بعد از آن  نازل  سوره  نیا  هکبود   دند. ھمانیرو برگردان  یدند و از ویشک

مرحبا «گفتند:  یدند، مید یاو را م  داشتند و چون یم  یرا گرام  تومکم ام ابن ص خدا
». ردک  عتاب  یخاطر و مرا به  پروردگارم  هک  یسکآمد   خوش :یرب  هیف  یعاتبن  بمن

ار و ک  به  هک  ھستم  آماده  من  یعنی» ؟ یدار  یازیار و نک  چیھ ایآ«گفتند:  یاو م  به  گاه آن
  نیجانش  نهی(استاندار) مد  یوال  عنوان دو بار او را به ص  حضرت  . و آن از تو بپردازمین

 رفتند. یم  غزوات  به  هک  یھنگام ساختند،  شیخو
  یریفق  یھرگز بر رو  ، نه سوره  نیا  بعد از نزول ص خدا  رسول  هک  است  شده  تیروا
 ساختند.  مشغول  یامور توانگر  به  پرداختن  خود را به  دند و نهیشک  در ھم  چھره

﴿ ٰٓ  ﴾١َعبََس َوتََو�َّ
  چھره  نانهیخشمگ ص خدا  : رسولیعنی» برتافت  ید و رویشک  درھم  چھره«
 د؛یبرگردان  ید و رویشک  درھم
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ن َجآَءهُ ﴿
َ
ۡ�َ�ٰ أ

َ
 ﴾٢ٱۡ�

  به» او آمد  شیپ«بود  س  تومکم  ام  بنلله عبدا  هک» نایمرد ناب  آن  هک نیاز ا«
رد تا ک  سرزنش  تومکم ام برابر ابن در  شانیا  ییرا بر ترشرو  امبرشیپ  أل  ی، خدا بیترت  نیا
  ستنینگر هک نیو ا  افر استکر بھتر از توانگر یفق  مؤمن  هکگرداند   را روشن  قتیحق  نیا

ـ   مانشیدر ا  بستن  طمع  سبب  افر ـ بهکتوانگر   یسو به  ستنیر، از نگریفق  مؤمن  یسو به
 . است  نھفته  از مصلحت  یز نوعیامر ن  نیدر ا  هکباشد ھرچند  یم  و اصلح  یاول

ٰٓ  ۥيُۡدرِ�َك لََعلَّهُ َوَما ﴿ َّ�  ﴾٣يَزَّ
 مرد  د آنی: شایعنی» دیگرا  یکپا  بسا او به  چه« ص محمد  یا» یدان  و تو چه«

  گناھان از  صالح  عمل  دادن  ، با انجام جهیآموزد و در نت یاز تو م  هک  آنچه  سبب  نا بهیناب
مرد   آن از ص امبریپ  دنیروگردان  هکدارد   اشاره  قتیحق  نیا  به  هیآ  نیگردد. ا  کپا
 بود.  یو ریغ  یسازکو پا  هیکخاطر تز  نا، بهیناب

ُر َ�َتنَفَعُه ﴿ كَّ ۡو يَذَّ
َ
 ﴾٤ٱّ�ِۡكَرىٰٓ أ
سود  پند او را  و آن»  گرفت یبود، پند م  آموخته  هک  ییو از اندرزھا» دیشن یا پند می«

  کتر  مثابه به ص  رمکا  رسول  از جانبرفتار   گونه  نیا  هک  ر استکذ  انیشا» دیبخش یم
  نیرا ایز † ایانب  عصمت  با اصل  در تصادم  بود و نه  گناه  ارشانک  نیا  بود لذا نه  افضل

  ، رضا، خنده خشم مانند  است  یانسان  سرشت  تابع  هکسر زد   یا زهیبر اثر انگ  شانیار اک
  . عذر ابن است  دهیگرد  مرفوع ھا آناز   فیلکت  اسالم  عتیدر شر  هک  یامور  یعنی،  هیو گر

د یام  نیاند و بد مشغول  گرانید  به ص خدا  رسول  دانست ینم  هکبود   نیز این  تومکم ام
 شوند.  مشرف  اسالم  به  هکند یگو یم  سخن  با آنان

ا َمِن ﴿ مَّ
َ
 ﴾٥ٱۡسَتۡغَ�ٰ أ
ا ی ، از علم  نزد توست  هک  و از آنچه  مانیاز ا» دھد یم  نشان  یازین یب  هک  یسکاما «

 ؛ است  یماد  یو توانگر  ثروت  یدارا  هک  یسک

نَت َ�ُ ﴿
َ
ىٰ  ۥفَأ  ﴾٦تََصدَّ

  یحال در  ییگو یم  و با او سخن  یآور یم  یاو رو  : بهیعنی» یپرداز یتو بدو م  پس«
  هک  آنچه ند و ازک یم  یازین یاز تو اظھار ب  شیخو  یو توانگر  ر ثروتیتأث  او تحت  هک

 گرداند. یبرم  ی، رو یا آورده



 ١٠٩٩  سوره عبس

 

﴿ ٰ َّ� �َّ يَزَّ
َ
 ﴾٧َوَما َعلَۡيَك �

  آن  هکامر   نی: بر تو در ایعنی» ستیبر تو ن  یرادیند، اکن  شهیپ  یدلکاگر پا  هک  با آن«
تو فقط   تیرا مأموریز  ستین  یراد و سرزنشیا  چید، ھیاین  راه نشود و به  توانگر، مسلمان

  یو وضع  حال  در چنان  هکفار کاز   یسانکار ک گر بهید  پس  و بس  است  یالھ  امیپ  ابالغ
 . نده  تیاھم  قرار دارند، چندان

ا َمن َجآَءَك �َۡسَ�ٰ ﴿ مَّ
َ
 ﴾٨َوأ

  ر ارشاد و بهیخ  راه  او را به  هک  نیا  طلب  به» تو آمد  شیپ  شتابان  هک  سک  و اما آن«
 ؛ ینک  موعظه  یالھ  یااندرزھ

 ﴾٩َوُهَو َ�َۡ�ٰ ﴿
 ؛ حساب در روز  یو  شگاهیپ  به  ستادنیو ا  از خداوند متعال» ترسد یاو م  هک  یدرحال«

﴿ ٰ نَت َ�ۡنُه تَلَ�َّ
َ
 ﴾١٠فَأ

از « د:یگو یر میثک  . ابن یگردان یبرم  یو رو» یپرداز یم  گرانید  تو از او به  پس«
 و ھشدار  امر ابالغ  را به  یسکدستور داد تا   امبرشیپ  به أ خداوند  هک  نجاستیا

و   ، مرد و زن ، آقا و برده یر و غنی، فق عیو وض  فیشر  انیم  هکنگرداند بل  مخصوص
 ».دیبرقرار نما  یبرابر  حق  امیپ  در ابالغ  و خردسال  بزرگسال

﴿ ٞ َها تَۡذكَِرة ٓ إِ�َّ َّ�َ١١﴾ 
  به  هک  یریاز ارشاد فق  هک  نکرار نکرا ت  گر مانند آنید، ددایرو  بعد از آن» زنھار«

  مشغول  یتوانگر  و به  یبرتاب  ی، رو است  نزد تو آمده  یریو پندپذ  یکو پا  هیکقصد تز
  نهیھرآ« ندک یم  شهیپ  یدلکپا  هک  ستین  ھم  یسانکتوانگر از   آن  هک  یدر حال  یشو
تا تو از   است  نیا  حق  هک  است  یپند  سوره  نیا ای،  اتیآ  نی: ایعنی» است  یپندھا  این
 نند.ک  عمل  آن  موجب د بهیز باین  و امتت  ینک  عمل  آن  موجب و به  پند گرفته  آن

 ﴾١٢ۥَ�َمن َشآَء َذَكَرهُ ﴿
 نیا  یو اندرزھا  قرآن  اتیآ  به  ھرکس :یعنی» ردیپند گ  خواھد، از آن  هکتا ھر«

 موجب  ند و بهک یرا حفظ م ھا آنرد، یگ یپند م ھا آنباشد، از   داشته  رغبت  سوره 
 د.ینما یم  عمل ھا آن 
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َمةٖ ﴿ َكرَّ  ﴾١٣ِ� ُصُحٖف مُّ
در   هک  است  یپند  قرآن  اتی: آیعنی» ارجمند  ییھا فهیصح  انیدر م«

  یمتکو ح  علم  سبب به  است  یگرام  نزد خداوند متعال  هکقرار دارد   ییھا فهیصح  انیم
 ؛  است  شده  آورده محفوظ فرود  از لوح  اتیآ  نیا  هک  لیدل  نیا  ا بهی،  ستھا آندر   هک

﴿ ِۢ َرة َطهَّ ۡرفُوَعةٖ مُّ  ﴾١٤مَّ
و   یدیپل از  است  و منزه» شده  کپا« أل  یدر نزد خدا  قرآن» و بلند قدر  واال است«
محفوظ و  فارکو   نیاطینند و از دستبرد شک ینم  مساس  انکرا جز پا  آن  هک،  فیتحر
 ندارند؛  یدسترس  آن  ھرگز به  هک  یا گونه به  است  شده  داشته  نگاه

يِۡدي َسَفَر�ٖ ﴿
َ
 ﴾١٥بِ�

ار ک به  هکاند  ی. سفره: فرشتگان است» یسندگانینو  یھا دست  به»  قرآن  نیا
آمد  و  رفت  هک  سفارت  پردازند، از ماده یم  امبرانشیو پ  أل  یخدا  انیدر م  یوح  انتقال

 ؛ است  قوم  انیدر م  اصالح  آوردن  یبرا

 ﴾١٦كَِرا� بََرَر�ٖ ﴿
 و  اند از گناھان زهیک، پا نزد پروردگارشان  یوح  رانیسف  آن» اند یگرام  هک«

  مانیا باشند و در یم  پروردگارشان  عیمط  هکھستند   یزگارانیپرھ  یعنیاند، » ارکوکین«
اند  یفرشتگان  رهفَ َس   هک  است  آن  حیصح«د: یگو یر میجر ند. ابنیو راستگو  صادق  شیخو

  یسک  یعنیر، یسف  است  ماده  نیباشند و از ا یم  و خلقش أ خداوند  انیم  رانیسف  هک
 ».وشدک یر میو خ  صلح  به  مردم  انیدر م  هک

  الكرام ةرفَ السَ   مع  وهو ماهر به  قرآنيقرأ ال  اذلي«است:   آمده  فیشر  ثیدر حد
  قرآن  خواند و ماھر به یم  قرآن  هک  یسک« .»أجران  هل  شاق  وهو عليه  يقرؤه  واذلي  ةرَ الرَبَ 

بر   و خواندنش خواند یرا م  آن  هک  یسکباشد و  یم  ردار ھمراهکوکین  یگرام  رانی، با سف است

 .»است  دو پاداش  شی، برا دشوار است  یو

�َ�ٰنُ قُتَِل ﴿ ۡ�َفَرهُ  ٱۡ�ِ
َ
 ﴾١٧ۥَمآ أ

را از   امبرشیپ  یطور ضمن  و به  گفته  فار سخنک  عتیاز طب  یتعال  حق  گاه آن
ر کو ش  اندرز گرفتن  را به ھا آنند و انسک یم  ییدلجو ھا آن  آوردن  مانیا  عدم

افر ک  بر انسان  : لعنتیعنی!»  است  ناسپاس  ، چه باد انسان  شتهک«زد: یانگ یبرم  نعمت
  افر بهک  انسان  هیعل  سخت  ینینفر  نی! ا سر است سخت  شیفر خوکقدر در   چه باد،
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  ا استفھامی.  ھاست نعمت  یاز ناسپاس  واداشتن  تعجب  فر و بهکدر   افراطش  سبب
و   یمبن  چیفر ھک  هک  با آن  است  فر وا داشتهکز او را بر یچ  چه  یعنی،  است  یخیتوب

 ندارد؟  از حق  یگاھ هیکت
 شد  نازل  ھب ل یاب  بن  عتبه  درباره  هیآ  نیاند: ا گفته  نزول  سبب  انیدر ب  مفسران

 . افرمک  پروردگار ستارگان  به  گفت: من  هک  یھنگام

ٍء َخلََقهُ ﴿ ّيِ َ�ۡ
َ
 ﴾١٨ۥِمۡن أ

  چه را از  افر ناسپاسک  انسان  نیا أ : خداوندیعنی» ؟ است دهیآفر زیچ او را از چه«
 ؟. است  دهیز آفریچ

َرهُ  ۥِمن �ُّۡطَفٍة َخلََقهُ ﴿  ﴾١٩ۥَ�َقدَّ
  هک  یسک  یبرا  د پسیآفر  یمقدار یب  : او را از آبیعنی» ردک  خلقش  یا از نطفه«

  اندازه  پس« بر ورزد؟کت  هک  است  ستهیشا  ، چگونه است  آمده  رونیب  بول  دوبار از مخرج
استوار و   یاو را خلق ، از نطفه  انسان  نشیبعد از آفر  أل  ی: خدایعنی» دیبخش  مقررش

و   او دو دست  یبپردازد و برا  و منافعش  مصالح  رد تا بهک  د و او را آمادهیگردان  اندازه به
 ؛دیرا آفر  و حواس  ر آالتیو سا  دو پا و دو چشم

بِيَل ُ�مَّ ﴿ هُ  ٱلسَّ َ  ﴾٢٠ۥ�َ�َّ
 ا شر رایر یخ  آوردن  دست به  راه  : سپسیعنی» دیگردان  را بر او آسان  راه  سپس«

 د.یگردان  او ھموار و آسان  یبرا

َماتَهُ ﴿
َ
ۡ�َ�َهُ  ۥُ�مَّ أ

َ
 ﴾٢١ۥفَأ

را   انسان  خداوند متعال  : سپسیعنی» نھاد  راند و در گورشیاو را م  سپس«
شود لذا  یم  دهیمستور و پوشان  در آن  داشتشیگرام  عنوان  به  هکد یگردان  یقبر  یدارا

 و  شود تا درندگان یم  افگنده  نیزم  یبر رو  اجسادشان  هکد ینگردان  یسانکاز  او را
 را بخورند.  شان الشه  پرندگان

هُ ﴿ َ�َ�
َ
 ﴾٢٢ۥُ�مَّ إِذَا َشآَء أ

  سبحان  یخدا  هک  یھنگام  : سپسیعنی» زدیبخواھد، او را برانگ  چون  سپس«
  نیا  ھمه  هک  است  یگرداند. گفن یم  زنده  ند، او را بعد از مرگشک  را اراده  حشرونشرش

  او به  یدوم  انتقال  ، سپس نیجن  مقدار به یب  یاز آب  انسان  یاول  انتقال  یعنی؛  انتقاالت
،  ردنک قبر در و  راندنیاو با م  یینھا  انتقال  ر و شر و سرانجامیخ  انیز میمم  یموجود



 تفسیر انوار القرآن    ١١٠٢

ز ین  را از قبرش  انسان  نیبخواھد، ا  ھر وقت  یتعال  حق  هکامرند   نیبر ا  روشن  یلیدال
 ند.ک ینشر م و زد و حشریانگ یبرم

َمَرهُ ﴿
َ
ا َ�ۡقِض َمآ أ  ﴾٢٣ۥَ�َّ لَمَّ

 او  را به  او ھرگز آنچه«د یگو یمافر ک  انسان  آن  هک  ستین  چنان  هیقض!»  نه  یول«
 ، انیبا عص  یفر و برخکبا  ھا ناانس  یبرخ  هکبل» اوردین  یجا  بود، به  شده  دستور داده

از   یکبود، جز اند  داده  فرمان  او بدان  هکرا   انداختند و آنچه  خلل أ در اوامر خداوند
  حال و  د از وضعیبا  هک  انسان  به  است  یھیھشدار و تنب  نیاوردند. و این  عمل  به  آنان

 د.یآ  رونیدارد ب  هک  ینادرست

�َ�ٰنُ فَۡلَينُظرِ ﴿  ﴾٢٤ۦٓ إَِ�ٰ َطَعاِمهِ  ٱۡ�ِ
  هکبنگرد   تأمل  دهید  به  د انسانی: بایعنی» خود بنگرد  کخورا  د بهیبا  انسان  پس«

 د؟.ی، آفر است  دهیگردان  اتشیح  سبب  هکرا   یو  کخورا  خداوند متعال  چگونه

نَّا َصَبۡبَنا ﴿
َ
ا ٱلَۡمآءَ �  ﴾٢٥َصّبٗ

 یفراوان  را به  ما آب«ه: ک  است  نیا  انسان  کخورا  آوردن دیپد  تیفیک  انیب
 از ابر.» میختیر 

�َض ُ�مَّ َشَقۡقَنا ﴿
َ
ا ٱۡ�  ﴾٢٦َشّقٗ

از   هک  ییھا یرا با رستن  نی: زمیعنی» میافتکش  یافتنکرا با ش  نیزم  گاه آن«
  و به  و شگرف  کین  یافتنکش  ؛ به است  برآمده  باران  آمدن فرود  سبب به  آن

 تا  یکوچکباشد؛ از   سازگار و متناسب  یرستن  آن  مختلفه  با حاالت  هک  میافتکش  یا گونه
  اربرد آنک مانند  یگرید  متنوع  و اغراض  و طعم  ، رنگ أتیو ھ  لکز در شیو ن  آن  یبزرگ

 أ خداوند  جھت  نیھم  باشد. به یلحاظ م مورد  از آن  هک  غذا، دوا و چراگاه  عنوان  به
 نمود: رکذ  یآت  شرح ھا را به یرستن  از انواع  نوع  ، ھشت بعد از آن

ا﴿ �َبۡتَنا �ِيَها َحّبٗ
َ
 ﴾٢٧فَأ

» میدیانیرو« شود یم  حاصل  یتغذ ھا آن  لهیوس  به  هک» ھا را دانه  در آن  پس«
 دانه  به  ند تا سرانجامیافزا ینند و بر نمو خود مک یرشد م  وستهیھا پ ی: رستنیعنی
 شوند. یم  لیتبد 
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 ﴾٢٨وَِعَنٗبا َوقَۡضٗبا﴿
  هک  است  یا تازه  ی. قضب: علفھا میدیانیرو» را  جاتیانگور و سبز«در آن » زیو ن«

دند ینام » قضب«را   . آن ونجهیو   شوند مانند سبدر، اسپست یم  هیتغذ  با آن  انیچھارپا
 شود. یند و باربار درو مک یرشد م  سر ھم  را پشتیز

 ﴾٢٩َوَزۡ�ُتوٗنا َوَ�ۡٗ� ﴿
 . است  معروف ھا آن  وهیغذا و م  هک» و خرما را  تونیز  درخت«م یدیانیز روین» و«

 ﴾٣٠وََحَدآ�َِق ُغۡلٗبا﴿
  هک  است  یمی، تنومند و ضخ لیاص  یخرما  غلب: درختان  نخل» را  انبوه  یھا و باغ«

 باشد.  قد برافراشته  اد در نخلستانیتعداد ز  و به  طور پرپشت  به

بّٗا﴿
َ
 ﴾٣١َوَ�ِٰكَهٗة َو�

  عام را  خورند. آن یھا م وهیاز م  مردم  هک  است  یزیھه: ھر چکفا» را  و علف  وهیو م«
را   آن  مردم  نه  هک  است  ییھا یرستن  بشود. أب: تمام  آن  انواع  تمام  رد تا شاملکر کذ
 . واناتیح  یھا ھرز و چراگاه  یھا نند، مانند علفک یم  شتک  خورند و نه یم

نَۡ�ِٰمُ�مۡ ﴿
َ
َ�ٰٗعا لَُّ�ۡم َوِ�  ﴾٣٢مَّ

 تا شما و  میدیانیرا رو ھا آن: یعنی» باشد  انتانیشما و چھارپا  یبرا  یتا متاع«
و   شماست خود  کخورا  شده رکذ  از انواع  یرا بعضید زیریبگ  بھره ھا آناز   انتانیچھارپا

 . انتانیچھارپا  کخورا  ھم  یبعض
 :ز استیچ  اء سهیاش  نیر اکمراد از ذ  هک نیا  خالصه

 باشد. می  تعالی  بر توحید حق  دال  هک  شواھدی  بیان -۱
 امر معاد و رستاخیز. در  تعالی  حق  بر قدرت  دالیل  بیان -۲
  طاعت از  هک  سزاوار نیست  عاقل  شخص  زیرا برای  و طاعت  ایمان  به  ترغیب -۳

  بسیار بر بندگانشھای  نعمت از  گون گونه  انواع  با این  هک  خداوندی
 ند.ک  شیک، تمرد و سر است  ردهک  احسان

ةُ فَإَِذا َجآَءِت ﴿ آخَّ  ﴾٣٣ٱلصَّ
ر ک گوشھا را  هک  امتیروز ق  خراش  گوش  : بانگیعنی» سخت  بانگ  چون  پس«

از   هک  است  یزیبا عصا بر چ  ا زدنیگر، ید  یبر آھن  آھن  صخ: زدن» . در رسد«سازد  یم
 د.ید آیپد  یخراش آواز گوش  آن
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ِخيهِ  ٱلَۡمۡرءُ يَۡوَم يَفِرُّ ﴿
َ
ّمِهِ  ٣٤ِمۡن أ

ُ
�ِيهِ  ۦَوأ

َ
 ﴾٣٦َو�َنِيهِ  ۦَوَ�ِٰحَبتِهِ  ٣٥َوأ

و   و از زنش  و از پدرش  و از مادرش  از برادرش  یآدم  هک  یروز«
  نیاو و سزاوارتر  انکینزد  نیتر مخصوص  گروه  نیا  هک یدر حال» زدیگر یم  فرزندانش

  بزرگ  و ھراس  جز ھول  یزیچ  فرارشان  ھستند و عامل  تشیو عنا  مھر و رأفت  به ھا آن
از   یا بازتابگر گوشه  لیذ  فیشر  ثیحد  هک  . چنان ستین  امتیق  کوحشتنا  ھنگامه و

 زوجته: يا  غرال، قال: فقالت ةمشا ةعرا  ةحفا  حترشون«باشد:  یم  بزرگ  وحشت  نیا
 .»يغنيه  يومئذ شأن  ء منهم امري  ؟ قال: للك بعض  ةبعضنا عور  و يريأ، ننظر  اهللا رسول

ھمسر   پس د:یگو یم  ید. راویشو یمحشور م  ناشده  و ختنه  ادهیپ  ی، پا انیعر  ، بدن برھنه  یپا«
،  مینگر یگر را مید  یبعض  از ما عورت  یا بعضی! آللها  ا رسولید: یپرس  شانیاز ا ص  حضرت  آن

  هیآ( »ندک یم  تیفاکاو را   هک  است  یشغل را  از آنان  ھرکس روز  ؟ فرمودند: در آن مینیب یا می
امر   نیا  به  هک  است  خود غرق  یشانیو پر  ھراس و  ھول  به  چنان  ھرکس  یعنی. )بعد

 تواند. ینم  پرداخته

﴿ ِ
ٞن ُ�ۡغنِيهِ  ٱۡمرِيٖٕ لُِ�ّ

ۡ
 ﴾٣٧ّمِۡنُهۡم يَۡوَم�ِٖذ َشأ

 و از» دارد یم  خود مشغول  او را به  هک  است  یارکرا   از آنان  ھرکس روز  در آن«
از او   یزیچ  انشکیمبادا نزد  هک آن  میاو از ب  هک  گرداند چنان یو برم  بازداشته  انشکینزد

 زد.یگر یم  نند، از آنانیاو را نب  یرانیو ح  یسخت  هک  نیا  یند و براینما  مطالبه

﴿ ٞ ۡسفَِرة ٞ  ٣٨وُُجوهٞ يَۡوَم�ِٖذ مُّ ة ۡستَۡبِ�َ  ﴾٣٩َضاِحَكةٞ مُّ
  نیا  هک» و شادمانند  خندان»  و درخشنده  کو تابنا» روشنند  ییھا روز چھره  در آن«
برند  یم  یامر پ  نیا  محشر به  در ھنگامه  شانیرا ایز  است  مؤمنان  یھا ھا، چھره چھره

 . است  در انتظارشان  یمیعظ  یھا رامکھا و ا نعمت  هک

﴿ ٞ  ﴾٤٠َووُُجوهٞ يَۡوَم�ٍِذ َعلَۡيَها َ�َ�َة
  أل  یخدا  هکنند یب یرا میز» غبار نشسته ھا آنبر   هک  است  ییھا روز چھره  و در آن«

 . است  نموده  آماده  شانیرا برا  یسخت  عذاب

 ﴾٤١تَۡرَهُقَها َ�َ�َةٌ ﴿
،  یگرفتگ ، یاھیغبارآلود را س  یھا چھره  : آنیعنی» است  آمده  غالب  یرگیت ھا آنبر «
  تر از آن کوحشتنا تو«د: یگو یم  ی. نسف است  فرو گرفته  یسارکو خا  ی، سخت ذلت

 ».شود  جمع  چھره  کیدر ھردو   یاھیغبار و س  هک  ینیب ینم
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ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم ﴿
ُ
 ﴾٤٢ٱۡلَفَجَرةُ  ٱۡلَ�َفَرةُ أ
 غبار  رمق یب  دهیکت  درھم  یھا چھره  : صاحبانیعنی» ارندکبد  افرانک  ھمان  آنان«

  انیب  هک  است رکذ  انیاند. شا شیکافرک  یدروغگو  نافرمانان  ، ھمان لیذل  زشت  اهیآلود س
را اقتضا   یسوم  گروه وجود  ی، نف اتیاز آ  و مانند آن  مهیرک  هیآ  نیدر ا  دو گروه  نیا  حال

 اند. ا فاسقیار کگنھ  مؤمنان ـ  است  گفته  یراز  امام  هک ـ چنان  سوم  ند و گروهک ینم
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 . است  هی) آ۲۹(  یو دارا  است  یکم

ۡمُس ٱإَِذا ﴿: یتعال  حق  فرموده  نیبا ا  افتتاح  سبب به  سوره  نی: اهیتسم  وجه  لشَّ
  د و سپسیخورش  دنیچیپ  ھم ر: دریوکشد. ت  دهینام» ریوکت« ]۱[التکویر:  ﴾١ُكّوَِرۡت 

 . است  آن  یروشن  ردنکمحو  و  افگندن
 ص خدا  رسول  هک  است  آمده بعمر  ابن  تیروا  به  فیشر  ثیآن: در حد  لتیفض

  را به  آن  ییگو  هک بنگرد چنان  امتیروز ق  یسو به  هکدارد   دوست  سکھر «فرمودند: 

ۡمُس ٱإَِذا ﴿: یھا د سورهیبا  ند پسیب یسر م  چشم ٓ ٱإِذَا ﴿ ﴾١ُكّوِرَۡت  لشَّ َما  ءُ لسَّ
ٓ ٱإَِذا ﴿ و  ﴾١نَفَطَرۡت ٱ َما ۡت ٱ ءُ لسَّ  ».را بخواند ﴾١�َشقَّ

ۡمُس إَِذا ﴿  ﴾١ُكّوَِرۡت  ٱلشَّ
دستار و   دنیچیو مانند پ» شود  دهیچیپ  درھم«  رهک  لکمانند ش» دیخورش  هک  گاه آن«
 گردد.  پرتاب ، جھان  یرانیبر و  یاعالم  عنوان  به  شود سپس  آورده  فراھم  لباس  ردنک  جمع

 ﴾٢ٱنَ�َدرَۡت  ٱ�ُُّجومُ �َذا ﴿
 ھا آن» دارکان«ا یبرود.   انیم از ھا آنو نور » شوند  رهیت  ستارگان  هک  گاه و آن«

 . ستھا آنعمر   دنیرس  انیپا  و به  شدن  ندهک، پرا فروافتادن  یمعن  به

َباُل �َذا ﴿ َۡت  ٱۡ�ِ  ﴾٣ُسّ�ِ
  و در ھوا بر باد داده  شده  ندهکبر  نی: از زمیعنی» ندیرفتار آ  ھا به وهک  هک  گاه و آن«

 شوند.  لیتبد  ندهکپرا  یگرد  شوند لذا به

لَۡت  ٱۡلعَِشارُ �َذا ﴿  ﴾٤ُ�ّطِ
 و مھار  رام  عشار: شتران» شوند  باردار وا نھاده  شتران ماده  هک  گاه و آن«

  به  لیدل  نیا  به  شتران  گونه  نی. ا ستھا آن  مکدر ش ھا آن  فرزندان  هکھستند   یا ردهک
 باشند. یم  در نزد اعراب  اموال  نیتر یو گرام  نیتر سیرا نفیشدند ز  مخصوص  یادآوری

  ھول  سبب  شوند؛ به  وا نھاده  شتربان  رھا گردند و بدون  گونه نیھم  یعنیعطلت: 
 نند.ک یم  مشاھده  امتیدر روز ق  مردم  هک  یمیعظ  وھراس
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 شوند. یم  ختهیگر برانگید  واناتیز مانند حین  شتران  هک  است  بر آن  لیدل  هیآ  نیا

 ﴾٥ُحِ�َۡت  ٱلۡوُُحوُش �َذا ﴿
 و  و درندگان  یوحش  : جانورانیعنی» شوند  گرد آورده  جانوران  هک  گاه و آن«

  یبرا ھا آناز   یشوند تا از برخ یحشر م  امتیدر روز ق  یابانیب  جانوران
، ھا آن: حشر یقول گردند. به یم  لیتبد  کخا  به  شود، سپس گرفته  گرقصاصید یبرخ

 . ستھا آن مرگ

َرۡت  ٱۡ�َِحارُ �َذا ﴿  ﴾٦ُسّجِ
 شوند.  لیتبد  شک ور و زبانه شعله  یآتش  و به» گردند  اھا افروختهیدر  هک  گاه و آن«
 بر اثر انفجار و  نیزم  اندرون  یآتشفشان  مذاب مراد انفجار مواد  هک  ستید نیبع  البته
  یاب نظرند.  نیبر ا  یالوس  ھمچون  از مفسران  یبعض  هک باشد چنان  آن  میعظ  یھا زلزله

  بناگاه برند، یسر م  به  شیخو  یدر بازارھا  مردم  هک  ییدر اثنا«د: یگو یم س  عبک  بن
وھھا از جا ک  اند، بناگاه حالت  نیدر ا  آنان  هک  ییشود و در اثنا ید محو مینور خورش

د یآ ید میپد  یمیعظ  و اضطراب  تکحر  ، از آن افتند پس یم  نیزم  یو بر رو  شده  ندهکبر
  یسو به  انیآورند و انس یم  یرو  انیانس  یسو به  زده وحشت  انیجن  ھنگام  نیدر ا

 ».زندیآم یم  درھم  ھمه  و درندگان  و مرغان  انیو چھارپا  انیجن
 ﴾٧ُزوَِّجۡت  ٱ�ُُّفوُس �َذا ﴿
  نیبا حور ع  مؤمنان  یھا نا: جیعنی» گر شوندیھمد  نیقر ھا آنج  هک  گاه و آن«
با اجساد   ا ارواحی.  نیاطیبا ش  افرانک  یھا آنشوند و ج یم  دهیگردان  جفت
 شود؛ یم  ملحق  شیخو  گروه  به  سکھر «د: یگو یم  آن  یدر معنا  شوند. حسن یم  جمع

  گونه نیھم و  با منافقان  ، منافقان با مجوس  ، مجوس یبا نصار  یھود، نصاریھود با ی
 ».شود یم  وند دادهیخود پ  نییآ و ھم  شیک با ھم  ھرکس  پس  با مؤمنان  مؤمنان

ّيِ َذ�ٖب قُتِلَۡت  ٨ُس�ِلَۡت  ٱلَۡموُۡءۥَدةُ �َذا ﴿
َ
 ﴾٩بِأ

  شده  شتهک  گناه  نیدامک  به  هکشود   دهیگور پرس  به  از دختر زنده  هک  گاه و آن«
بعد از  خود را  دختران  یازمندیفقر و ن  میا از بیعار،   میاز ب  از اعراب  یبرخ» ؟ است

 و عار خود  ننگ  هیرا سربار و ما  آنان  هک ردند چراک یگور م  به  زنده  تولدشان
  چیھ یب  هکرا   دختران  قاتالن  هکھشدار داد   متعالخداوند   دانستند. پس یم

  هکپرسد  یگور م  به  زنده  دختران  شاند و از آنک یم  مهکمحا  اند، به شده  شتهک  یگناھ
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 گور  به  زنده  یگناھ  چیھ  یاست: ب  نیا  دختران  آن  اند؟ پاسخ شده  شتهک  گناه  نیدامک به

... «است:  آمده  فیشر  ثی. در حد است  با قاتالن  حساب  یرو  هک  نجاستی! و در ا میا شده
 .» است  در بھشت  شده گور  به  دختر زنده« .»ةاجلن  يف ةاملوؤد
 در برابر  را عذابیشوند ز ینم  عذاب  انکمشر  اطفال  هک  است  بر آن  لیدل  هیآ  نیا
 . است  گناه

ُحُف �َذا ﴿  ﴾١٠�ُِ�َۡت  ٱلصُّ
  حساب  یبرا  اعمال  یھا نامه  هک  گاه : آنیعنی» شود  ھا گشوده ارنامهک  هک  گاه و آن«

و در   شده  دهیچیپ  ھم در  مرگ  ھا در وقت نامه  نیرا ایشوند ز  و منتشر ساخته  گشوده
 شوند. یم  گشوده  حساب  ھنگام

َمآءُ �َذا ﴿  ﴾١١ُكِشَطۡت  ٱلسَّ
شود   ندهکو از جا بر  دهیگرد  پاره : پارهیعنی» شود  ندهکبر  پوست  آسمان  هک  گاه و آن«
 شود. یم  ندهکگوسفند بر  از تن  و پوست  از خانه  سقف  هک چنان

 ﴾١٢ُسّعَِرۡت  ٱۡ�َِحيمُ �َذا ﴿
.  سخت  یفروزش  به أ خدا  دشمنان  یبرا» را برافروزند  دوزخ  هک  گاه و آن«
 ».گرداند یم  برافروخته  آدم یبن  و گناھان أ خداوند  را خشم  دوزخ«د: یگو یم  قتاده

ۡزلَِفۡت  ٱۡ�َنَّةُ �َذا ﴿
ُ
 ﴾١٣أ

  اند: از فرموده . علما گفته انیمتق  یسو به» شود  آورده  کینزد  بھشت  هک  گاه و آن«

مۡ ٱإِذَا ﴿: یتعال  حق ۡزلَِفۡت  ۡ�َنَّةُ ٱ�ذَا ﴿ اش: تا فرموده ]۱[التکویر:  ﴾١ُكّوِرَۡت  ُس لشَّ
ُ
 ﴾١٣أ

  از اول  یعنی؛  ا استیدر دن ھا آنعدد از   شش  هک  است  شده رکذ  دهیپد  دوازده ]۱۳[التکویر: 

َرۡت  َحارُ ۡ�ِ ٱ�ذَا ﴿ تا  سوره �ذَا ﴿از   یعنی؛  است  در آخرت  از آن  و شش ]۶[التکویر:  ﴾٦ُسّجِ
 :است  یتعال  حق  فرموده  نیاھا  این  ھمه  وجواب . هیآ  نیتا ا ]۷[التکویر:  ﴾٧ُزوَِّجۡت  �ُُّفوُس ٱ

ۡحَ�َۡت ﴿
َ
آ أ  ﴾١٤َعلَِمۡت َ�ۡفٞس مَّ

شود،   واقع  اد شدهیامور   آن  : چونیعنی» است  ردهک  آماده  چه  هکبداند   ھر نفس«
  آماده  ا شرچهیر یاز خ  هکداند  یخود م  اعمال  یھا نامه  با گشودن  ھرکس  ھنگام  در آن

 ص خدا  رسول  هک  است  آمده س  حاتم  بن  یعد  تیروا  به  فیشر  ثی. در حد است  ردهک
  منه  يمنأفينظر  ، ترمجان  و�ينه  ، ما بينه اهللا  ال وسيلكمهإحد أ  من  ما من�م«فرمودند: 



 تفسیر انوار القرآن    ١١١٠

  فمن ،انلار  فتستقبله  يديه  ب�  ال ما قدمإ  ، فال يري منه  شأمأو ينظر   ال ما قدمهإ  فال يري
مگر   ستیاز شما ن  سک  چیھ« .»فليفعل  ةتمر  انلار ولو �شق  يتيق  نأ  من�م  استطاع

 أ خداوند  انیاو و م  انیم  هک  یطور  د بهیگو یم  با او سخن  یزود به  خداوند متعال  هک نیا
  شیپ )اعمالاز (  هکرا   نگرد و جز آنچه یم  شیخو  راست  جانب  به  پس  ستین  یترجمان

از (از خود   شیپ  هکرا   آنچه جز  نگرد پس یم  شیخو  چپ  جانب  ند و بهیب ی، نم است  فرستاده
تواند  یم  هکاز شما   ھرکس  آورد. پس یم  یاورو  به  آتش  گاه ند آنیب ی، نم است  فرستاده )اعمال

 .»ندک  نید چنیـ با  ییاز خرما  یا پاره  زد ـ ولو با دادنیبپرھ  از آتش

﴿ ِ ۡقِسُم ب
ُ
 ﴾١٥ٱۡ�ُنَِّس فََ�ٓ أ

!  یآر . د خبر استیکتأ  یبرا  هکبل  ستین  ینف  یبرا» ال» «خورم یسوگند م  پس«
  و به  شده  پنھان دیر نور خورشیروزھا در ز  هک» گردان  یھا ستاره  به«  خورم یسوگند م

ارند یس  جمھور: ستارگان در نزد  ستارگان  نیشوند. مراد از ا ینم  دهید  ر مسلحیغ  چشم
.  است  برج  اول  به ھا آن  بازگشت ھا آن  و عطارد و خنوس  ، زھره خی، مر ی، مشتر مانند زحل

 شوند. یم  پنھان  دهیرا در روز از دیاند ز»  خنس«  ستارگان  است: ھمه آمده  ثیحد  تبکدر 

 ﴾١٦ٱۡلُكنَِّس  ٱۡ�ََوارِ ﴿
: یعنی» شوند  نھان  دهیز دک«نند ک یر میخود س  یمدارھادر   هک» اریس»  ستارگان

  یعنی  ناسکاز   نس: برگرفتهکشوند.  یم  پنھان  سر افق  خود در پشت  غروب  در وقت
خود   یبرا  درختان  یھاکاز شاخ  شهیدر ب  و درندگان  آھوان  هک  است  یخوابگاھ

و »  خنس»  ستارگان  تمام  هک  است  نیا  راجح  شوند. قول یم  پنھان  سازند و در آن یم
  به  شوند، سپس یار مکآش  شب و در  نھان  دهیدر روز از د ھا آن  یرا ھمگیاند ز»  نسک«

  هک شوند چنان یم  بی، غا ستھا آن  یبرجھا ای  انهیآش  ھمان  هک  ر افقیخود در ز  پنھانگاه
 شود. یم  خود پنھان  انهیآھو در آش

ۡلِ وَ ﴿  ﴾١٧إَِذا َعۡسَعَس  ٱ�َّ
 ند:یگو یم  آورد، اعراب  یرو  شب  چون» آورد  یرو  چون  شب  و سوگند به«

».  لیالل  عسعس«ند: یگو یز میند و برود، نک  پشت  شب  و چون»  لیالل  عسعس«
 نجایدر ا  آوردن  یرو  یمعنا«د: یگو یر میثک . ابن از الفاظ اضداد است  لمهک  نیا  پس

 ».دینما یمناسبتر م
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ۡبحِ وَ ﴿ َس  ٱلصُّ  ﴾١٨إِذَا َ�َنفَّ
  آن  یو روشنگر  آوردن  ی؛ رو صبح  تنفس» ردیگ  دنیدم  چون  صبح  و سوگند به«
 آورد. یم  یرو  ینواز جان  میو نس  با روح  را صبحیز  است

 ﴾١٩لََقۡوُل رَُسوٖل َكرِ��ٖ  ۥإِنَّهُ ﴿
  به : سوگندیعنی» است  یا یآور گرام امیپ  برخوانده  آن  هک«است:   نیا  هیعل  و مقسم

را او یز  است ÷  لیجبرئ  یعنی،  یگرام  فرستاده  برخوانده  قرآن  هکر شد کذ  آنچه  ھمه
 . است  فرود آورده ص  امبرشیبر پ  سبحان  یخدا  را از جانب  قرآن

ٍ� ِعنَد ذِي ﴿  ﴾٢٠َمِك�ٖ  ٱۡلَعۡرِش ذِي قُوَّ
 دارد  یاریبس  و استوار و قدرت  میعظ  نشیآفر  هک ÷  لیجبرئ» است  یرومندین«

  سبحان  ینزد خدا ÷ لی: جبرئیعنی» است  مقام  ، صاحب عرش  نزد صاحب«
 ، تیعند  نیا  هک  ر استکذ  انی. شا است  ییو واال  عیرف  گاهیو پا  گاهیبلند و جا  مقام  یدارا

 و  فیو تشر  رامکا  تیعند  هکبل  و جھت  سمت  تیعند  و نه  است  یانکم  تیعند  نه

ة أنا عند املنكرس«است:  آمده  یقدس  فیشر  ثیدر حد  هک چنان  است  بزرگداشت
 .» ستگانمکدر نزد دلش  من« .»قلو�هم 

ِم�ٖ ﴿
َ
َطاٖع َ�مَّ أ  ﴾٢١مُّ

  فرشتگان  انیدر م ÷  لی: جبرئیعنی» است  نیام  و ھم  مطاع  در آنجا ھم«
  برند و ھم یم  نند و از او فرمانک یم  او رجوع  به  فرشتگان  هک  است  مطاع  ھم  آسمان
 . ر آنیو غ  یدر امر وح  است  امانت  صفت  به  متصف

 ﴾٢٢َوَما َصاِحُبُ�م بَِمۡجُنونٖ ﴿
 شما  نیھمنش ص ! محمد هکم  مردم  ی: ایعنی» ستین  وانهیشما د  صحبت  و ھم«

با   یسخن ھم  وصف  به ص  حضرت  از آن  یتعال  حق  هک نیا  لی. دل ستین  وانهید
ند یدانا  شانیامر ا  قتیحق  به ھا آن  هک  امر است  نیفرمود، اشعار بر ا  یادآوری  آنان

 ھستند.  مردم  نیتر املکو   نیخردمندتر ص  حضرت  آن  هکدانند  یوم
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﴿ ِ فُقِ َولََقۡد رََءاهُ ب
ُ
 ﴾٢٣ٱلُۡمبِ�ِ  ٱۡ�

 ص شما محمد  صحبت : ھمیعنی» است دهیار دکآش  او را در افق  یراست  و به«
  ھمان به  آسمان  مشرق  ار سمتکآش  رانهکد بر یخورش  طلوع  را در وقت ÷  لیجبرئ

  یبرا  هک ینحو  به  است  دهیبود، د  ششصد بال  یدارا  هک  یو  یقیحق  و صورت  لکش
  به  هک  مقرب  است  یا فرشته ÷  لیجبرئ  هک  است  شده  حاصل  یھیبد  علم ص محمد
.  ستیمطرود ن  طانیبود و او ش  امال مطمئنک  توان یم  یو  یاز سو  یوح  آوردن فرود

  دنیبعد از د ص  حضرت  توسط آن ÷ لیجبرئ  تیرؤ  نیدوم  نیا  هک  ر استکذ  انیشا
در  ص  حضرت  آن«د: یگو یم در غار حرا بود. مجاھد  یآغاز وح  در ھنگام  شانیا  اول
 ».دندی، د است  هکم  شرق در  هکاد یاج  یواد  هیرا در ناح  لیجبرئ  دوم  تیرؤ

 ﴾٢٤بَِضنِ�ٖ  ٱۡلَغۡيبِ َوَما ُهَو َ�َ ﴿
و   یوح : در امریعنی» بیدر امر غ« ص شما محمد  صحبت ار و ھمی: یعنی» و او«

  آن  غیدر تبل ورزد و ینم  بخل  یبیغ  یوح  در رساندن  پس» ستین  لیبخ«  اخبار آسمان
  خلق  به  یو بخشندگ  سخاوت  را با ھمه  أل  یخدا  امکو اح  المک  هکند بلک ینم  یوتاھک

 دھد. یم  میتعل

 ﴾٢٥َوَما ُهَو بَِقۡوِل َشۡيَ�ٰٖن رَِّجي�ٖ ﴿
 از  یطانیو گفتار ش  سخن  : قرآنیعنی» ستیمطرود ن  یطانیش  سخن  و قرآن«

را یز  ستیشوند، ن یطرد م  یآسمان  یھا با شھاب  هکشنود   نندهک  استراق  نیاطیش
 . ھانتک  و نه  شعر است  نه  ند، قرآنیگو یم  شیقر  هک  آنچه  برخالف

ۡ�َن تَۡذَهُبونَ ﴿
َ
 ﴾٢٦فَ�

  راه  نیدامک  به  آن  دنیو برنتاب  ار قرآنک: بعد از انیعنی» دیرو یجا مک  به  پس«
با   قرآن  نیا  بیذکدر ت  تانیھا ؟ عقل است  شده  بر شما تمام  حجت  هک  یحالد در یرو یم

  هک  یراھ  نیا از  هکد یرو یم  راه  دامک  رود؟ به یجا مک  به  آن  تیو حقان  یوجود روشن
 تر باشد؟. ، روشن ام ردهک  انیشما ب  یبرا

 ﴾٢٧إِۡن ُهَو إِ�َّ ذِۡكرٞ ّلِۡلَ�ٰلَِم�َ ﴿
  و به  را پند و اندرز داده  آنان  هک» ستین  انیعالم  یبرا  یپند جز  قرآن«

 پردازد؛ یم  شانیبرا  قتیحق  انیب



 ١١١٣  سوره تکویر

 

ن �َۡسَتقِيمَ ﴿
َ
 ﴾٢٨لَِمن َشآَء ِمنُ�ۡم أ

 و  مانیو ا  حق  بر راه» باشد  میو مستق  بخواھد راست  هکاز شما   کیھر   یبرا«
 گردند. یم مند بھره  از آن  هکو آنانند   است  یپند  آنان  یفقط برا  ! قرآن ی. آر طاعت

ن �ََشآَء ﴿
َ
ٓ أ ُ َوَما �ََشآُءوَن إِ�َّ  ﴾٢٩ٱۡلَ�ٰلَِم�َ َربُّ  ٱ�َّ

 » د خواستیز نخواھینخواھد شما ن  انیپروردگار عالم للهو تا ا«
  ھم قادر  خواست  نید و بر ایخواھ یرا نم  و استفامت  یو درست  ی: شما راستیعنی

  یعنی ، راست  راه  به  . استقامت: رفتن خداوند متعال  قیو توف  تیمش  د مگر بهیباش ینم
 . است  نیو زم ھا آنآسم  یخداوند فرمانروا  راه

ن ﴿  هیآ  اند: چون ردهک  تیروا  نزول  سبب  انیدر ب  مفسران
َ
لَِمن َشآَء ِمنُ�ۡم أ

؛ اگر  ماست  امر مربوط به  نیگفت: ا  شد، ابوجھل  نازل ]۲۸[التکویر:  ﴾٢٨�َۡسَتقِيمَ 
رد: ک  نازل أ خداوند  ! پس میشو ی، نم میو اگر نخواھ  میشو یم  ، با استقامت میبخواھ

 در  ، از تعمق پس». بخواھد  انیخداوند پروردگار عالم  هک د مگر آنیخواھ ینم شما«
  یبشر  تیمش  بودن  موقوف  و آن  میرس یم  مھم  تهکن  کی  به  هیآ  نیا  نزول  سبب

  یتعال  را حقیز  ستین  انسان  مجبور بودن  یمعنا  به  نیا  . البته است  یالھ  تیمش به
  ساخته  انیامر نما  را بر آن  و قدرتش  ردهک  اراده  ، سپس خود دانسته  یازل  علم  به

  علم  به  خداوند متعال  یعنی اجبار آور.  نه  است  نندهک  شفک  یو  علم  پس  است
  گاه ند آنک یم  ییارھاک  خود چه  ید در زندگیمثال ز  هک  است  خود دانسته  یازل

  ارھا را در عرصهک  آن  شیخو  قدرت  به  و سپس  ردهک  او را اراده  یارھاک  تحقق
 . است  ساخته  انینما  واقع





 
 
 
 

 انفطار  سوره

 . است  هی) آ۱۹(  یو دارا  است  یکم
 :یتعال  حق  فرموده  نیبا ا  هکشد   دهینام» انفطار«جھت   بدان  سوره  نیا ه:یتسم  وجه

َمآءُ إَِذا ﴿  . است  شده  خواھد آمد افتتاح  ر آنیتفس  هک ]۱[االنفطار:  ﴾١ٱنَفَطَرۡت  ٱلسَّ
خواھد  دیپد  امتیدر روز ق  هکد یگو یم  سخن  یا یونک  انفطار، اوال از انقالب  سوره

  ھم  تینھا رد و دریگ یقرار م  مورد ھشدار و سرزنش  در آن  ناسپاس  انسان  آمد سپس
 شود. یم  انیب  رانکار منکان  علت

بود و   مردم نماز شیپفرمود: معاذ   هک  است  ردهک  تیروا س از جابر  ینسائ آن:  لتیفض
  نماز خود در پشت بود،  ردهکاو اقتدا   به  هک  یاز افراد  یکیاثنا   نیرد. در اک  ینماز را طوالن

شد.   رونیگزارد و از مسجد ب نماز  ییتنھا  ، به مسجد رفت  گوشه  به  نموده  را قطع  یسر و
 خدا  رسول  را به  هیقض  . پس منافق  است  ی، شخص د، گفت: فالنیمعاذ رس  خبر به  نیا  چون
سر معاذ را   در پشت  چرا نمازش  هکردند ک  سؤال  شخص  از آن ص بردند. حضرت ص
نماز را   یاما و  نماز بگزارم  یسر و  پشت  هک  آمدم  ! منللها رسول ای؟ او گفت:  است  ردهکرھا 

  علف  شترم  به  هک  و رفتم  گزاردم مسجد نماز  در گوشه  رد، بناچار بازگشتهک  یطوالن  بر من

َسبِِّح ﴿  عن  نتك  نيا معاذ؟ أي  نتأ  فتانأ«معاذ فرمودند:   به ص خدا  رسول  پس . بدھم
 ٱَرّ�َِك  مَ سۡ ٱ

َ
مۡ ٱوَ ﴿و   ]۱[األعلی:  ﴾١ۡ�َ ۡ� َمآءُ ٱإِذَا ﴿ و ]۱[الشمس:  ﴾١وَُضَحٮَٰها ِس لشَّ  لسَّ

: یھا سوره  از خواندن  یجا بودک ؟ یگر ا تو فتنهیمعاذ! آ  یا: ]۱[االنفطار:  ﴾١نَفَطَرۡت ٱ

 ٱَرّ�َِك  مَ سۡ ٱَسّبِِح ﴿
َ
َ�ٰ ٱوَ ﴿و ﴾١ۡ�َ ۡ� ٓ ٱإِذَا ﴿و  ]۱[الضحی:  ﴾١لضُّ َما  ﴾١نَفَطَرۡت ٱ ءُ لسَّ

ۡ ٱوَ ﴿و ]۱[االنفطار:  متوسط بر   یھا سوره  نی: چرا از ایعنی» ]۱[اللیل:  ﴾١َ�ٰ إِذَا َ�غۡ  لِ �َّ
شود،   نیرا اگر چنینشوند ز  فتند و از نماز دلتنگین  مالل  به  نیار دکدر   هک  یخوان ینم  آنان
 اند. درافتاده  فتنه  و به  گشته  دلتنگ  نیاز د

َمآءُ إَِذا ﴿  ﴾١ٱنَفَطَرۡت  ٱلسَّ
  افتهکش ؛ انفطار آسمان» منفطر شود  آسمان«امت یق  یبرپائ  در ھنگامه» هک  گاه آن«
 ؛ است  از آن  فرشتگان  آمدن فرود  یبرا  آن  گسستن  ھم و از  شدن
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 ﴾٢ٱنتََ�َۡت  ٱلَۡكَواكُِب �َذا ﴿
 شوند؛  زند و متفرقی: فروریعنی» شوند  ندهکپرا  ستارگان  هک  گاه و آن«

َرۡت  ٱۡ�َِحارُ �َذا ﴿  ﴾٣فُّجِ
و  گردند  روانگر ید یدر بعض  ی: بعضیعنی» شوند  ندهکاھا از جا بریدر  هک  گاه و آن«
با   نیریش  یاھایشوند و در  لیتبد  یواحد  یایدر  به  هک یطور  ابند بهی  راه  ھم  به  ھمه

 زد؛یآم  ھم شور در  یاھایدر

 ﴾٤ُ�ۡعِ�َۡت  ٱلُۡقُبورُ �َذا ﴿
  هک  یزبر شود و مردگان و ریگورھا ز  ک: خایعنی» زبر شود و ریگورھا ز  هک  گاه و آن«

 ند؛یآ  رونیھستند، ب ھا آندر 

َرۡت ﴿ خَّ
َ
َمۡت َوأ ا قَدَّ  ﴾٥َعلَِمۡت َ�ۡفٞس مَّ

در  :یعنی» بود بداند  گذاشته  را بازپس  بود و آنچه  فرستاده  شیرا پ  ، آنچه یھر نفس«
بود   فرستاده  شیا شر پیر یرا از خ  آنچه  ھرکس شود و یمنتشر م  اعمال  یھا نامه  ھنگام  آن

  هک داند. و چنان یم بود،  گذاشته  یا باقیا بد در دنی  کین  از خود از روش  سپ  هکرا   و آنچه
 دھد. یم  یرو  امتیق  امیق  ، در آستانه اد شدهی  یھا دهی، پد گذشت  قبل  در سوره

َها ﴿ ُّ�
َ
� �َ�ٰنُ َ�ٰٓ  ﴾٦ٱلَۡكرِ�مِ َما َغرََّك بَِرّ�َِك  ٱۡ�ِ

» رد؟ک مغرور  ات پروردگار بخشنده  بارهز تو را در یچ  چه«افر ک» انسان  یا  یھا«
،  یافر شدک  ات و بخشنده  میرکپروردگار   به  هکرد ک  و غره  فتیز تو را فریچ  : چهیعنی

نمود،   و بخشش  فضل  و حواست  نشیآفر  ردنک  املکا با یبر تو در دن  هک  یپروردگار  به
ز یچ  چیار ھکبر ان  هک ییھا بر تو با نعمت داد و  یتو روز  د، بهیگردان  دهیو فھم  تو را عاقل

مغرور  أ عفو خداوند را  اند: انسان گفته  ی. برخ گذاشت  ، انعام یستیقادر ن ھا آناز 
رد. کن  و مجازات  مؤاخذه  شتاب  به  اش یو نافرمان  گناه  گام  نیرا در اول  را او انسانیرد زک

  شگاهیتو را در پ  امتیدر روز ق أ خداوند اگرگفتند:   اضیع بن فضل  به  هک  است  نقل
در » رد؟ک  غره  متیرکپروردگار   ز تو را بهیچ  چه«د: یتو بگو  ند و بهک  ستادهیخود ا

را یز  مغرور ساخت  ات فروانداخته  یھا م: مرا پردهیگو یم« ؟ گفت: ییگو یم  چه  پاسخش

 صخدا  رسول  چون  هک  است  آمده  فیشر  ثیدر حد».  است  پوش  بیع ستار  متیرک  ذات



 ١١١٧  سوره انفطار

 

َها ﴿ ه:یآ ُّ�
َ
�َ�ٰنُ ٱَ�ٰٓ� َك بَِرّ�َِك  ۡ�ِ خواندند،  یرا م ]۶[االنفطار:  ﴾٦لَۡكرِ�مِ ٱَما َغرَّ

 ». ساخت  فتهیمغرور و فر  را جھلش  انسان«فرمودند:  یم
  بن  یاب  درباره  هیآ  نیاند: ا گفته  مهیرک  هیآ  نزول  سبب  انیدر ب  از مفسران  یبرخ

مراد «د: یگو یم ب  عباس  ابن  یشد. ول  نازل  یجمح  لدهک اشدبن یاب  ا دربارهی  خلف
 ». است  رهیمغ  دبنینجا، ولیدر ا  از انسان

ِي﴿ ٮَٰك َ�َعَدلََك  ٱ�َّ  ﴾٧َخلََقَك فََسوَّ
مغرور   ات پروردگار بخشنده  ز تو را در بارهیچ  ، چه افر و ناسپاسک  انسان  ی! ا یآر

استوار   پس«  ینبود  یزیچ  هک  یدرحال  از نطفه» دیتو را آفر  هک  سک  ھمان«؟  ساخت
  کو در  ینیب ی، م یشنو یم  هک  یسک  أتیو ھ  صورت  ، به درست  یھا اندام  تو را به» ردک
  و تعادل  صورت  و، حسنکین  قامت  دنیبخش  به» دیبخش  تو را سامان  گاه و آن»  ینک یم

  کیا ی  دست  کی  هک  ستین  نیمثال چن و  ستین ھا آندر   یتفاوت  چیھ  هک یطور  اعضا به
 بلندتر باشد.  گرتید  یا پای  از دست  تیپا

َبَك ﴿ ا َشآَء َر�َّ ّيِ ُصوَر�ٖ مَّ
َ
 ﴾٨ِ�ٓ أ

 تو را« یا زشتی  ییبایدر ز  مختلف  یھا از صورت» خواست  هک  یھر صورت  و به«
در  ا تو رای.  ینک  و انتخاب  بیکرا تر  شیخو  صورت  هک  یتو نبود  نیو ا» ردک  بیکتر

 . بھاستیکتر  نیتر و معتدل  نیتر از آراسته  هکرد ک  بیکتر  یو ساختار  صورت

﴿ ِ بُوَن ب  ﴾٩ٱّ�ِينِ َ�َّ بَۡل تَُ�ّذِ
 خودھای  نعمت  و بعد از برشمردن  امتیق  یھا نشانه  انیبعد از ب أ خداوند  گاه آن

ز یرستاخ  بیذکت  هکار را کان  نیا  ، علت یو  یاز سو ھا آن  یار و ناسپاسکو ان  بر انسان
ن: ید مراد از» دیشمر یم  را دروغ  نیه دکبل  ستین  نی، چن نه«ند: ک یر مکذ  است

  هیتنب  یبرا  است  یا لمهکال: ک.  است  اسالم  نیا دی،  امتیدر روز ق  اعمال  یجزا  افتیدر
  د بهیو او نبا  است  نادرست  شیپندارھا  هکمورد   نیافر در اک  انسان  آن  به  و ھشدار دادن

 فر بگرداند.ک  یسو به  یا لهیرا وس  و فضلش  و نعمت  شده مغرور أ خداوند  رمک

 ﴾١١كَِراٗما َ�ٰتِبِ�َ  ١٠�نَّ َعلَۡيُ�ۡم لََ�ٰفِِظ�َ ﴿
 را  و سخنانتان  اعمال  هک  از فرشتگان» اند شده  گماشته  یو قطعا بر شما نگھبانان«

شما   پس »قدرند  یگرام  یسندگانینو«  نگھبان  فرشتگان  آن» هک«نند ک یو ضبط م  ثبت
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  سخنان  و گفتن  زشت  اعمال  ابکد و با ارتیدار  را نگاه  شانیا  د قدر و حرمتیز باین
 د.ینکن  یحرمت یب ھا آن  ناپسند، به

 ﴾١٢َ�ۡعلَُموَن َما َ�ۡفَعلُونَ ﴿
  هک ید در حالیشمار یم  : شما روز جزا را دروغیعنی» دانند ید، مینک یرا م  آنچه«

  امتیق سند تا روزینو یشما را م  اند و اعمال شده  بر شما گماشته أ خداوند  فرشتگان
دانند و  یم نبدک یم  هکرا   ھر چه  فرشتگان  د و آنیریقرار گ  مورد محاسبه ھا آندر برابر 

  به  فیشر  ثیحد ماند. در ینم  پنھان  شانیشما بر ا  از اعمال  یزیچ  سند پسینو یم

  عن  ينها�م  اهللا  نإ«فرمودند:  ص خدا  رسول  هک  است  آمده ب  عباس ابن  تیروا
  ال يفارقون�م  ، اذلين الاكتب�  ، الكرام مع�م  اذلين  اهللا  ةمالئ�  ، فاستحيوا من اتلعري

بالعراء   حد�مأ  اغتسل ذاإ، ف ، والغسل ةحاالت: الغائط، واجلناب  ال عند ثالثإ
ند ک یم  ینھ  شدن  برھنه شما را از أ خداوند« .»ةو ببع�أحائط،   و جبرمأ  رت بثو�هـفليست

  یقدر یگرام  سندگانینو  از آن د؛ینکا یشما ھستند ح  ھمراه  هک أ خداوند  از فرشتگان  پس
و   جنابت  ، حالت حاجت  یقضا  شما به  حالت: رفتن  شوند مگر در سه یاز شما جدا نم  هک

  ا بهی،  شیخو  د خود را با جامهیند، باک یم  باز غسل  ییاز شما در فضا  یکی  و چون  غسل  حالت

 .»ندک استتار  یشتر  ا بهی،  یوارید  پناه

بَۡرارَ إِنَّ ﴿
َ
ارَ �نَّ  ١٣لَِ� نَعِي�ٖ  ٱۡ�  ﴾١٤لَِ� َجِحي�ٖ  ٱۡلُفجَّ

  دھند و در تمام یم  انجام  کیار نک  هک  ینیراست  : مؤمنانیعنی» ابرار  گمان یب«
» اند نعمت در«نند؛ ک یپروا م  أل  یو از خدا  را مد نظر داشته  یتقو  شیخو  یارھاک
  یعنی.  است فاجر  جمع» فجار  گمان یو ب«دارند  قرار  یبھشت  : در نازونعمتیعنی
فارند ک» فجار«از  ، مراد نیبنابرا» در دوزخند«اند  ردهک  کرا تر  یالھ  عتیشر  هک  یفارک

 شود. ینم  را شامل  رهیبک  گناه  بانک، مرت خطاب  نیو ا

 ﴾١٥ٱّ�ِينِ يَۡصلَۡوَ�َها يَۡوَم ﴿
  ر آنکمن  هک  ییفجار در روز جزافار ک  نی: ایعنی» شوند یم  در روز جزا وارد آن«

چشند وعذابھا  یھا م ی، سخت آن  شکسر  یھا شعله  امکشوند و در  یم  بودند، وارد دوزخ
  هکم  عازم  یامو  فهیخل  کعبدالمل  بن  مانیسل«ه: ک  است ردهک  نقل  یراز  نند. امامیب یم

  یو  ، به داشت  با ابوحازم  هک  یداریدر د  پس  گذشت یم  نهیاز مد  هکم  بود و در راه
گفت: اما   ؟ ابوحازم است  چگونه أ خداوند  شگاهیدر پ  گرفتن قرار  امتیق  یگفت: فردا
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گردد و اما  یبرم  اش نزد خانواده از سفر  هک  است  یا ردهکسفر  ار؛ او ھمانند شخصکوکین
  یشود. راو یم  آورده  شیخو  یموال نزد  هک  است  ییزپایگر  برده  او ھمچون  ار پسکبد
با ما   سبحان  یخدا  هک  دانستم یم  اشک  یگفت: ا  و سپس  ستیگر  مانید: سلیگو یم

 أ خداوند  تابکرا بر   ؛ عملت است  یا ساده ارک  نیگفت: ا  ند؟! ابوحازمک یم  چه
تو در   هیتوص  نیگفت: ا  مانیرد. سلکخواھد  با تو چه او  هک  یدان یم  وقت  بدار، آن  عرضه

 ٱإِنَّ ﴿ گفت:  ؟ ابوحازم است  آمده أخدا  تابک  یجاک
َ
ارَ ٱ�نَّ  ١٣لَِ� نَعِي�ٖ  َرارَ بۡ ۡ�  ۡلُفجَّ

در  أ خداوند  ، رحمت صورت  نیگفت: در ا  مانیسل .]۱۴-۱۳[االنفطار:  ﴾١٤لَِ� َجِحي�ٖ 

ِ ٱ َت رَۡ�َ  إِنَّ ﴿داد:  پاسخ  ؟ ابوحازم جاستک ۡ ٱ ّمِنَ  قَرِ�ٞب  �َّ  ]۵۶[األعراف:  ﴾ِسنِ�َ ُمحۡ ل
 .» است  کینزد  ارانکوکین  به أ خداوند  رحمت  گمان یب«

 ﴾١٦َوَما ُهۡم َ�ۡنَها بَِغآ�ِبِ�َ ﴿
  دوزخ از  ھم  یساعت  یافر، ھرگز براکفاجر   انی: دوزخیعنی» ستندین  بیغا  و از آن«

ابد در   یبرا  هکشود بل ینم  کسب  آنان بر  آن  شوند و عذاب یدور نم  و از آن  جدا نشده
 برند. یسر م  به  آن

ۡدَرٮَٰك َما يَۡوُم ﴿
َ
ۡدَرٮَٰك َما يَۡوُم  ١٧ٱّ�ِينِ َوَمآ أ

َ
 ﴾١٨ٱّ�ِينِ ُ�مَّ َمآ أ

رار کت» ؟ ستیروز جزا چ  هک  یدان  ؟ باز چه ستیروز جزا چ  هک  یدان  و تو چه«
 . است  امتیق  اندنینما  کو ھولنا  شأن  می، تفخ نمودن  بزرگ  یبرا  سؤال

َۡفٖس َشۡ� ﴿ ۡمرُ اۖ وَ  ٔٗ يَۡوَم َ� َ�ۡملُِك َ�ۡفٞس ّ�ِ
َ
ِ  ٱۡ� َّ  ﴾١٩يَۡوَم�ِٖذ ّ�ِ

  از آن  روز، فرمان  ندارد؛ و در آن  یاریاخت  چیھ  یسک  یبرا  یسک  هک  است  یروز«
در  را  از منفعت  یزیچ  ار رساندنیباشد ـ اختھرکه  ـ  کس ھیچ :یعنی» خداوند است

 ، انیعالم پروردگار أ ندارد و در آنجا جز خداوند  یگرید  سک  یبرا  امتیروز ق
ز یا نیدر دن ارکھرچند  دھد. و  انجام  یارکا یند کصادر   یمکح  هک  ستین  کس ھیچ

  یتعال  حق با  ییدر امر فرمانروا  یسک  در آخرت  هک  است  نیمراد ا  یول  است  نیچن
  گرداند چنان ینم از امور  یزیچ  کرا مال  کس ھیچ روز  نیند و او در اک ینم  شکمشک
را   شتنی! خو ھاشم یبن  یا«است:  آمده  فیشر  ثید. در حدیگردان  آن  کا مالیدر دن  هک

».  ستمین  یزیار چیاخت شما صاحب  یبرا أخدا  از جانب  را منید زیبرھان  از دوزخ
 . برسانم  یشما نفع  به  توانم ینم  یعنی





 
 
 
 

 مطففین  سوره

 . است  هی) آ۳۶(  یو دارا  است  یکم

 لٞ َو�ۡ ﴿: یتعال  حق  فرموده  نیبا ا  آن  افتتاح  جھت  به  سوره  نی: اهیتسم  وجه
،  و وزن  مانهیدر پ  هکاند  یسانک  نیشد. مطفف  دهینام  نی، مطفف﴾١ُمَطّفِفِ�َ ّلِلۡ 
 نند.ک یوارد م  انیز  طرف به

  نهیمد  به ص خدا  رسول  ید: وقتیگو یم  نزول  سبب  انیدر ب ب  عباس  ابن
  أل  یخدا  بودند پس  مانهیو پ  در امر وزن  سانک  نیدتریاز پل  نهیمد  ردند، مردمک  ھجرت

و   یراست به  مانهیوپ  در وزن  ، آنان رد و بعد از آنک  را نازل﴾١َوۡ�ٞل ّلِۡلُمَطّفِفِ�َ ﴿سوره: 
 دند.ییگرا  و استقامت  انصاف

 ﴾١َوۡ�ٞل لِّلُۡمَطّفِفِ�َ ﴿
و   در وزن  مردم  از حقوق  هکباد   یسانکبر   یو نابود  انی: زیعنی» نیبر مطفف  یوا«

» زیچ  کی  نارهک»  یعنی ، و از طف»  کاند« یعنی  فیف: از طفیاھند. تطفک یم  مانهیپ
  مطفف و  است  ا وزنی  مانهیاز پ  یکز اندیچ  استنک،  فیتطف  . پس است  شده  برگرفته

ا ی) یلیک(  یمودنیپ  از اجناس  ردنک  مکبا   شیخو  معامله  طرف  از حق  هک  است  یسک
ا دو یدوترازو،   فروشان مک  نیاز ا  یبرخ  هک  ستید نیاھد. بعک ی) می(وزن  یدنیشک
  یگریاند و با د ردهک یم  مانهیا پی،  وزن  مردم  یبرا ھا آناز   یکیبا   هکاند  داشته  مانهیپ

  مکدادند،  یم  دند وچونیسنج یستاندند، افزونتر م یم  : چونیعنیخود.   یبرا
 د:یفرما یم  هک  دند چنانیسنج یم

ِينَ ﴿ ْ إِذَا  ٱ�َّ  ﴾٢�َۡسَتۡوفُونَ  ٱ�َّاِس َ�َ  ٱۡ�َتالُوا
  هک  یسانک: یعنی» ستانند یم  ستانند، تمام یم  مانهیپ  از مردمان  چون  هک  یسانک«
 رند؛یگ یم  ، تمام و وزن  مانهیدر پ  یریگ ند، با سختیمایخود بپ  یبرا  چون

ونَ ﴿ َزنُوُهۡم ُ�ِۡ�ُ و وَّ
َ
 ﴾٣�َذا َ�لُوُهۡم أ

  : چونیعنی» رسانند یم  انیز  آنان  نند، بهک  ا وزنیدھند   مانهیپ  آنان  یبرا  و چون«
  ابوالقاسم  خیدھند. ش یم  مکرا   مانهیو پ  نند، وزنک  ا وزنیدھند   مانهیپ  گرانید  یبرا
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  ردنک ارکآش ، مانهیو پ  در وزن  ردنک  مک  شامل  لفظ مطفف«د: یگو یم /  یریقش
  یبرا  دادن  انصاف  کخود و تر  یبرا  انصاف  و طلب  آن  ردنک  ا پنھانیاال ک  بیع
  برادر مسلمان  یپسندد، برا یم خود  یرا برا  آنچه  هک  ھرکس  شود پس یم  ، ھمه گرانید

  بیند اما عیب یرا م  مردم  بیع  هک سکو ھر   ستیو دادگر ن  نپسندد، او منصف  شیخو
طلبد اما  یم  خود را از مردم  حق  هک  ھرکس و  است  ز مطففیند، او نیب یخود را نم

  مردم  حقوق  هک  است  یسکجوانمرد   پس . است  جمله  نیز از ایدھد، او ن یرا نم  آنان  حقوق
  قوم أخداوند  هک  ر استکذ  انیشا». طلبد ینم  یحق  یسکخود از   یپردازد و برا یرا م
  هک دند بعد از آنیرسان یم  انیز  مانهیو پ  ندر وز  هکرد ک نابود  آن  جھت  را به ÷ بیشع

ْ ﴿ رد:ک  حتینص را  ررا آنانکم ÷  بیشع ۡوفُوا
َ
ِ  لِۡمَ�انَ ٱوَ  لِۡمۡكيَاَل ٱَوَ�َٰقۡوِم أ َوَ�  لۡقِۡسِط� ٱب

ۡشيَآَءُهمۡ  �َّاَس ٱَ�ۡبَخُسواْ 
َ
 . گذشت  آن  انیر و بیتفس  هک ]۸۵[ھود:  ﴾أ

  نهیمد  را بر مردم  سوره  نیا ص خدا  رسول  هک  است آمده  فیشر  ثیدر حد

  ال سلط عليهمإالعهد   قوم  ، ما نقض خبمس  مخس«فرمودند:   ردند و سپسک  تالوت
ال إ  الفاحشه  فيهم  الفقر وال ظهرت  ال فشا فيهمإ  اهللا  نزلأحكموا بغ� ما  وما  عدوهم

ال إ ةالز�ا وال منعو  وأخذوا بالسن�  انلباتا ال منعوإ  املكيالا وال طففو  املوت  فشا فيهم
 :ز قرار داردیچ  برابر پنج درز یچ  پنج« .»ملطرا  عنهم  حبس
 مسلط  بر آنان  دشمنشان  هک نیستند مگر اکرا نش  شیعھد خو  یقوم  چیھ -۱

 شد.  دهیگردان
فقر   هک نیردند مگر اکن  مکح  نموده  نازل أل  یخدا  هک  ر آنچهیغ  به  یقوم  چیھ -۲

 . افتی  و گسترش  وعیش  انشانیدر م
  انشانیر در میوم مرگ  هک  نیمگر ا  افتین  وعیش  یقوم  چیھ  انیفحشا در م -۳

 رد.کدا یپ  گسترش
باز  ھا و رستنی  نباتات  از رویش  که ندادند مگر این  کم  در پیمانه  قومی  ھیچ -۴

 شد.  مسلط گردانیده  بر آنان  شدند و قحطی  داشته
 .»شد  باز داشته  از آنان  باران  که را بازنداشتند مگر این  زکات  یقوم  ھیچ -۵
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ۡبُعوثُونَ ﴿ �َُّهم مَّ
َ
ْوَ�ٰٓ�َِك �

ُ
َ� َ�ُظنُّ أ

َ
�٤﴾ 
  بکمرت  هک  یسانکا ی: آیعنی» شد؟ خواھند  ختهیبرانگ  هکدانند  ینم  مگر آنان«

  هکند ک یخطور نم  در خاطرشان  شهیاند  نیشوند، ا یم  ییارھاک  نیچن
؟ چرا در  قرار خواھندگرفت  پرسش نند، موردک یم  از آنچه  گاه ھستند و آن  یختنیبرانگ

د یبا  هکرا   امر، آنچه  نیدر ا  نیقی  به  دنیبا رس  ردند تا سرانجامکن  شهیتدبر و اند امر  نیا

َ� َ�ُظنُّ ﴿  بود، فروگذارند؟ پس  کمنایب  آن  عاقبت از
َ
 و  خیاز سر توب  است  یسؤال  ﴾�

  به باشد  یا ر شد تا اشارهیتعب»  ظن«به   نیقی. از  آنان  از حال  افگندن  تعجب  ار و بهکان
ھمچو   ابکباشد، بر ارت  امتیق  ییبرپا  گمان  به  یحت  یسکاگر   هکامر   نیا
 دارد.  نیقی  آن  به  هک  یسک  رسد به  ند، چهک ینم  جسارت  یزشت  یارھاک

 ﴾٥ِ�َۡوٍ� َعِظي�ٖ ﴿
  امتیق روز  هک» بزرگ  یدر روز«خواھندشد؛   ختهیبرانگ  هکاند  نداشته  نیقیا ی! آ یآر
  به  در آن  یبزرگ  یامور و رخدادھا  هک  است  بزرگ  جھت  بدان  امتیروز ق  . پس است
و   بھشت  به  انیبھشت و ورود  و عقاب  تا حساب  ز گرفتهیوندد؛ از رستاخیپ یم  وقوع
 . دوزخ  به  انیدوزخ

 ﴾٦ٱۡلَ�ٰلَِم�َ لَِرّبِ  ٱ�َّاُس يَۡوَم َ�ُقوُم ﴿
او   انتظار فرمان  به» ستندیا  یپا  به  انیپروردگار جھان  شگاهیدر پ  مردم  هک  یروز«

 و  فروشان  مک  گناه  یو فزون  یر خود بر بزرگیتعب  نی. ا ا حسابشیانتظار جزا   به ای
  و خوردن  در امانت  انتیار، خک  نیرا ایند زک یم  داللت  آنان  مجازات  یدرشت
  اتیآ  نید را در ایاز تھد  یانواع  سبحان  یخدا  هک  مینک  مالحظه  . پس است  گرانید  حق
 . است  ردهک  جمع  باھم

ٓ إِنَّ كَِ�َٰب ﴿ ارِ َ�َّ �ٖ  ٱلُۡفجَّ  ﴾٧لَِ� ِسّجِ
 و زجر بر  هیز تنبیو ن  یفروش مکاز   آنان  هیو تنب  ردع  یال: براک» است  نیچن  نه«

  است  مؤمن  به  نسبت  ز و حسابیاز رستاخ  ا غفلتیافر، ک  به  روز جزا نسبت  بیذکت
  اھندگانک  جمله ار و منکبد  : فجار نافرمانیعنی» است  نیفجار در سج  نامه  گمان یب«

و   ا در زندانیاند.  شده  ثبت  دوزخ  (سجل) اھل  پرونده، در  و وزن  مانهیدر پ  مردم  حقوق
 قرار دارند.  یسخت  یتنگنا
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﴿ ٞ� ۡدَرٮَٰك َما ِسّجِ
َ
ۡرقُومٞ  ٨َوَمآ أ  ﴾٩كَِ�ٰٞب مَّ

  نشان  کو ھولنا  اندنینما بزرگ  یبرا  سؤال  نیا» ستیچ  نیسج  هک  یدان  و تو چه«
ندارد:   یارتباط  یتعال  حق  فرموده  نیا  هب  یعنیما بعد خود   و به  است  جھنم  دادن

  ثبت  در آن  یفجار دوزخ  ینامھا  هک  یتابک: یعنی» شده  نوشته  است  یتابک«
  اعمال  نندهک جمع  هک  است  یتابک  نی: سجیقول . به شده  نگاشته  است  یتابک،  است  شده

  هک  است شر  وانید  نیسج  پسباشد.  یم  و فاسقان  افرانکو   نیاطیاز ش  شده شر صادر
  است  زندان  یمعن  به  و از سجن  است  ردهک  نیتدو  اشرار را در آن  اعمال أ خداوند

شود.  یم  ار بر اشرار در جھنمک  شدن  و تنگ  شدن  یزندان  ، سبب تابک  را آنیز
باشد.  یم  اعمال  تابک  هک  است  از سجل  و مشتق  لیسج  در اصل  نیگر: سجید یقول به
مرقوم)   تابکر، (یتفس  نیو بنابرا  نیالسافل در اسفل  است  یانکم  نیگر: سجید  یقول به

  تابک  هکبل  است  نیچن  نه«شود:  یم  نیچن  ر سخنیتقد  هکبل  ستین  نیر سجیتفس
 ». است  نیدر سج  نافرمانان

﴿ َ�ِ�  ﴾١٠َوۡ�ٞل يَۡوَم�ِٖذ ّلِۡلُمَكّذِ
  هک  یسانکبر   امتیدر روز ق  ی: وایعنی» روز  در آن  نندگانک  بیذکبر ت  یوا«
 اند؛ ار گرفتهکان را به  یالھ  آوران امیپ  امیو پ  شمرده  را دروغ  از مرگ  پس  شدن  زنده

ِينَ ﴿ بُوَن �َِيۡوِم  ٱ�َّ  ﴾١١ٱّ�ِينِ يَُ�ّذِ
 ر آنند.کو من» نندک یم  بیذکروز جزا را ت  هک  یسانک  ھمان«

ُب بِهِ ﴿ �ِي�ٍ  ۦٓ َوَما يَُ�ّذِ
َ
 ﴾١٢إِ�َّ ُ�ُّ ُمۡعتٍَد أ

 ارک: جز ھر بدیعنی» ردیگ ینم  دروغ  را به  آن  یارکگناھ  شهیو جز ھر تجاوز پ«
جزا  ، روز است  فرورفته  آن  اسباب  یریارگک  و در به  از حد گذشته  در گناه  هک  یستمگر

 ند.ک ینم  بیذکرا ت

َ�ِٰطُ� ﴿
َ
لِ�َ إَِذا ُ�ۡتَ�ٰ َعلَۡيهِ َءاَ�ُٰتَنا قَاَل أ وَّ

َ
 ﴾١٣ٱۡ�

 شود،  بر او خوانده«؛  میا ردهک  نازل ص بر محمد  هک» ما  اتیآ  چون  هک  ھمان«
  اساسشان یو ب  یواھ  یھا آن: داستیعنی» است  انینیشیپ  یھا افسانهھا  این د:یگو

 اند. داده  شیرایو پ  شیو آرا  را برساخته ھا آن  هک  است

ا َ�نُواْ يَۡ�ِسُبونَ ﴿ ٰ قُلُو�ِهِم مَّ ۖ بَلۡۜ َراَن َ�َ َّ�َ١٤﴾ 
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از  ارک گناه  تجاوزگران  نیبر ا  است  یبیذک، ھشدار و ت هیال: تنبک» است  نیچن  نه«
 زنگار  شانیھا شدند بر دل یم  بکمرت  آنچه  هکبل« یباطل  سخنان  نیچن  گفتن
  فراگرفته را  شانیھا و دل  ار گشتهیبس  شانیھا یو نافرمان  : گناھانیعنی» است  بسته
رو   نیا از ، است  را در خود پوشانده  شانیھا دل  هک  است  یزنگار  گناھان  نیا  پس  است
تا بدانجا   است  گناه  یبر باال  گناه» ن: زنگاریر«د: یگو یم  نند. حسنک یار مکرا ان  حق

بر   هک  است  نیا » طبع«گرداند اما  یم  اهیرا س  نا و آنیرا ناب  دل  گناھان  یاریبس  هک
  تیروا  به  فیشر  ثی. درحد تر از زنگار است سخت  نیا  هکشود   مھر گذاشته  شانیدلھا

  نإ« فرمودند: ص خدا  رسول  هک  است  آمده س  رهیاز ابوھر  یو نسائ  یاحمد، ترمذ
  قلبه  واستغفر صقل  ونزع  تاب  نإسوداء، ف  ةن�ت  قلبه  يف  ذنبا ن�تت  ذا أذنبإالعبد 

  چون« .»القرآن  يف  سبحانه  اهللا  ذكره  اذلي  الران  ، فذلك قلبه  تغلف  حيت  اعد زادت  ن�و
  رد و دستک  اگر توبه  شود پس یم  دهیوبک  یاھیس  نقطه  یو  شود، در قلب  یگناھ  بکمرت  بنده

  اهیس  نقطه  ، آن بازگشت  گناه  شود و اگر به یم  زده  قلیص  یو  ، قلب خواست  د و آمرزشیشک
  هک  ) استی(زنگار  نیر  ھمان  نیا  برد. پس یم فرو  یرا در غالف  قلبش  هک شود تا آن یم  افزوده

 .» است  ردهکاد ی  در قرآن  از آن  سبحان  یخدا

ََّمۡحُجوُ�ونَ ﴿ ّ�ِِهۡم يَۡوَم�ِٖذ ل ٓ إِ�َُّهۡم َعن رَّ َّ�َ١٥﴾ 
در   آنان  قتیدر حق«بافند؛  یم  ھم  به  آنان  هک  پندار باطل  یزھ» است  نیچن  نه«

  دار پروردگارشانیفار از دک: یعنی» محجوبند  سخت  دار پروردگارشانیروز از د  آن
 شوند لذا مانند یم  دار باز داشتهید  نیاند و از ا پردهو در   محجوب  امتیروز ق در

 یپرست گانهید و یا از توحیدر دن  هک چنان  نگرند پس ینم  یتعال  حق  یسو به  مؤمنان
 باشند. مجاھد یم  در حجاب  یتعال  دار حقیاز د  در آخرت  گونه نیدر حجابند، ھم 

 شده  بازداشته  یتعال  حق  شیو بخشا  رامتکاز  ھا آن«د: یگو یم  مهیرک  هیر آیدر تفس
 ».و محجوبند 

ُهۡم لََصالُواْ ﴿  ﴾١٦ٱۡ�َِحيمِ ُ�مَّ إِ�َّ
  رونیب  گردند و ھرگز از آن  آن  آغوش  و ھم» ندیدرآ  نا در دوزخیقی  آنان  سپس«
  آتش  ، اھل رحمان  یدار خدایاز د  با وجود حرمان ھا آن،  نیستند. بنابراین  یشدن
  نمودنشان  محروم و  ردنک تر از خوار ، سخت دوزخ  ز ھستند و قطعا ورود بهین  دانیجاو

 . است  رامتک  از آن
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ِيُ�مَّ ُ�َقاُل َ�َٰذا ﴿ بُونَ  ۦُكنُتم بِهِ  ٱ�َّ  ﴾١٧تَُ�ّذِ
 :یعنی» دیگرفت یم  دروغ  را به  آن  هک  است  ھمان  نیشود: ا یم  گفته  آنان  به  سپس«

  است  یزیچ  ھمان  نیند: ایگو یم  آنان  به  زدن  وفتکو سر  خیاز سر توب  جھنم  نگھبانان
 د.ید و بچشیرا بنگر  آن  کنیا  د پسیگرفت یم  دروغ  را به  ا آنیشما در دن  هک

ٓ إِنَّ كَِ�َٰب ﴿ بَۡرارِ َ�َّ
َ
 ﴾١٨لَِ� ِعّلِّيِ�َ  ٱۡ�

د: یگو یم  سخن  نیچن  است ردهک  آماده  انکین  یبرا  هک  از آنچه أ خداوند  گاه آن
  نوشته  نییعل  اھل  در زمره  شانی: ایعنی» است  نییابرار در عل  تابک  قتیدر حق«

 ارند.کوکین  اند. ابرار: فرمانبرداران شده

ۡدَرٮَٰك َما ِعّلِيُّونَ ﴿
َ
 ﴾١٩َوَمآ أ

گاهیچ  ! چهص محمد  ی: ایعنی» ستیچ  نییعل  هک  یدان  و تو چه«   ساخت  ز تو را آ
 ؛ است  نییعل  شأن  اندنینما  و بزرگ  میتفخ  یر برایتعب  نی؟ ا ستیچ  نییعل  هک

ۡرقُومٞ ﴿  ﴾٢٠كَِ�ٰٞب مَّ
در   انیبھشت  یھا نام  هک  است  یتابک  نیی: علیعنی» شده  نوشته  است  یتابک«

 ای  خود بھشت  نام  نییعل  نیدار. ھمچن نشانه  است  یتابکا ی.  است  شده  نوشته  آن
 . ز ھستین  آن  یھا یبلند

ُ�ونَ �َۡشَهُدهُ ﴿  ﴾٢١ٱلُۡمَقرَّ
 حاضر  شده  نوشته  تابک  آن  کی، نزد : فرشتگانیعنی» شاھد آنند  مقربان  هک«

در   هک  بر آنچه  امتیدر روز ق  است: فرشتگان  نیا  یا معنینند. یب یرا م  شوند و آن یم
 دھند. یم  ی، گواھ است  تابک  آن

بَۡرارَ إِنَّ ﴿
َ
 ﴾٢٢لَِ� نَعِي�ٍ  ٱۡ�

 و ناز در  آخرت  یدر سرا  طاعت  : اھلیعنی» باشند  در نعمت  انکین  گمان یب«
 رد.ک  سنجش و  را فراگرفت  آن  قدر و اندازه  نتوان  هک  قرار خواھند داشت  یبزرگ  نعمت

َرآ�ِِك َ�َ ﴿
َ
 ﴾٢٣يَنُظُرونَ  ٱۡ�

ھا و  : تختکارائ» اند ھا نشسته بر تخت«  در نعمت  غرق  انکی! ن یآر
  هک  گاه شود مگر آن ینم  اطالق  بر تخت  هکی. ار است  یبھشت  یھا سراپرده  یھا اورنگ
  ھا آراسته شیھا و آرا پرده  به  هکباشد   قرار داشته  یا ر قبهیدر ز  یعنی  حجله در  تخت
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واعزازھا   رامکھا و ا نعمت و از ناز  شانیبرا  أل  یخدا  هک  آنچه  یسو به» نگرند یم« باشد
 . ذوالجالل  ذات  یسو نگرند به یاست: م  نیا  یا معنی.  است  ردهک  آماده

ةَ ﴿  ﴾٢٤ٱ�َّعِيمِ َ�ۡعرُِف ِ� وُُجوهِِهۡم نَۡ�َ
 ، ینیرا بب  شانیا  : چونیعنی» یشناس یرا م  نعمت و ناز  یتازگ  شانیھا در چھره«

 و  ، بھجت یدی، سپ ییباینور، ز  سبب  اند، به نعمت و ناز  از اھل  هک  یدان یم
 لیو شما  لکما و شیدر س أرا خداوندیز  ینیب یم  شانیھا در چھره  هک  یا یتروتازگ

 یا نندهک فیتوص  چیھ  هک  است  دهیبخش  یو صفا و طراوت  رونق  چنان  آنان  ییبایو ز 
 رد.کنتواند   را وصف  آن 

ُۡتو�ٍ ﴿  ﴾٢٥�ُۡسَقۡوَن ِمن رَِّحيٖق �َّ
 و  غش  چیھ  نه  هک  است  یق: شرابیرح» شوند  دهینوشان  مختوم  قیاز رح«

  هک است  ند. مختوم: آنکو فاسد   دهیرا گند  آن  هک  یزیچ  و نه  است  در آن  یا یناخالص
  شده  بازداشته برسد، محفوظ و  آن  به  یدست  هک نیلذا از ا  است  شده  نھاده  یمھر  بر آن
 دارند. یرا بر م  خود مھر آن  انکین  هک تا آن  است

 ﴾٢٦ٱلُۡمَتَ�ٰفُِسونَ ِمۡسٞكۚ َوِ� َ�ٰلَِك فَلۡيَتََنافَِس  ۥِخَ�ُٰمهُ ﴿
و   است  کمش  ی، بو یبھشت  باده  آن  طعم  نی: آخریعنی» است  کاز مش  مھر آن«
  یبو  را ھمچون  آن  یبردارد، بو  آن  جرعه  نیاز آخر را  دھانش  نوشنده  شخص  چون

با   آن  یھا وزهکھا و  از جام  ، اعم بھشت  یھا است: ظرف  نیا  یا معنیابد. ی یم  کمش
» رندیگ  یشیگر پید کیامر بر   نید در ایبا  و مشتاقان«  است  شده  مھر زده  کمش

  یرا برا  آن  سکھر   هک  است  یزیچ  کی  بر سر تصاحب  شکشمکو   تنافس: مشاجره
را   ورزد و آن یم  بخل  ند، بر آنک یم  رقابت  گرانیبا د  خواھد لذا بر سر آن یم  خودش

  به  هک  یھر مؤمن«است:   آمده  فیشر  ثیآورد. در حد یدرم  خودش  اختصاص  در حوزه
  مختوم  قیرا از رح او  امتیروز ق در أ بنوشاند، خداوند  یآب  جرعه  یا تشنه  مؤمن

  یھا وهیاو را از م أ ند، خداوندک  اطعام را  یا گرسنه  مؤمن  هک  ینوشاند و ھر مؤمن یم
او را از  أ را بپوشاند، خداوند  یا برھنه  مؤمن  هک  یند و ھر مؤمنک یم  اطعام  بھشت
 ».پوشاند یم  یسبز بھشت  یھا لباس

 ﴾٢٧مِن �َۡسنِي�ٍ  ۥَوِمَزاُجهُ ﴿
 . است  میمھر، از تسن  به سر  شراب  آن  زهی: آمیعنی» است  میاز تسن  آن  زهیو آم«
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  نیشود و بھتر یم  ختاندهیفرو ر  انیاز باال بر بھشت  هک  است  یشراب  میتسن
 . است  بھشت  یھا شراب

ُ�ونَ َ�ۡيٗنا �َۡ�َُب بَِها ﴿  ﴾٢٨ٱلُۡمَقرَّ
  هک  است  یا چشمه  میا تسنی،  قی: رحیعنی» نوشند یم  از آن  مقربان  هک  یا چشمه«
  خالص طور به  از آن  مقربان  هک  یزند در حالیآم یم  را با آن  شیخو  یجامھا  انیبھشت

 است:  چھار صفت  یدارا  قیرح  نوشند. پس یم
 مھر.  سر به  است  شرابی -۱
 . است  کاز مش  مھر آن -۲
 قرار دارد.  رغبت  و در معرض  رقابت  در محل -۳
 . است  از تسنیم  آن  زهآمی -۴

 صرفا  هک  در بھشت  است  یا چشمه  میتسن«د: یگو یم س مسعود  بن للهعبدا
 خشبو و  از آن  یا زهیرا با آم  شانیز جامھاین  نیمی  نوشند و اصحاب یم  از آن  مقربان
 ».نندک یمعطر م

ِينَ إِنَّ ﴿ ۡجَرُمواْ َ�نُواْ ِمَن  ٱ�َّ
َ
ِينَ أ  ﴾٢٩َءاَمُنواْ يَۡضَحُكونَ  ٱ�َّ

ا یدن را در  : مؤمنانیعنی» دندیخند یم  مؤمنان  ردند، بهک یم  جرم  هک  یسانک  گمان یب«
 فارند.ک گریو د  شیفار قرکگرفتند. مراد از آنان:  یشخند میر  ردند و بهک یم  مسخره

،  اول  تیاند: بنا بر روا ردهکر کذ  تیدو روا  مهیرک  هیآ  نیا  نزول  سبب  انیعلما در ب
  وائل  بن  یو عاص  رهیمغ  دبنی، ول مانند ابوجھل  نیکمشر  بزرگان»  مجرمان«مراد از 

استھزا  را مورد  نیمسلم  یاز فقرا  شانیر ایو غ  ، بالل بیعمار، صھ  هکھستند   یسھم
  مسلمانان از  یبا جمع س  طالب  یاب  بن  یاست: عل  آمده  دوم  تیدادند. در روا یقرار م
مورد تمسخر  را  شانیو ابرو ا  و با چشم  دهیخند  شانیا  به  منافقان  پس  گذشت یم  از راه
  ! و ھمه میدیرا د  طاس  لهکرفتند و گفتند: امروز مرد   منافق  ارانینزد   گاه دادند آن قرار
  هیآ  نیبرسد، ا ص خدا  رسول نزد س  یعل  هک از آن  دند. و قبلیخند  سخن  نیاز ا  آنان
 شد.  نازل

واْ بِِهۡم َ�َتَغاَمُزونَ ﴿  ﴾٣٠�َذا َمرُّ
» ردندک یم  بدل و و ابرو رد  چشم  اشاره  باھم گذشتند، یم  نارشانکاز   و چون«

 اند. غمز: دهیگرد  مسلمان  هک نیاز ا  شانیا  ییجو بیر، تمسخر و عیمنظور تحق  به
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  یگریا شر دیر یمنظور خ  ا بهیو ابرو از سر تمسخر   چشم  دادن  تکو حر  فروافگندن
 رد.یگ یم  انجام  یمنظور شر و بد  ار بهک  نیثرا اکا  یول  است

ْ �َذا ﴿ ۡهلِِهُم  ٱنَقلَُبٓوا
َ
ْ إَِ�ٰٓ أ  ﴾٣١فَِكهِ�َ  ٱنَقلَُبوا

 خود؛  محافلو   از مجالس» گشتند یخود بازم  نزد خانواده«فار ک» هک  یو ھنگام«
شخند یر را مورد  مؤمنان  هک نیدارند و از ا  هک  یو وضع  از حال» گشتند شادمان یبازم«

  هکرا   ینعمت گشتند، ھر ناز و یبازم  شانیھا خانه  به  ا چونیاند.  داده و تمسخر قرار
 بود.»  استدراج«  شانیبرا  نازونعمت  نیا  دادن  افتند. البتهی یم ھا آنخواستند در  یم

ُؤَ�ٓءِ لََضآلُّونَ ﴿ ۡوُهۡم قَالُٓواْ إِنَّ َ�ٰٓ
َ
 ﴾٣٢�َذا َرأ

در » گمراھند  نانیگفتند: ھمانا ا یدند، مید یرا م  مؤمنان«  افرانک» و چون«
ھا  نعمت  گذاشتن و فرو  است  او آورده  هک  آنچه  به  کو تمس ص خود از محمد  یرویپ
 ا.یدن  آمادهنقد و   یھا لذت و

رِۡسلُواْ َعلَۡيِهۡم َ�ٰفِِظ�َ ﴿
ُ
 ﴾٣٣َوَمآ أ

  یخدا  از جانب  : آنانیعنی» بودند  نشده  فرستاده  نگھبان  بر آنان  هک  آن  و حال«
  هکبل باشند  شان و اعمال  احوال  بودند تا نگھبان  نشده  گمارده  بازرس  بر مسلمانان  سبحان

  آورند پس  سامان و  صالح  بنگرند و امور خود را به  شیخو  شتنیبودند تا در خو  شده  لفکم
 سزاوارتر بود.  شانیبرا  گرانید  ییجو  بیع  به  شدن  خود از مشغول  به  پرداختن

ِينَ  ٱۡ�َۡومَ فَ ﴿ ارِ َءاَمُنواْ ِمَن  ٱ�َّ  ﴾٣٤يَۡضَحُكونَ  ٱلُۡكفَّ
  گاه آن »زنند یم  خنده  افرانکبر   هکمؤمنانند «: در روز آخرت یعنی» امروز  حال«

 نند.یب یمقدار م یو ب  ستهکخوار و ورش  یالھ  را در عذاب  آنان  هک

َرآ�ِِك َ�َ ﴿
َ
 ﴾٣٥يَنُظُرونَ  ٱۡ�

و با فرو   نعمت و در ناز  مؤمنان  هک ی: درحالیعنی» نندک یم  نظاره  بر تختھا نشسته«
  یسو اند، به داده  هیکت  مجلل  یھا و اورنگ  للکمھای  تخت نواز بر چشم  یوھکش

  انیدر م« د:یگو یم  عبکشوند.  یم  عذاب  در دوزخ  هکنگرند  یم  أل  یخدا  دشمنان
در   هک  یدشمن  یسو به  هکبخواھد   مؤمن  چون  پس  است  ییھا روزنه  و دوزخ  بھشت

است:   نیا  یمعن ای». شدک یھا سر م روزنه  نیاز ا  یبنگرد، از برخ  است  ا داشتهیدن
 نگرند. یم  شیخو  ألپروردگار   یسو  به  ھا نشسته بر تخت  مؤمنان
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ارُ َهۡل ثُوَِّب ﴿  ﴾٣٦َما َ�نُواْ َ�ۡفَعلُونَ  ٱۡلُكفَّ
 . است  یریتقر  استفھام» شدند؟  بودند جزا داده  ردهک  برابر آنچه در  افرانکا یآ«

  نازل ، جزا مؤمنان  به  ا نسبتیدر دن  شان یابرابر تمسخر و استھز فار درک  ! به یآر  یعنی
ار ک بهھردو  ر و شریشود و در خ یم  داده  برابر عملش در  بر بنده  هک  د. ثواب: آنچهیگرد

  و از آن  شان اعمال فار را در برابرکا ید: آیگو یم  مؤمنان  به أ خداوند  ییرود. گو یم
  یبر شادمان  سخن  نیا  ر؟ پسیا خی  میجزا داد  شما مؤمنان  به  دنیتمسخر و خند  جمله

مقدار  یو ب  انگاشتن  کسب و  آنان  شتر بهیب  نھادن  انگر حرمتیرا نماید زیافزا یم  مؤمنان
 . است  شان دشمنان  دادن  نشان



 
 
 
 

 انشقاق  سوره

 . است  هیآ )۲۵(  یو دارا  است  یکم
  نیبا ا را  آن أ خداوند  هکشد   دهینام»  انشقاق«  جھت  بدان  سوره  نیا ه:یتسم  وجه

َمآءُ ٱإَِذا ﴿اش:  فرموده ۡت ٱ لسَّ  ، آغاز است  آسمان  افتنکش  اعالم  هک  ]۱[االنشقاق:  ﴾١�َشقَّ
  امتیق  میعظ  ھراس و  ھول  ییو برپا  جھان  یرانیو  خود نشانه  هک  یا دهی؛ پد است  ردهک
 باشد. یم

در  ص خدا  فرمود: با رسول  هک  است  شده  تیروا س  رهیاز ابوھر آن:  لتیفض

َمآءُ ٱإَِذا ﴿تالوت:   ھنگام ۡت ٱ لسَّ  قۡ ٱ﴿و  ﴾١�َشقَّ
ۡ
ِ  َرأ ِيٱَرّ�َِك  مِ سۡ ٱب  ]۱[العلق:  ﴾١َخلَقَ  �َّ

 . میردک  سجده

َمآءُ إَِذا ﴿ ۡت  ٱلسَّ  ﴾١ٱ�َشقَّ
 . است  امتیق  یھا از نشانه  افتنکش  نیو ا» افدکبش  ھم از  آسمان  هک  گاه آن«

ۡت ﴿ ذِنَۡت لَِرّ�َِها وَُحقَّ
َ
 ﴾٢َوأ

 پروردگار خود را در  : آسمانیعنی» پروردگار خود  فرمان  بسپارد به  و گوش«
  است  از آن  یریپذ  ز و سخنیچ  کی  به  سپردن  گوش»  اذن«برد.   فرمان  شدن  افتهکش
  و فروتن  عیمط پروردگار خود  یبرا  هک  است  : سزاوار آسمانیعنی» سزد  نیو خود چن«

 بشنود.  باشد و سخن

�ُض �َذا ﴿
َ
ۡت  ٱۡ�  ﴾٣ُمدَّ

 و  شده  ساخته  ھموار و مسطح  نی: زمیعنی» شود  دهیشک  نیزم  هک  گاه و آن«
 گردد.  یھموار  دشت  ھمچون  هکشود تا بدانجا   دهیوبک  درھم  آن  یھا وهک

لَۡقۡت َما �ِيَها َوَ�َلَّۡت ﴿
َ
 ﴾٤َو�

،  مردگان از  آن  در دل  هکرا   آنچه  نی: زمیعنی» افگند  رونی، ب است  در آن  هکرا   و آنچه«
د یجو  یزاریب  اعمالشان و از  از مردگان» شود  یو تھ«افگند   رونی، ب ھاست نهیھا و دف گنج

و   ردنک  هیتخل  نیدر ا  نیزم  نافذ گرداند. البته  را در آنان  شیخو  فرمان  یتعال  تا حق
 ماند. ینم  یباق  یزیچ  چیھ  آن  در درون  هکند تا بدانجا ک یم  جھد تمام  شدن یتھ
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ۡت ﴿ ذِنَۡت لَِرّ�َِها وَُحقَّ
َ
 ﴾٥َوأ

و خود «برد   و از او فرمان» بسپارد  گوش  امر پروردگارش  به»  نیزم» و«
 شود  ی، تھ است  آن  در درون  از آنچه  هک  است  نیز این  نی: سزاوار زمیعنی» سزد  نیچن

 برد.  بسپارد و فرمان  گوش  ألامر پروردگار   و به

َها ﴿ ُّ�
َ
� �َ�ٰنُ َ�ٰٓ  ﴾٦إِنََّك َ�دٌِح إَِ�ٰ َرّ�َِك َكۡدٗحا َ�ُمَ�ٰقِيهِ  ٱۡ�ِ

 راھردو  افرکو   مؤمن  خطاب  نیا  . پس است  انسان  مراد جنس» انسان  یا  ھان«
 ، : تو در عملتیعنی» یا دهیوشک  سخت  پروردگارت  تو در راه  هکحقا «شود  یم  شامل

  فراوان  یو رنج  تمام  یوششک  به  پروردگارت  مالقات  یسو ا بهی  پروردگارت  یسو به
  به  با عملت  یزود : بهیعنی» ردک  یخواھ  او را مالقات  پس»  یا دهیوشک

 ا تو در روزی.  است  انسان  ھمانا مرگ  مالقات  نیا  هکد، یرس  یخواھ  پروردگارت  یلقا
  ثیشر. در حد  ر باشد و چهیخ  رد، چهک یخواھ  مالقات  با عملت  امتیق

  ما شئت  جرب�ل: يا �مد، عش  قال«فرمودند:  ص خدا  رسول  هک  است  آمده  فیشر
  لیجبرئ« .»مالقيه  نكإف  ما شئت  واعمل  مفارقه  نكفإ  ما شئت  وأحبب  ميت  نكفإ

را   و ھر چه  یریم یم  را سرانجامیز  نک  یزندگ  یخواھ یم  محمد! ھر چه  یگفت: ا
 را تویز  نک  عمل  یخواھ یو ھر چه م  یشو یجدا م  از آن  را سرانجامیبدار ز  دوست  یخواھ یم

 .»درک  یخواھ  القاتم  شیخو  با عمل

وِ�َ كَِ�َٰبهُ ﴿
ُ
ا َمۡن أ مَّ

َ
 ﴾٧ۦ�َِيِمينِهِ  ۥفَأ

مؤمنانند   و آنان» شود  داده  راستش  دست  به  اش ارنامهک  هک  ھرکس اما«
 شود. یم  داده  شان راست  دست  به  شان اعمال  یھا نامه  هک

 ﴾٨فََسوَۡف ُ�َاَسُب ِحَساٗ�ا �َِسٗ��﴿
  یھا یکین در برابر  : مؤمنیعنی» آسان  بس  ینند حسابک  با او حساب  هکزودا   پس«

 أخداوند شود اما یم  ز بر او ارائهین  شیھا یو بد  شود و گناھان یم  داده  خود پاداش
  حساب  ھمان  است  نیآمرزد و ا یرا م ھا آنشود،   یبا او حسابرس ھا آندر   هک آن یب

  رسول  هک  است  آمده ل  از عائشه  و مسلم  یبخار  تیروا  به  فیشر  ثی. در حد آسان

و   مورد مناقشه  در حساب  هک سکھر « .»عذب  احلساب  نوقش  من«فرمودند:  ص خدا

؛  گفتم ص خدا  رسول  به«د: یگو یم ل  . عائشه»شود یم  رد، عذابیاو قرار گکندوک
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  با او حساب  هکزودا « .»ا�س�حسابا   اسب�  فسوف«د: یفرما ینم خود أ مگر خداوند

،  باحلساب  ذلك  ليس«فرمودند:   در پاسخم ص خدا  رسول »؟ آسان  یحساب  نند بهک
  حساب  ییگو یتو م  هک نیا« .»عذب ةالقيام  يوم  احلساب  نوقش  ، من العرض  ذلك  ول�ن

  مناقشه مورد  در حساب  ھرکس  هک  بدان  پس  اوست  به  بد انسان  ارنامهک  ارائه  نیا  هکبل  ستین

 .»شود یم  رد، عذابیاو قرار گکندوکو 

ۡهلِهِ ﴿
َ
وٗر� ۦَوَ�نَقلُِب إَِ�ٰٓ أ  ﴾٩َمۡ�ُ

  عده  آن  یسو به  آسان  بعد از حساب  : مؤمنیعنی» گردد باز  اش خانواده  یسو و به«
گردد.  یبرند، بازم یم سر به  در بھشت  هکـ   و فرزندان  خود ـ از زنان  خانواده  یاز اعضا

  آماده  او در بھشت  یبرا  أل  یخدا  هکگردد  یم باز  نیاز حور ع  یسانک  یسو ا بهی
  یرامتکو   ر و نعمتیاز خ  است  و خرم  و خوشحال» شادمان«  هک  یدر حال  است  ردهک
 . بگردان  شانیا  زمره ا! ما را ازیخدا بار  . پس است  شده  او داده  به  هک

وِ�َ كَِ�َٰبهُ ﴿
ُ
ا َمۡن أ مَّ

َ
ِ  ۥَوأ  ﴾١٠ۦَوَرآَء َظۡهرِه

  هک  جھت  بدان» شود  او داده  به  سرش  از پشت  اش ارنامهک  هک  ھرکس و اما«
  سرش  پشت  به  ھم  چپش  و دست  ختهیآو  گردنش  ر بهیزنج و  در غل  راستش  دست

 ؛ است  ختهیآو

 ﴾١١فََسوَۡف يَۡدُعواْ ُ�ُبوٗر�﴿
  داده  چپش  دست  به  اعمالش  نامه  : چونیعنی» خواھد  شیخو  کھال  هکزودا «

!  برس  دادم  به  مرگ  ی! ا بر سرم  کخا  ی! ا بر من  یوا  ید: ایگو یرا بخواند، م  شود و آن
 . است  تکو ھال  یثبور: نابود

 ﴾١٢َوَ�ۡصَ�ٰ َسعًِ�ا﴿
 را بچشد.  آن  سوزان  یگرماھا و  یو سخت» دیدرآ  افروخته  و در آتش«

ۡهلِهِ  ۥإِنَّهُ ﴿
َ
وًرا ۦَ�َن ِ�ٓ أ  ﴾١٣َمۡ�ُ

از   یرویا با پی: او در دنیعنی» بود  خود شادمان  خانواده  انیاو در م  نهیآ ھر«
 ، صیبر، حرک، مغرور، مت ؛ سرمست شیخو  یھا شھوت  بکبر مر  شدن و سوار ھا ھوس

 رد.ک ینم خطور  خاطرش  ھرگز به  ر آخرتکف  هک  جھت  ود بدانی  شکآزمند و گردن
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ن لَّن َ�ُورَ  ۥإِنَّهُ ﴿
َ
 ﴾١٤َظنَّ أ

  انیدر م  یو  یشادمان  نیا  : سببیعنی» ھرگز برنخواھد گشت  هک  پنداشت یاو م«
  یبرا گردد و یبازنم أ خداوند  یسو ھرگز به  هکبود   یو پندار و  گمان  نیا  اش خانواده
 شود. ینم  ختهیبرانگ  و عقاب  حساب

ۚ إِنَّ َر�َّهُ ﴿  ﴾١٥بَِصٗ�� ۦَ�َن بِهِ  ۥبََ�ٰٓ
از  و بعد  بازگشت  پروردگارش  یسو او به  هکبود بل  او پنداشته  هک» است  چنان  نه«
  چیرا ھیز و دانا» نا بودیب«و اعمالش » او  به  پروردگارش  گمان یب«شد   ختهیبرانگ  مرگ

رفتارھا، گفتارھا   را در برابر ھمه  یو  کنینماند و ا  ا بر او پنھانیدندر   یو  ز از احوالیچ
 ند.ک یم  مجازات  شیردارھاکو 

﴿ ِ ۡقِسُم ب
ُ
َفقِ فََ�ٓ أ  ﴾١٦ٱلشَّ

د تا یخورش  بعد از غروب  هک  است  یا یشفق: سرخ» شفق  به  خورم یسوگند م  پس«
  یا یدیسپ  شفق« د:یگو یم / فهیابوحن  شود. امام یم  انینما  نماز عشاء در افق  وقت
  دند پسینام  شفق  آن  یکناز و  رقت  سبب  را به  آن».  است  وستهیپ  با آن  یسرخ  هک  است
 . است  شده  برگرفته  از شفقت  شفق

ۡلِ وَ ﴿  ﴾١٧َوَما وََسقَ  ٱ�َّ
 خود  به  شب  هک  : آنچهیعنی» است  گرد آورده  شب  و آنچه  شب  و سوگند به«

  یپ در  هکروز را   ندگانکپرا  را شبیز  است  چاندهیو درپ  آورده و در خود فرا  چسبانده
  آورد و چون یم شوند، گرد یم  ندهکجا پرا  ھمه  به  شیخو  کو تحر  و تالش  سبکار و ک

 رد.یگ یم  یجا  شیخو  نکو مس  یمأو  ز بهیچ  آورد، ھمه  یرو  شب

ََّسقَ إِذَا  ٱۡلَقَمرِ وَ ﴿  ﴾١٨ٱ�
  نیا  هک  است  آن  شدن  و تمام  شدن ماه: پر  اتساق» شود  تمام  چون  ماه  و سوگند به«

 دھد. یم  رخ  یقمر  ماه  مهینامند و در ن یرا بدر م  حالت

َكُ�َّ َطبًَقا َعن َطَبقٖ ﴿  ﴾١٩لََ�ۡ
  حاالت  چون» دییگر درآید  یحال  به  یقطعا از حال  هک«ر شد کذ  آنچه  ! سوگند به یآر
ا مراد، گذر ی.  دوزخ ای  بھشت  و ورود به  ، حشر و حساب یو زندگ  و فقر، مرگ  یتوانگر

ر کر و منیکن  از سؤال  آنان رایز  است  تر از آن سخت  یحال  به  یاز حال  فار بعد از مرگک
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  ییھا یگر در سختیازفرود د  پس  یو فرود  در طبقه  ، طبقه در دوزخ  تا افتادن  گرفته
 دارند. قرار  سخت

 ﴾٢٠َ�َما لَُهۡم َ� يُۡؤِمُنونَ ﴿
 از  هک  آنچه  و به ص محمد  به» آورند ینم  مانیا  هک  است  شده  را چه  آنان  پس«

 ؟. است  ز فراھمین  یو  به  مانیا  موجبات  هک ؟ با آن است  شده  نازل  یبر و  و قرآن  یوح

 ﴾٢١َ� �۩ ٱلُۡقۡرَءانُ �َذا قُرَِئ َعلَۡيِهُم ﴿
 بر سر  مانع  دامک: یعنی» نند؟ک ینم  شود، سجده یم  خوانده  قرآن  برآنان  و چون«

،  سجده  نیا مراد از ایوجود دارد؟   قرآن  قرائت  در ھنگام  آنان  و خضوع  ردنک  سجده  راه
بر   مهیرک  هیآ  نیبا ا /  فهیابوحن  امام  هک چنان  است  تالوت  سجده  به  معروف  سجده
را   آن  هکرا   یسانک  مهیرک  هیرا آیز  است  ردهک  نجا استداللیدر ا  تالوت  سجده  وجوب

  ز بر وجوبین جمھور علما  یو رأ  است  ردهک  وھشکنند، نک ینم  شنوند و سجده یم
 . نجاستیدر ا  تالوت  سجده

ِينَ بَِل ﴿ بُونَ  ٱ�َّ  ﴾٢٢َ�َفُرواْ يَُ�ّذِ
  هک  آنان  هکبل«د: یفرما یو م  ردهک  انیرا ب  شان مانیا  عدم  سبب  یتعال  حق  سپس

د، معاد و یتوح  بر اثبات  مشتمل  هکرا   یالھ  تابک» نندک یم  بیذکاند، ت دهیورز فرک
 . است  و عقاب  ثواب

ُ وَ ﴿ ۡعلَُم بَِما يُوُعونَ  ٱ�َّ
َ
 ﴾٢٣أ

نند ک یم  جمع  هک  آنچه  ار و بهکو ان  بیذکاز ت» دارند یم  در دل  آنچه  ند بهو خداو«
 ماند. ینم  پنھان  یتعال  بر حق  ارشانکلذا » داناتر است«و بد   ستهیشا  از اعمال

﴿ ٍ��ِ
َ
ُۡهم بَِعَذاٍب أ  ﴾٢٤فَبَّ�ِ

  مکتھ  ، از باب عذاب  به  دادن  ر مژدهیتعب» بده  مژده  کدردنا  یعذاب  را به  آنان  پس«
 . است  شان یر و استھزایو تحق

ِينَ إِ�َّ ﴿ ٰلَِ�ِٰت َءاَمُنواْ وََعِملُواْ  ٱ�َّ ۡجٌر َ�ۡ�ُ َمۡمنُونِۢ  ٱل�َّ
َ
 ﴾٢٥لَُهۡم أ

 »اند ردهک  ستهیشا  یارھاکو «ش یخوھای  دل  به» اند آورده  مانیا  هک  یسانکمگر «
  منت ھا آن بر  بدان  هک» منت یب  است  یرا پاداش  آنان  هک«  شیخو  یاعضا  به

 . است  ینشدن  و قطع  نقص  ی، ب استهکنا  یمعن  به ﴾ُنونِۢ َممۡ  َ�ۡ�ُ ﴿ا یشود.  ینم  گذاشته





 
 
 
 

 بروج  سوره

 . است  هی) آ۲۲(  یو دارا  است  یکم
برجھا،   یدارا  آسمان  به أبا سوگند خداوند  افتتاح  سبب  به  سوره  نی: اهیتسم  وجه

 شد.  دهینام»  بروج«
نماز  در ص خدا  فرمود: رسول  هک  است  شده  تیروا س  رهیاز ابوھر آن:  لتیفض

َمآءِ ٱوَ ﴿و»  بروج«عشاء سوره  ارِقِ ٱوَ  لسَّ ر کذ  انیخواندند. شا یرا م ]۱[الطارق:  ﴾١لطَّ
 در  روانشانیو پ  ارانیو  ص  رمکا  رسول  یی، دلجو سوره  نیا  نزول از  ھدف  هک  است
  ز مانند مردمین  نیشیپ  یھا امت  افرانک  هک  قتیحق  نیا  انی؛ با ب فار استکذاء یا برابر

اند، مانند  بوده  سانکی  باھم  حق  بیذکگر و در ت زهیست  یالھ  یھا برابر دعوت در  هکم
  گرفت  انتقام  از آنان  أل  ی؛ اما خدا گرانیثمود و د  ، قوم ، فرعون منیاخدود در   اصحاب

گر  زهیست عنود و  رانکاز من  گونه نیھم  داشتند پس قرار  یو  قدرت  در قبضه  را آنانیز
 دارند. قرار  یو  قدرت  ز در قبضهین  آنان  هک رد چرایگ یم  ز انتقامین  اسالم  نیبا د

 نیطور موجز ا زند، به یاخدود دور م  بر محور اصحاب  هک  رهسو  نیا  نزول  سبب
  به  معروف  یریاسعد حم  تبان  بن  زرعه  نام به  یھودیفار ک  از شاھان  یکی  بود: به 

 با  اند پس آورده  مانیا  تینصران  نید  به  شیایاز رعا  یبعض  هکد یخبر رس  ذونواس
  انیرد، مکر یرا دستگ  شانیا  و چون  رفت  شانیا  سراغ  ر بهیحم  لهیاز قب  یانیرکلش

  آتش  مؤمنان  نمود اما آن  رشانیشوند، مخ  سوزانده  ا در آتشیشوند   یھودی  هک نیا
  شانیا  به  گاه آن  افروخت  آتش ھا آنند و در کبر  ییگودالھا  دند. سپسیرگز راب

  هک  ھرکس و  مینک یرھا م برگردد، او را  شیخو  نیاز د  هکاز شما   ھرکس گفت:
 دند ویورز  یداریو پا  ییبایکش  مؤمنان  . آن میافگن یم  آتش  نیا برنگردد، او را در

 خود  ارانیستمگر با   پادشاه  آن  هک  یافگندند در حال  را در آتش  شانیا  سرانجام
 از آن  ھزار تن ا ھفتادی،  ستیا بیه: دوازده، ک  است  ھا بود. نقل صحنه  نیگر ا نظاره

 قول  و به  یریحم  پادشاه  نیآخر  ذونواس  هک  است  یدند. گفتنیرس  قتل  به  مؤمنان 
 بود.  کر مشریثک ابن 
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َمآءِ وَ ﴿ وِج َذاِت  ٱلسَّ  ﴾١ٱۡلُ�ُ
مراد  :یقول . به است  میعظ  ھا، ستارگان مراد از برج» ھا برج  یدارا  آسمان  سوگند به«

را  ھا آناز ھریک  دیاند و خورش برج  دوازده  یدارا  هک  است  گانه دوازده  ارگانیس  منازل
  استوا و شش خط  د در شمالیخورش  یاز برجھا  برج  را ششید زیمایپ یم  ماه  کیدر 
،  از: حمل  است  عبارت قرار دارد،  آن  در شمال  هک  ییقرار دارد، برجھا  آن  در جنوب  برج

  است  قرار دارد، عبارت  آن  جنوب در  هک  ییھا . و برج ، اسد و سنبله سرطانثور، جوزا، 
  اول  برج  د سهیخورش  هک  است  ی. گفتن حوت ، دلو و ی، جد ، قوس ، عقرب زانیاز: م
  ماه  گر را در سهید  برج  ، سه بھار است  ھمانا فصل  هکند ک یم  یط  ماه  را در سه  یشمال

  ماه  را در سه  یجنوب  اول  برج  سه  نی. ھمچن است  تابستان  فصل  هکد نک یم  یگر طید
ند ک یم  یگر طید  ماه  را در سه  یجنوب  دوم  برج  ند و سهک یم  یط  است  خزان  فصل  هک
  ماه  د پسیمایپ یروز م  ا سهیرا در دو  ھا آناز   کی ھر  ماه  ی. ول است  زمستان  فصل  هک

 ماند. یم  پنھان  را ھم  و دو شب  است  منزل  وھشت ستیب  یدارا
  تحت از  ستارگان  نیا  هک  د گفتیباشد، با  بزرگ  ستارگان»  بروج«اما اگر مراد از 
  یکھولنا  یدر ابعاد و مسافتھا  نیزم  به  نسبت  ستارگان  نیرونند. ایحصر و شمار بشر ب

  نیزم  به  ینور  سال  ونیلیم  مین و  کیبعد از  ھا آناز   ینور برخ  هک  یطور دارند به قرار
 . است  هیلومتر در ثانیکصدھزار ینور، س  تکحر  سرعت  هک نیا  به  رسد با علم یم

 ﴾٢ٱلَۡموُۡعودِ  ٱۡ�َۡومِ وَ ﴿
روز   ؛ و آن است  شده  داده  وعده  آن  تحقق  هک  ی: روزیعنی» روز موعود  و سوگند به«

 باشد. یم  امتیق

 ﴾٢ٱلَۡموُۡعودِ  ٱۡ�َۡومِ وَ ﴿
 أخدا  در راه  هکاند  قیاز خال  یسانکمراد از شاھد » شاھد و مشھود  و سوگند به«

  اتیجنا و  میدھند و مراد از مشھود، جرا یم  یگواھ  امتیاند و در روز ق شده  شتهک
  هیلع  اند و گواھان شده  بکمرت  گواھان  هیعل  مجرمان  هک  است  یکو ھولنا  زشت

  . به است  آمده اخدود  اصحاب  در داستان  هک دھند؛ چنان یم  یگواھ ھا آنبد  مجرمان
  عمل  آن در  هک  آنچه  به  یا نندهک  بر ھر عمل  هک  است  : شاھد روز جمعهیقول

  شاھد مراسم  در آن  مردم  هک  است  دھد و مشھود روز عرفه یم  ی، گواھ است  ردهک
  ییھا یو شگفت  بیا مراد از مشھود: عجایشوند.  یحاضر م  در آن  فرشتگاناند و  حج
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  بعد بر آن  هیآ  هک  است  محذوف  قسم  نند. و جوابیب یم  امتیدر روز ق  مردم  هک  است
 ند:ک یم  داللت

ۡصَ�ُٰب ﴿
َ
ۡخُدودِ قُتَِل أ

ُ
 ﴾٤ٱۡ�

 فرمود:  ییقرارگرفتند. گو  مورد لعنت ھا آن: یعنی» اخدود  شدند اصحاب  کھال«
بودند   یپرآتش  گودال  اخدود، صاحبان  ملعونند. اصحاب  آنان  هکزھا یچ  نیا  سوگند به

و   اخدود: گودال . گذشت  هک  افگندند چنان  را در آن  منی  نجران  از مؤمنان  یگروھ  هک
 . د استیاخاد  آن  جمعو   است  شده  ندهک  نیدر زم  هک  است  یلیمستط  خندق

 ﴾٥ٱلَۡوقُودِ َذاِت  ٱ�َّارِ ﴿
  آتش  بدان  هک  است  یزمیوقود: ھ» اریبس  زمیھ  یدارا  آتش  ھمان«

 شود. یم  برافروخته

 ﴾٦إِۡذ ُهۡم َعلَۡيَها ُ�ُعودٞ ﴿
 گرفتند قرار  : مورد لعنتیعنی» بودند  نشسته  گودال  آن  یباال  آنان  هک  گاه آن«

 بودند.  مؤمنان  گر سوختن و نظاره  ھا نشسته یبر صندل  گودال  گرداگرد آن  هک  گاه آن

﴿ ِ ٰ َما َ�ۡفَعلُوَن ب  ﴾٧ُشُهودٞ  ٱلُۡمۡؤمِنِ�َ َوُهۡم َ�َ
 پر  را از آتش  و آن  ندهکرا   گودال  هک  ارانشیافر و ک  پادشاه  : آنیعنی» و آنان«

در  »دھند یم  یگواھ»  در آتش  شان افگندناز » ردندک یم  با مؤمنان  آنچه  به«ردند؛ ک
شاھد و  ھا آنا یدھد.  یم  یگواھ  آنان  هیعل  شانی، دستھا و پاھاھا آنزب  . پس امتیروز ق

  دھنده  ، نشان عیفج  صحنه  نیا  یبودند و تماشا  خود با مؤمنان  عمل  نیناظر ا
 بود.  مؤمنان  عذاب  دنید  به  شان لیتما

ِ َوَما َ�َقمُ ﴿ ن يُۡؤمِنُواْ ب
َ
ٓ أ ِ واْ ِمۡنُهۡم إِ�َّ  ﴾٨ٱۡ�َِميدِ  ٱۡلَعزِ�زِ  ٱ�َّ

 »بودند  آورده  مانیا  ستوده  خداوند غالب  به  هک  نینگرفتند، جز ا  بیع  و بر آنان«
 ھا آنپندار   به  شانیا  بینبود و ع  انیدر م  یا جرمی  بیا عی  ، گناه در واقع  پس
 بود.  حق  به  شان آوردن  مانیا  نیھم

ِي﴿ َ�َٰ�ٰتِ ُمۡلُك  ۥَ�ُ  ٱ�َّ �ِض� وَ  ٱلسَّ
َ
ُ وَ  ٱۡ� ءٖ َشِهيدٌ  ٱ�َّ ۡ�َ ِ

ّ�ُ ٰ َ�َ٩﴾ 
  یدارا  ھرکس  پس» اوست  از آن  نیو زم ھا ناآسم  ییفرمانروا  هک  ییخدا  ھمان«

و   آورده  مانیا  یو  به  بندگان  هک  است  آن  ستهیباشد، قطعا او شا  یتکو شو  شأن  نیچن
  جمله و از» است  ز گواهیچ  و خداوند بر ھمه«قرار دھند   مورد پرستش  یگانگی  او را به
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  نیا  ماند. البته ینم  بر او پنھان  شان از اعمال  یزیچ  ؛ پس با مؤمنان  رد آنانکعمل  به
خاطر  به  هک  است  یمؤمنان  یبرا  کین  یا و وعده  افروزان  گودال  یبرا  سخت  یدیوع
 قرار گرفتند.  خود مورد عذاب  نید

ِينَ إِنَّ ﴿ ُ�مَّ لَۡم َ�تُوُ�واْ فَلَُهۡم َعَذاُب َجَهنََّم َولَُهۡم َعَذاُب  ٱلُۡمۡؤِمَ�ِٰت وَ  ٱلُۡمۡؤمِنِ�َ َ�َتُنواْ  ٱ�َّ
 ﴾١٠ٱۡ�َرِ�قِ 

در را   شانی: ایعنی» ردندک  را عذاب  مؤمن  و زنان  مردان  هک  یسانکھمانا «
  انتخاب  چیبرگردند؛ و ھ  مورد آزار قرار دادند تا از آن  شان نیو در د  سوزانده  آتش

  توبه  سپس«قرار ندادند   شانیبرابر ا فر ورزند درک  سبحان  یخدا  به  هک نیجز ا  یگرید
  پس«؛  شیخو فر و آزار و رفتار ناپسندکو بازنگشتند از   رد زشتکعمل  نیاز ا» ردندکن

  عذاب  است  آنان  یو برا«فرشان ک  سبب  به  در آخرت» جھنم  عذاب  است  آنان  یبرا
،  عذاب  نیا  هک  است  فرشانک  بر عذاب  گر افزونید  یعذاب  آنان  ی: برایعنی» سوزان
  ردند. حسنکبرپا   مؤمنان  یبرا  هک  یسوزان  قیحر  سبب باشد؛ به یم  سوزان  عذاب

؛ در  پروردگار متعال  رمک و جود  رانک یبحز ب  یسو د بهیگربن«د: یگو یم / یبصر
  و مغفرت  توبه  یسو را به  آنان  شتند اما او بازھمکرا   دوستانش ھا آن  هک یحال

 ».خواند یفرام

ِينَ إِنَّ ﴿ ْ  ٱ�َّ ْ وََعِملُوا ٰلَِ�ِٰت َءاَمُنوا ٰٞت َ�ۡرِي ِمن َ�ۡتَِها  ٱل�َّ ۚ لَُهۡم َج�َّ نَۡ�ُٰر
َ
َ�ٰلَِك  ٱۡ�

 ﴾١١ٱۡلَكبِ�ُ  ٱۡلَفۡوزُ 
  آنان  از جمله  هک» اند ردهک  ستهیشا  یارھاکو   آورده  مانیا  هک یسانک  گمان یب«

دار یپا خود  نیو بر د  ردهک  ییبایکھا صبر و ش گودال  آن  افروخته  بر آتش  هکاند   یسانک
از   بارانیجو  هک  است  ییھا نارا بوست  شانیا«فر بازنگشتند؛ کو   کشر  ماندند و به

ر کذ  هک  یزیچ» نیا«  شان ستهیردار شاکو   مانیا  سبب به» است  یجار  آن  فرودست
  یرستگار  چیو ھ  ستیبرابر ن  با آن  یفوز و فالح  چیھ  هک» است  بزرگ  یرستگار«شد؛ 

 باشد. ینم  سهیمقا  قابل  با آن  یو نعمت
 شود، یم  فر مجبور ساختهکبر   هک  یسک  ه: بهک نیند بر اک یم  داللت  هیآ  نیا

ھرچند  ورزد،  ییبایکد و شینما  یداریپا  یدیتھد  برابر ھرگونه در  هک  است  نیسزاوارتر ا
  دو تن  ذابک  لمهیمس  هک  است  شده  تی. روا است  ز رخصتیفر نک  لمهک  گفتن  یو  یبرا

  یدھ یم  یا گواھیآ گفت: ھا آناز   یکی  هرد و بکر یرا دستگ ص خدا  رسول  از اصحاب
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  به  رد. سپسکاو را رھا   لمهیمس ! پس یگفت: آر  یصحاب  ؟ آن خدا ھستم  رسول  من  هک
  یا یگواھ  نیچن  ، من فرمود: نه  پاسخش در  یصحاب  آن  یول  گفت  نیز چنیگر نید  یصحاب

.  شتکرا   یصحاب  آن  لمهیمس  ! پس یستین  شیب  ییتو دروغگو  هکبل  دھم یدر مورد تو نم
  شیرھا  لمهیمس  هک  سک  آن«د، فرمودند: یرس ص خدا  رسول  به  واقعه  نیخبر ا  چون

  شتهک  هک  سک  آن  یول  ستین  یبر و  یامدیپ  چی، ھ نینمود و بنابرا  عمل  رخصت  رد، بهک
 ».باد  کبر او گوارا و مبار )لتیفض  نیا(،  نیرد بنابراک  لت عملیفض  شد، به

 ﴾١٢إِنَّ َ�ۡطَش َرّ�َِك لََشِديدٌ ﴿
  یسانکبر   یالھ  : عذابیعنی» است  نیسنگ  سخت  پروردگارت  عذاب  گمان یب«

  یو مستبدان  ستمگران  نی، مانند ا است  نیو سھمگ  نند مضاعفک یم  اش ینافرمان  هک
خود   و چون  است  و شدت  با خشونت  ھمراه  . بطش: گرفتن گذشت  داستانشان  هک

  تینھا در  هک  است  انگر آنیشود، ب  وصف  شدت  ، باز به است  شدت  ید معنایمف  هک آن
 . است  ینیو سھمگ  یسخت

 ﴾١٣ُهَو ُ�ۡبِدُئ َوُ�عِيدُ  ۥإِنَّهُ ﴿
  حق  تامه  و قدرت  : از قوتیعنی» گرداند یند و باز مک یرا آغاز م  نشیھمانا او آفر«

  دوباره  را بعد از مرگشان  ند و باز آنانیآفر یا میرا اوال در دن  خلق  هک  است  نیا  یتعال
 ند.ک یم  زنده

 ﴾١٤ٱلَۡوُدودُ  ٱۡلَغُفورُ َوُهَو ﴿
  بندگان  از گناھان  یتعال  : حقیعنی» دوستدار  آمرزنده  آن  و اوست«

 اریسازد و او بس یرسوا نم  گناھان  بدانرا   شانیپوشاند و ا یرا م  و آن  درگذشته  مؤمنش
 . است  یداشتن  ا او خود دوستیباشد.  یم  ائشیو اول  دوستدار فرمانبرداران

 ﴾١٥ٱلَۡمِجيدُ  ٱۡلَعۡرِش ُذو ﴿
و   بزرگ  پروردگار عرش  یتعال  : حقیعنی» قدر است  ی، گرام عرش  صاحب  اوست«

، علو و  یتعال  و مجد حق  است  و فضل  رمک  تی. مجد: نھا است  یمجد و بزرگ  صاحب
 . اوست  عظمت

اٞل لَِّما يُرِ�دُ ﴿  ﴾١٦َ�عَّ
ز او یچ  چیدھد و ھ یم  را بخواھد انجام  ھر چه  یتعال  : حقیعنی» د استیریما  فعال«

  مورد پرسش دھد،  انجام  و از آنچه  ستین  ییجو یپ  چیاو را ھ  مکگرداند، ح یرا عاجز نم
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 رد.یگ یقرار نم

تَٮَٰك َحِديُث ﴿
َ
 ﴾١٧ٱۡ�ُُنودِ َهۡل �

 ا خبر وی! آص محمد  ی: ایعنی» ؟ است دهیتو رس  رھا بهکلش  ا داستانیآ«
 است  دهیتو رس  اند، به بوده  امبرانشانیپ  نندهک  بیذکت  هک  یافرک  یھا گروه  داستان

 رھا گردکلش  آنان  هیو نبرد عل  مبارزه  یافر براک  یگروھھا  هک  یامبرانیپ  ھمان 
  هک نیو ا  است ص خدا  از رسول  یی، دلجو موضوع  نیا  از طرح  آوردند؟ ھدف یم
  هک  نند چنانک  شهیپ  ییبایکخود صبر و ش  قوم  بیذکبرابر ت د دریبا یم
 ردند.کصبر  † نیشیپ امبرانیپ

 ﴾١٨فِرَۡعۡوَن َوَ�ُمودَ ﴿
داد و   یرو  از آنان  هک  است  یو عناد فرک،  مراد از خبر آنان» و ثمود  فرعون«خبر 

: یعنیھستند.   انشیرک؛ خود او و لش فرود آمد. مراد از فرعون  بر آنان  هک  است  یعذاب
 ھا بودند. نی، ھم میردکر کذ  قبل  هیدر آ  هک  ییرھاکلش

ِينَ بَِل ﴿  ﴾١٩َ�َفُرواْ ِ� تَۡ�ِذيبٖ  ٱ�َّ
 در مورد رسالتت  عرب  انکمشر  گروه  نیا  هک: بلیعنی» ارندکدر ان  افرانک  هکبل«

فار ک از  نانیا  قرار دارند پس  یسخت  بیذکار و تک، در ان یا آورده  هک  یحق  و دعوت 
ه: ک  است  نینند. مراد اک یم  را دنبال  پروا راھشان یب  هکنگرفتند چرا   عبرت  نیشیپ

 فارکرا یز  زتر استیبرانگ  تعجب  نیشیافر پک  یھا امت  از حال  شیفار قرک  حال
  یباد بر  یھا آثار و نشانه  اند و ھم دهیرا شن  نیشیپ  یھا امت  یھا آنداست  ھم  شیقر
را   ار آنانکو ان  بیذکتر از ت سخت  یبیذکوجود، ت  نیاند اما با ا دهیرا د  آنان  تکھال و

 گرفتند.  شیدر پ

ُ وَ ﴿ ِي� ٱ�َّ  ﴾٢٠ِمن َوَرآ�ِهِم �ُّ
ھمانند   آنان  به  هک نیبر ا  : او تواناستیعنی» ط استیمح  و خداوند از گرداگرد آنان«
 فرود آورد، فرود آورد.  نیشیافر پک  یھا گروه بر  هکرا   یعذاب

ِيدٞ ﴿  ﴾٢١بَۡل ُهَو قُۡرَءاٞن �َّ
  تینھا و در» د استیمج« یردند، قرآنک  بشیذکت  افرانک  هک» یقرآن  نیا  هکبل«
و   ھانتک شعر و  ند؛ قرآنیگو یم  آنان  هک چنان  باشد پس یم  تکو بر  رامتک،  شرف

 . ستیسحر ن
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ُۡفوظِۢ ﴿  ﴾٢٢ِ� لَۡوٖح �َّ
تاب) کال (ام مادر  تابک  هکمحفوظ   در لوح  : قرآنیعنی» محفوظ است  یدر لوح«
  ھرگاه  باشد. پس یم  محفوظ و مصون  طانیش  از دسترس  هک  ی، لوح شده  نوشته  است
در   انکاکار و شکرا ان  آن  افرانک  گر چگونهی، د است  یگاھیو جا  شأن  نیچن  یدارا  قرآن

 ورزند. یم  کش  آن





 
 
 
 

 طارق  سوره

 . است  هی) آ۱۷(  یو دارا  است  یکم

َمآءِ ٱوَ ﴿به:   یبا سوگند الھ  آن  افتتاح  سبب  به  سوره  نی: اهیتسم  وجه  لسَّ
ارِقِ ٱوَ   شد.  دهینام»  طارق«د، یآ یم  ر آنیتفس  هک ]۱[الطارق:  ﴾١لطَّ

َمآءِ وَ ﴿ ارِقِ وَ  ٱلسَّ  ﴾١ٱلطَّ
ند؛ یگو یم  طارق  آن  و به  است  طارق: ستاره» طارق  و سوگند به  آسمان  سوگند به«

دار شود، یپد  شب در  هک  ھرآنچه  شود. پس یم  روز پنھانو در   دار گشتهیپد  را در شبیز
  یدر دعا  هکند ک یم دییتأ ص خدا  رسول  فیشر  ثیرا حد  یمعن  نی. ا است  طارق

 .»خب� يا رمحن  طارقا يطرق الإوانلهار،   الليل  رش طوارق  من  أعوذ بك«فرمودند:   شیخو
ر یخ  به  هک  یآمد شیمگر پ  برم یم  وروز پناه  ناگوار شب  یآمدھا شیتو از شر پ  پروردگارا! به«

  فیشر  ثیدر حد». دیوبکدر را . «»بالبا  طرق« ندیگو یم  . اعراب»رحمان  ید، ایآ یم

  ھنگام  مرد مسافر شب  هک نیردند از اک  ینھ ص خدا  رسول  هک  است  آمده  یگرید
 د.یآ فرود  اش خانوادهو بر   دهیوبکرا   در منزلش  یطور ناگھان به

ۡدَرٮَٰك َما ﴿
َ
ارُِق َوَمآ أ  ﴾٢ٱلطَّ

مراد  ؟ ستیاختر شبگرد چ  آن  هک  یدان  : چهیعنی» ستیچ  طارق  هک  یدان  و تو چه«
  درخشان  ستاره  آن  قتیبشر حق  یی، گو اختر است  آن  شأن  میو تفخ  لیتھو

  هک  یزیھر چ«است:   گفته  نهییع  بن  انیند. سفک ینم  کرا در ھا آنآسم  یدردوردستھا
  امبرشیپ أ خداوند  هک  است  یامور  ، از جمله است  ) آمدهک(ما ادرا  غهیص  به  در قرآن
گاه  را از آن   ، مربوط به آمده )کیدری(ما   غهیص  به  در قرآن  هک  یزیو ھر چ  است  ردهک  آ

گاه  را از آن  امبرشیپ أ خداوند  هک  است  یامور  ». است  ردهکن  آ
 ند:ک یر میتفس  اش فرموده  نیرا با ا»  طارق« أ خداوند  سپس

 ﴾٣ٱ�َّاقُِب  ٱ�َّۡجمُ ﴿
  به را  شب  یکیتار  هکد یار شدیبس  است  یثاقب: درخشش» است  درخشان  ستاره«
  طروق مراد از  هکدارد   فرستد. احتمال یم  افق  را به  شیو پرتو خو  دهیدر  درھم  شدت
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ھا  از ستاره  یبرخ نور  دنیرس  هک  است  را واضحیباشد ز  نیبا جو زم  ، برخورد نور آن آن
 رسد. یم  ینور  سال  ھزاران  به  یگاھ  هکرد یگ یرا در بر م  یا یطوالن  ، زمان نیجو زم  به

ا َعلَۡيَها َحافِٞظ ﴿ َّمَّ  ﴾٤إِن ُ�ُّ َ�ۡفٖس ل
  جواب  هیآ  نیا» است  شده  بر او گماشته  یگاھبانن  هک نیمگر ا  ستین  سک  چیھ«

 ردارک، گفتار و  عمل  هکھستند   ی؛ فرشتگان نگھبان  . فرشتگان است  یسوگند قبلھردو 
 ھا و از آفت  ردهکو ضبط   دھد، ثبت یم  ا شر انجامیر یاز خ  هکرا   و ھر چه  انسان
 نندک یم  یرا حفظ و نگھدار  یو  اجلو   ی، روز عمل ھا آنا ینند. ک یم  اش ینگھبان

او   یاثر حفظ ونگھبان  اما حفظ فرشتگان  است  أل  یخدا  قتیحق در  نگھبانھرچند 
 . اوست  فرمان  ، به از انسان  آنان  یرا نگھبانیباشد ز یم

�َ�ٰنُ فَۡلَينُظرِ ﴿  ﴾٥ِممَّ ُخلِقَ  ٱۡ�ِ
  الزم  : بر انسانیعنی» ؟ است  شده  دهیز آفریچ  از چه  هکد بنگرد یبا  انسان  پس«
  هک  آنچه را بر أ خداوند  ند تا قدرتک  شهیر و اندکخود تف  نشیدر امر آغاز آفر  هک  است

 بداند. ـ را  از مرگ  پس  ردنک  بر زنده  یو  ـ مانند قدرت  است  فروتر از آن
 است:  نیا  سؤال  و جواب

آءٖ َدافِقٖ ﴿  ﴾٦ُخلَِق ِمن مَّ
از   عبارت  و آن» است  شده  دهیآفر«شود  یم  ختهیر  در رحم  هک» یا جھنده  از آب«

  آبھردو  . است  شده  دهیآفر  دو آب  نیاز ا  را انسانیز  است  زن  نطفه  مرد و آب  یمن  آب
 شوند. یم  ختهیآم  ھم به  آبھردو   هکرو   آن رد، ازکر کلفظ ذ  کیرا در 

�َ�ٰنُ فَلۡيَنُظرِ ﴿ مه:یرک  هیآ  نزول  سبب  انیدر ب  رمهکع  ]۵[الطارق:  ﴾٥مِمَّ ُخلِقَ  ٱۡ�ِ
  روند و پھلوانین  بس از  هکشد   نازل  یجمح  لدهک  االشد بن یاب  درباره  مهیرک  هید: آیگو یم

  آن  یمرا از رو  ھرکس ! شیقر  گروه  یگفت: ا یستاد و میا یم  یگاو  پوست  یرو بود، بر
  نوزده  جھنم  نگھبانان  هکند ک یم  گفت: محمد گمان یدارد! و م  زهیمقدار جا  نیند، اکبر

 .دینک  گر را دفعید  تن  نه  ؛ و شما ھمه با من  از آنان  تن  ده  حساب  اند پس تن

ۡلبِ َ�ُۡرُج مِۢن َ�ۡ�ِ ﴿ َآ�ِبِ وَ  ٱلصُّ  ﴾٧ٱل�َّ
 »دیآ یم  رونیب  زن  نهیس  یھا نااستخو  انیمرد و م  از صلب«  جھنده  آب  آن» هک«

.  است  زن  نهیس  یھا آند. ترائب: استخویآ یوجود م  به  آبھردو  ، فرزند از بیترت  نیا  به
  نید. در ایآ یم  رونیب  بدن  یاجزا  از تمام  جھنده  آب  است: آن  نیا  هیآ  یمعن  یقول به
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و   موجود در عروق  خون از  هک  است  ی، آب زن  نهیاز س  شده  خارج  از آب  هی، مراد آ صورت
  زن  نهیمرد و س  پشت  هکواز آنجا   است  شده  لیکد، تشیآ یھا فرود م نهیس  به  هک  ییبافتھا

 اند اما در دهیگرد  مخصوص  یادآوری  به  جھت  نیھستند، از ا  یمن  آب  یبافتھا  نیترکینزد
  هک  ر استکذ  انیدارند. شا  سھم  یمن  آب  ساختن و  نیوکدر ت  بدن  یاجزا  ھمه  قتیحق

ھا قرار  هیلکدر جوار ھردو  ھستند،  استقرار نطفه  محل  هک  زن  مرد و تخمدان  هیخص
 باشد. یم  فقرات  ستون  مهیو ن  نهیو س  با در پشتیتقر ھا آن  تیاند و موقع گرفته

ٰ رَۡجعِهِ  ۥإِنَّهُ ﴿  ﴾٨لََقادِرٞ  ۦَ�َ
  سبحان  ی: قطعا خدایعنی» تواناست  یخوب  به  یو  دنیاو بر بازگردان  گمان یب«

  یدر معن  . مقاتل تواناست  از مرگ  پس  یو  ردنک  با زنده  انسان  دنیبردگربار آفر
  به  ی، از جوان یجوان  به  یسال او را از بزرگ  میاگر بخواھ  هک  است  نیمراد ا«د: یگو یم  هیآ
  به  مینک  تأمل  کیاگر ن».  میگردان یبرم  نطفه  حال  به  یکودکو از   یکودک

و   اجتماع  سبب به  انسان  شیدایرا پیز  معاد است  لیمبدأ خود دل  هک  میابی یدرم  یخوب
  ھرگاه  اند پس بوده  ندهکو پرا  متفرق  نیوالد  در بدن  هک  است  ییاجزا  آمدن  بھم
 اجزا  نیاز ا  هکتا بدانجا   قادر است  ندهکپرا  یاجزا  نیا  بر گردآوردن  نندهیآفر  یخدا
  یو بدن  یاجزا  شدن  ندهکو پرا  انسان  او بعد از مرگ  گمان یند، بیآفر یرا م  تمام  یانسان

 باشد. یتوانا م ھا آن  ید ساماندھیاجزا و تجد  نیا  آوردن ز بر گردین

آ�ِرُ يَۡوَم ُ�ۡبَ� ﴿ َ  ﴾٩ٱل�َّ
 از نو  یرا در روز  انسان أ : خداوندیعنی» شود  فاش  ھمهھا  راز  هکروز   آن«

  داده قرار  یداور  و در معرض  سنجش  کافتد و در مح  برون  رازھا از پرده  هکند یآفر یم
  نیدر ا  پس شود. یم  داشته  پنھان  رهیو غ  اتید، نیدر دلھا از عقا  هک  شود. سرائر: آنچه

و   شفاف  صورت به زیچ  و ھمه  ز گشتهیمتما  رازھا از ھم  نیو بد ا  کین  هک  است  ھنگام
 شود. یم  شناخته  روشن

�ٖ َوَ� نَاِ�ٖ  ۥَ�َما َ�ُ ﴿  ﴾١٠ِمن قُوَّ
و   قوت  انسان  روز، نه  : در آنیعنی» یاوری  باشد و نه  ییروین  او را نه  گاه آن  پس«

  یاوری  شیبرا  ھم  برھاند و نه  یالھ  از عذاب  آن  لهیوس  خود را به  هکدارد   یذات  ییروین
 دھد. ، نجات است  فرود آمده  یبر و  هک  یو او را از عذاب  داده  نصرتش  هک  است
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َمآءِ وَ ﴿  ﴾١١ٱلرَّۡجعِ َذاِت  ٱلسَّ
  هیاول  حالت  ز بهیچ  کی  دنیرجع: برگردان» زیانگ  بارش  آسمان  و سوگند به«

  یسو به  از آسمان  را بارانیباشد ز یم  نجا: بارانیدر ا  از آن مراد  هک  است  آن
  رود و باز دوباره یم  آسمان  بخار به  به  شدن  لیتبد  قیگردد و مجددا از طر یبرم  نیزم
  هیآ  نیاعجاز ا  شود. پس یرار مکت  آن  وبرگشت طور رفت  نیگردد و ھم یبر م  نیزم  به
 . است  ند، روشنک یم  اشاره  یبزرگ  یعلم  قتیحق  به  هک

�ِض وَ ﴿
َ
ۡدعِ َذاِت  ٱۡ�  ﴾١٢ٱلصَّ

 ھا آن، اشجار، آتشفش اھانیگ  آوردن  رونیب  یبرا  هک» افدارکش  نیزم  و سوگند به«
 ند.یآ یم  رونیب  ھا از آن دهیپد  نیشود و ا یم  افتهکو... ش

 ﴾١٣لََقۡوٞل فَۡصلٞ  ۥإِنَّهُ ﴿
 و  حق  انیدر م  هک» است  قاطع  یسخن  قرآن  قتیدر حق«است:   نیا  قسم  جواب

 افگند. یم  ییند و جداک یم  صلهیف  باطل

﴿ ِ  ﴾١٤ٱلَۡهۡزلِ َوَما ُهَو ب
  آن  و لذا ھمه  است  نشده  نازل  یو شوخ  یباز  به  : قرآنیعنی» ستین  ھزل  و آن«

 ص خدا  رسول هک  است آمده  س  یعل  تیروا  به  فیشر  ثی. در حد یشوخ  نه  است  یجد
  راه  ! پس للها ا رسولی ؛ د: گفتمیگو یم  یعل».  است  شیدر پ  یا فتنه  گمان یب«فرمودند: 

از   رفت  رونیب  : راهیوتعال  کتبارلله ا  تابک«؟ فرمودند:  ستیچ  فتنه  از آن  رفت  رونیب

،  ، وخرب ما بعد�م قبل�م  مننبأ   فيه« ؛ است  یو تعال  کتبار  یخدا  تابک،  فتنه  آن
  ابتيغ  ومن  اهللا  قصمه جبار  من  تر�ه  ، من باهلزل  ليس  الفصل ، هو ما بين�م  وح�م

، وهو  اذلكر احلكيم ، وهو املب�  ، ونوره املت�  اهللا  وهو حبل هللا  أضله  غ�ه  يف  اهلدي
  معه  وال تتشعب  ةلسناأل  به  تلتبسهواء وال األ  به  ال تز�غ  ، وهو اذلي الرصاط املستقيم

  الرد وال تنقيض  كث�ه يلع  تقياء وال �لقاأل  العلماء وال يمله  منه  راء وال �شبعاآل
َ�ۡهِدٓي إَِ�  ١إِنَّا َسِمۡعنَا قُۡرَءانًا َعَجٗبا﴿ قالوا:  نأ  ملا سمعته  اجلن  تنته  لم  اذلي ، هو عجائبه

 ومن  عدل  به  ح�م  ، ومن صدق  به  قال  ومن  سبق  علمه  علم  من ]۲-۱[الجن:  ﴾لرُّۡشدِ ٱ
خبر  شما،  انینیشیخبر پ  در قرآن« .»رصاط مستقيم  يلإ  هدي  يلهإداع   جر، ومنأ  به  عمل 

و   یشوخ  هک  نک صلهیو ف  قاطع  است  یسخن  ، قرآن شماست  انیدر م  یشما و داور  انینیپس
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  نکمرشکاو را  أ خداوند بار فرو گذارد،کو است  یشکرا از سر گردن  آن  ھرکس . ستین  چهیباز
  سمانیر  ند. قرآنک یم  او را گمراه أ خداوند ند،ک  طلب  آن ریرا در غ  تیھدا  ھرکس ند وک یم

ھواھا   هک  است  . قرآن است  میو صراط مستق  میکر حکذ او و  نیو نور مب أ خداوند  مکمستح
  نند، آرا بدانک یدا نمیپ  و ابھام  التباس  بدان ھا آنند، زبیگرا ینم  و انحراف  یجک  به  آن با

 گردند ینم  و دلتنگ  ملول  از آن  ارانکزیشوند، پرھ یر نمیس  شود، علما از آن ینم  شاخه شاخه
  د و قرآنیآ یمن  انیپا به  آن  یھا یو شگفت  بیشود و عجا ینم  ھنهکرار کت  یاریو با وجود بس

  یسو به  هک  میدیرا شن  یبیعج  گفتند: (ما قرآن  درنگ یدند، بیرا شن  آن  انیجن  چون  هک  است
  سخن  قرآن  به  ھرکس و  تاخت  شی، پ مجھز گشت  قرآن  علم  به  ھرکس د).ینما یم  رشد راه

 ».شد  تیھدا  راست  راه  یسو رد، بهک  دعوت  قرآن  یسو به  سکو ھر   گفت  ، راست گفت

ُهۡم يَِ�يُدوَن َكۡيٗدا﴿  ﴾١٥إِ�َّ
  رسول  هک  یحق  نید  ردنک اثر یب  با ھدف  افرانک: یعنی» سگالند یم  یرنگین  آنان«
 دھند؛ یم  سازمان  یرنگیر و نک، م است آورده ص خدا

ِ�يُد َكۡيٗدا﴿
َ
 ﴾١٦َوأ

  استدراج  دانند، به ینم  هکرا از آنجا   ز آنانین  : منیعنی» نمک یم  یریز تدبین  و من«
 . دھم یجزا م  رنگشانیبرابر ن را در  و آنان  شانمک یم

ۡمِهۡلُهۡم ُرَوۡ�َدۢ� ٱۡلَ�ٰفِرِ�نَ َ�َمّهِِل ﴿
َ
 ﴾١٧أ

  و به  نخواه  سبحان  یرا از خدا  آنان  عاجل  ی: نابودیعنی» ده  را مھلت  افرانک  پس«
امھال:  »را  واگذار آنان«باش   یند، راضک یر میتدب  ارشانکدر   یتعال  حق  هک  آنچه

  یمھلت  به  ده  شان : مھلتیعنی» یزمان  کاند«است   افگندن ریتأخ  و به  واگذاشتن
فرود   آنان بر  یبار  خفت  عذاب  چه  هکد ید  یخواھ  یزود  و به  کاند  یا مھلتی،  کینزد

در   مبالغه  ی، برا» امھل«  به»  مھل«از   آن  یساختار  هیبن رییو تغ  رار فعلکخواھد آمد. ت
رد کرا در بدر گرفتار   آنان أ خداوند آمد، سر به  مھلت  نیا  و چون  است  افرانکد یتھد

 د.یگردان  کپا  یپرست  و بت  کشر  یدیرا از پل  العرب رهیجز  هکم  و در فتح





 
 
 
 

 اعلی  سوره

 . است  هی) آ۱۹(  یو دارا  است  یکم

َرّ�َِك  ۡسمَ ٱَسّبِِح ﴿ :أ خداوند  فرموده  نیبا ا  افتتاح  سبب به  سوره  نیا ه:یتسم  وجه
ۡ�َ ٱ

َ
 شود. یم  دهیز نامین»  سبح«و   گرفت  نام»  یاعل«  سوره ]۱[األعلی:  ﴾١ۡ�

  رسول« ه:ک  است  آمده س ریبش  بن  نعمان  تیروا  به  فیشر  ثیحد در آن:  لتیفض

ۡ�َ ٱَرّ�َِك  ۡسمَ ٱَسّبِِح ﴿: یھا ، سوره د و روز جمعهیع  یدر نمازھا صخدا
َ
 َهۡل ﴿ و ﴾١ۡ�

تَٮَٰك 
َ
در   د و جمعهیع  هکبسا  خواندند و چه یرا م ]۱[الغاشیة:  ﴾١َ�ِٰشَيةِ ٱلۡ  َحِديُث  �
  ثیدر حد  نیھمچن». خواندند یرا م  دو سوره  نیاما ھم شد یم  روز جمع کی

َر�َِّك  ۡسمَ ٱَسّبِِح ﴿: یھا در نماز وتر، سوره ص خدا  رسول«است:   آمده  فیشر
ۡ�َ ٱ

َ
َهاَ�ٰٓ  قُۡل ﴿ ،﴾١ۡ� ُّ�

َ
ُ  ُهوَ  قُۡل ﴿و  ]۱[الکافرون:  ﴾١َ�ٰفُِرونَ ٱلۡ  � َحدٌ  ٱ�َّ

َ
[اإلخالص:  ﴾١أ

را   یاعل  سوره ص خدا  رسول«ه: ک  است  ردهک  تیروا س  یعل». خواندند یرا م ]۱
 ».داشتند  دوست

ۡ�َ َرّ�َِك  ٱۡسمَ َسّبِِح ﴿
َ
 ﴾١ٱۡ�

سزاوار   هک  : او را از ھر چهیعنی» یبستا  یکپا  خود را به  یپروردگار واال  نام«
  یمعن  یقول . به نکاد ی  یکپا به»  یاالعل  یرب  سبحان«جمله:   ، با گفتن ستین  یو
 ببر.  از او نام  تمام  و با احترام  نکاد ی  و خشوع  میپروردگار خود را با تعظ  است: نام  نیا

  آن« فرمودند: ص خدا  شد، رسول  نازل  هیآ  نیا  چون  هک  است  آمده  فیشر  ثیدر حد
: هیآ  چون  هک  است آمده  فیشر  ثیدر حد  نیھمچن». دیقرار دھ  شیخو  را در سجده

ۡ�َ ٱَرّ�َِك  ۡسمَ ٱَسّبِِح ﴿
َ
  وعکر را در  آن«فرمودند:  ص خدا  شد، رسول  نازل ﴾١ۡ�

و بزرگتر از ھر  برتر، واالتر أ ه: خداوندک  است  نیا»  یاعل«مراد از ». دیقرار دھ  شیخو
  نیا  خواننده  یاند: برا نند. علما گفتهک یم  را وصف  آن  نندگانک وصف  هک  است  یزیچ

  هک  د چنانیبگو»  عيلاأل ريب   سبحان«خواند ؛  یرا م  آن  چون  هک  است  مستحب  هیآ

 ردند.ک یم  گونه نیا ب نیو تابع  از صحابه  یگرید  و جمع ص خدا  رسول
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ِي﴿ ىٰ  ٱ�َّ  ﴾٢َخلََق فََسوَّ
  پس« ا رایاش  و ھمه  خلق  ھمه» دیآفر  هک«را   یذات» ھمان»  نکاد ی  یکپا  ! به یآر

 و  اعتدال  را به  انسان  هک ؛ چنانھا آنساختار   نیرا در بھتر ھا آن» دیبخش  سامان
بر   یبرا د و او رایبخش  را سامان  و فھمش  و و معتدلکیرا ن  د، قامتشیآفر  تمام  یاستوار
 رد.ک  آماده  فیلکت  گرفتن  عھده

ِيوَ ﴿ َر َ�َهَدىٰ  ٱ�َّ  ﴾٣قَدَّ
ھا  دهیپد  تمام  جنس أ : خداوندیعنی» نمود  رد و راهک  یریگ اندازه  هک  و ھمان«

 را ھا آناز   کی ھر  د پسیآفر  اندازه  را به ھا آن  و آجال  ، اقوال ، افعال ، اوصاف وانواع
  موجودات  ینمود، زندگ  راه  سزاوار است  شیابد و برای یصدور م  یاز و  هک  آنچه  یسو به

و   نیامور د  انسان  د، بهیسر گردانیاند م شده  دهیآفر  آن  یراب  هک  یھدف  یرا برمبنا
و مواد   ارزاق رد،ک  ییراھنما  یزندگ  یھا و روش  راه  یسو و او را به  را الھام  شیایدن

  شانیھا چراگاه  یسو را به  یوحش  واناتیمقدر نمود، ح  شان یرا برا  از خلقیمورد ن
  منافع  آن  استخراج  یھا راه  را به  د و انسانیرا آفر  منافعا ید و در اشیگرد  رھنمون

  رسول  هک  است  آمده س عمرو  بن للهعبدا  تیروا  به  فیشر  ثیرد. در حدک  ییراھنما
،  نیو زم ھا ناآسم  نشیازآفر  قبل  ھزار سال  پنجاه أ خداوند«فرمودند:  ص خدا
 ».بود  آب  یرو بر  ھنگام  آندر   یو  رد و عرشکرا مقدر   ر خلقیمقاد

 ھا آن  بیکتر و  در اجزا و عناصر اجسام  از: تصرف  است  ر عبارتی؛ تقد هک نیا  خالصه
از:   است  ؛ عبارت تیھدا باشند.  روھا را داشتهین  رشیاستعداد پذ  هک  مخصوص  یبر وجھ

باشد و از   ینیمع  در فعلمص  ییرویھر ن  هک  یا گونه اعضا، به  نیروھا در این  آن  نشیآفر
 رسد.  و اتمام  انجام به  مصلحت  کی ھا آن  مجموع

ِيٓ وَ ﴿ ۡخَرَج  ٱ�َّ
َ
 ﴾٤ٱلَۡمۡرَ�ٰ أ

  خرم سبز و  اھانیچمنزارھا و گ  : انواعیعنی» دیانیھا را رو چراگاه  هک  یسک  و ھمان«
 د.یانیچرند، رو یم  از آن  انیچھارپا  هکرا 

ۡحَوىٰ  ۥفََجَعلَهُ ﴿
َ
 ﴾٥ُ�َثآًء أ

 را بعد از  اھانیگ  : آنیعنی» دیگردان  گون رهیت  یکرا خاشا  آن  یاز چند  و پس«
اند  دهییگرا  یاھیس  به  یبعد از سبز  هکد یگردان  کخش  یک، خاشاھا آن  یو خرم  یسبز

 شود. یم  اهیشود، س  کخش  چون  اهیرا گیز
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 ﴾٦َسُنۡقرِئَُك فََ� تَنَ�ٰٓ ﴿
  شیخو  اتیو آ  قرآن  یتو را خوانا  یزود : بهیعنی» میآور  خواندن  تو را به  هکزودا «

  آنچه» ینکن  تا فراموش«م ینک یم  را بر تو الھام  خواندن  هک  بیترت  نیا  ، به میگردان یم
 . یخوان یم  هکرا 

او از  ھنوزآورد،  یرا فرود م  یوح ص خدا  بر رسول ÷  لیجبرئ  نزول: چون  سبب
را   مبادا آن ردند تاک یرار مکرا ت  هیآغاز آ ص خدا  رسول  هکشد  ینم  فارغ  هیآخر آ  یالقا

  الھام  امبرشیبر پ را  قرآن  خواندن  شد و خداوند متعال  نازل  هیآ  نیا  نند. پسک  فراموش
 . محفوظ داشت  آن  ردنک  را از فراموش  شانیو ا  نموده

ۚ إِ�َّ َما َشآَء ﴿ ُ  ﴾٧َوَما َ�َۡ�ٰ  ٱۡ�َۡهرَ َ�ۡعلَُم  ۥإِنَّهُ  ٱ�َّ
  خواسته  هک  ا جز آنچهی،  ینک  را فراموش  تا تو آن» است  خدا خواسته  هک  جز آنچه«
رود  یم  ادتیاز   شده  منسوخ  هی، آ صورت  در آن  هکگرداند   را منسوخ  آن  تا تالوت  است

  را انجام  ارا آنکآش  انسان  هکرا   یزی: ھر چیعنی» ارا راکداند آش یخدا م  نهیآ ھر«
در نزد خود   انسان  هک را  یزی: ھر چیعنی» را  و پنھان«د یگو یارا مکا آشیدھد،  یم

گاه  گر بر آنید  یسک أ جز خداوند  هکدارد  یم  نگاه  پنھان  . ستین  آ

ىٰ ﴿ َك لِۡليُۡ�َ ُ  ﴾٨َونُيَّ�ِ
و   میگردان یم  را آسان  بھشت  : بر تو عملیعنی» میآور ید میپد  یتو آسانار کو در «

  عمل  آن  و به  ینکحفظ   یسادگ را به  آن  هک یطور  به  میگردان یم  را آسان  یبر تو وح
  ینیامور د  ؛ در ھمه میدھ یم  قیتوف  روش  نیآسانتر  به  تیایو دن  نیا تو را در دی.  یینما

 د.ینما یتو رو م  به  هک  یا یویو دن

 ﴾٩ٱّ�ِۡكَرىٰ فََذّكِۡر إِن �ََّفَعِت ﴿
برتو   هک  آنچه  لهیوس  ! بهص محمد  ی: ایعنی» اگر اندرز سود بخشد  اندرز ده  پس«

  نیقوان و  امکر و احیخ  راه  یسو را به  و آنان  را پند و اندرز ده  ، مردم میا فرستاده  یوح
اندرز سود  پند و  هکباشد   یید در جایبا  پند و اندرزت  نیو ا  نک  ییارشاد و راھنما  نید
  دهیگرد  نییتب  یروشن  به  شانیبرا  حق  اند و راه شده  پند داده  هک  یسانکبخشد اما  یم

اند  فشرده  یپا  یشکو سر  انیو بر عص  ردهک  یرویپ  شیخو  و ھوس  یاز ھو  یول  است
، در  یاز پند دھ  برداشتن  دست  هک  ر استکذ  انی. شا ستین  یازین  شان دادن پند  به  پس

  یسو به  سانکیو   عام طور د بهیبا  مردم  ھمه  هیاول  اما در دعوت  است  رار دعوتکامر ت
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  یسانک  رند و چهیپذ یرا م  حق  دعوت  هک  یسانک  شوند، چه  فراخوانده  أل  یخدا  نید
شود لذا  یم  نجا برگرفتهیاز ھم  علم نشر  ادب«د: یگو یر میثک ابن تابند. یرا برنم  آن  هک

 للهعبدا  تیروا  به  فیشر  ثیحد در».  گذاشت  آن  ر اھلید در نزد غیرا نبا  علم

،  بما يعرفون  انلاسا حدثو« فرمودند: ص خدا  رسول  هک  است آمده س مسعود  بن
ا ید، آییبگو  سخن  شان در حد معرفت  مردمبا « .»ورسوهل  اهللا  ي�ذب  نأ  تر�دونأ

ز در ین  یگرید  نجا وجهیا . در»رند؟یقرار گ  بیذکمورد ت  خدا و رسولش  هکد یخواھ یم
  یھرچند سود  است  مطلوب  دادن ه: پندک  است  نیا  و آن  است  ر شدهکذ  هیر آیتفس

َفَعِت  إِن﴿ ، در وجه  نینبخشد بنابرا  »اندرز سود دھد اگر« .]۹[األعلی:  ﴾٩َرىٰ ّ�ِكۡ ٱ �َّ
  دادن . لذا اندرز است  هیقض  تیواقع  انیب  ید برایق  نیا  هکبل  ستیشرط مراد ن  به  قیتعل

 ر.یو استثنا ناپذ  عام  است  یفیلکت  زشانیگر ر و پندیاز پندپذ  ؛ اعم مردم  یھا گروه  ھمه

ُر َمن َ�َۡ�ٰ ﴿ كَّ  ﴾١٠َسَيذَّ
  أل  یازخدا  ھرکس :یعنی» پند خواھد گرفت  یزود  ترسد، به یم  هک  سک  آن«

 د.یفزایب  یو  صالح و  بر ترس  ات یرد و پنددھیپند بگ  تیاز اندرزھا  هکبترسد، زودا 

ۡشَ� َوَ�َتَجنَُّبَها ﴿
َ
 ﴾١١ٱۡ�

از   آنان  نیتر شهیپ  ا شقاوتی،  افرانک: یعنی» ندک  یدور  از آن  نیتر شهیپ  و شقاوت«
  در گناھان  یو فرورو  سبحان  یخدا  فر بهکبر   هکرو  آن نند، ازک یم  یدور  پند و اندرزت

 فشرند. یم  یپا  شیخو  یھا یو نافرمان

ِي﴿  ﴾١٢ٱۡلُكۡ�َىٰ  ٱ�َّارَ يَۡصَ�  ٱ�َّ
  کار دردنایو بس  کوحشتنا  : در آتشیعنی» دیآ در  یبرک  در آتش  هک  سک  ھمان«

 . است  یصغر  ا آتشیدن  . و آتش است  جھنم  آتش  هک

 ﴾١٣ُ�مَّ َ� َ�ُموُت �ِيَها َوَ� َ�َۡيٰ ﴿
  ونه«گردد   برد، راحت یسر م به  در آن  هک  یتا از عذاب» ردیم یم  در آن  نه  گاه آن«

 باشد.  داشته  ھمراه  به  یا یمند بھره  هک  یا یزندگ  به» ابدی یم  یزندگان

ۡفلََح َمن ﴿
َ
ٰ قَۡد أ  ﴾١٤تََز�َّ

او را  آورد،  مانیا  خداوند متعال  به  ؛ پس کاز شر» شد  کپاھرکه  ھمانا رستگار شد«
  اتکز  پرداخت  هی: مراد آیقول  رد. بهک  عمل  یو  عیو شرا  امکاح  خواند و به  یگانگی  به
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 . است  پست  از اخالق  شدن  کا پاینماز،   یادا  یبرا  شدن  کا پای،  اموال

ٰ  ۦَرّ�ِهِ  ٱۡسمَ َوَذَكَر ﴿  ﴾١٥فََص�َّ
نماز  در  یعنیخود.   زبان  به» ردکاد یرا   پروردگارش  نام«ھرکه  رستگار شد» و«

  یمعن ای.  را برپا داشت  گانه پنج  ی: نمازھایعنی» و نماز گزارد«را گفت   ر افتتاحیبکت
آورد و لذا  ادی روز معاد را بهپروردگار خود در   شگاهیدر پ  گرفتن قرار  ھرکس است:  نیا

  ، پرداخت قبل  هیآ در»  یکتز«مراد از   یقول  رد، رستگار شد. بهک  و پرستش  شیایاو را ن
 . د استینماز ع  ی، ادا هیآ  نیدر ا»  یصل«فطر و مراد از   اتکز

ۡ�َيا ٱۡ�ََيٰوةَ بَۡل تُۡؤثُِروَن ﴿  ﴾١٦ٱ�ُّ
  شما به  هک  است  نیا  تی: واقعیعنی» دینیگز یا را برمیدن  یشما زندگ  نکیل«

  مقدم  را بر امر آخرت  یویدن  یفان  یھا لذت  هکد بلیپرداز یپروردگار خود نم  نام  یادآوری
 د.ینیگز یرا برم  و آن  داشته

ۡ�َ�ٰٓ  ٱ�ِخَرةُ وَ ﴿
َ
 ﴾١٧َخۡ�ٞ َو�

  به  فیشر  ثیحد ا. دریدن  به  نسبت» تر است ندهیوتر و پاکین  آخرت  هک  با آن«

  حبأ  من«فرمودند:  ص خدا  رسول  هک  است  آمده س  یاشعر یابوموس  تیروا
ھر « .»ما يف�  يلع  ثروا ما يبيقآف  بدنياه رضّ أ  آخرته  حبأ  ومن  خرتهآب رضّ أ  دنياه

  را دوست  آخرتش  ھرکس و  است  رسانده  انیز  آخرتش  بدارد، به  دوست را  شیایدن  سک
 دینیبرگز  است  یفان  هک  بر آنچه  است  یرا باق  لذا آنچه  است  رسانده  انیز  شیایدن  به بدارد،

  بود وآخرت  یریفناپذ  یا از طالیاگر دن«د: یگو ینار مید  بن  ک. مال»دیدھ  حیو ترج
ر یفناپذ  یبر طال  یو باق  ندهیپا  خزف  ستیبا ی، قطعا م یا ندهیماندگار و پا  از خزف

  یماندگار وباق  یاز طال  آخرت  هک  قتیحق  نیا  اگر ما به  شد پس یم  داده  حیترج
،  صورت  در آن  میباش  داشته  تی، عنا است  یرفتن  نیب و از  یفان  یا خزفیو دن  است
 ».خواھد بود!  چگونه  حال

ُحِف إِنَّ َ�َٰذا لَِ� ﴿ وَ�ٰ  ٱلصُّ
ُ
 ﴾١٨ٱۡ�

 و  شیاند کپا  نید  کپا  دالنکپا  یدر مورد رستگار  هک  یقیحقا» نیا  گمان یب«
 أ : خداوندیعنی» ز ھستین  نینخست  یھا فهیدر صح«ر شد؛ کذ  بعد آن ما  قیحقا
ز ین  نینخست  یھا فهیو در صح  نموده  یز وحین † نیشیپ  امبرانیپ  یرا برا ھا آن
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و   است  روان  کی  ھا ھمان نسلعصرھا و   در ھمه  یبشر  را روانیز  است  ردهک  ثبت
 شناسد. ینم  انکو م  د زمانیق  نسخه  نیباشد و ا یم  راه  کیز ین  روشن  راه

 ﴾١٩ُصُحِف إِبَۡ�ٰهِيَم َوُموَ�ٰ ﴿
  امیپ  نیا  و از جمله  یرستگار  یھا امی: پیعنی» یو موس  میابراھ  یھا فهیصح«

از   است  شده  انیب  یدرپ یپ  أل  یخدا  تبک، در  استیتر از دن ندهیبھتر و پا  آخرت  هک
  هک ÷  یموس  دھگانه  یھا فهیو در صح ÷  میابراھ  دھگانه  یھا فهیدر صح  جمله

  رسول از س ابوذر  هک  است  آمده  فیشر  ثیبود. در حد  شده  نازل  یبر و  بجز تورات
و   فهیصد صحکی« ؟ فرمودند: است  ردهک  نازل  تابکچند   أل  ید: خدایپرس صخدا

  فهیصح  ی، س ثیبر ش  فهیصح  شد، پنجاه  نازل  بر آدم ھا آناز   فهیصح  ده  هک  تابکچھار 
 أ و خداوند  تورات  از نزول  قبل  یموس بر  فهیصح  ، ده میبر ابراھ  فهیصح  ، ده سیبر ادر
  یھا فهیصح  هک  است شده  تیروا». فرمود  ز نازلیرا ن  ، زبور و فرقان لی، انج تورات

 ÷  میابراھ  یھا فهیدر صح  بود؛ از جمله  مکوح  امثال  رندهیبرگ در  ھمه ÷  میابراھ
ار کبر   آورنده یو رو  زمان  ی، شناسا نگھدار زبان  هکاست   آن  عاقل  ستهیشا«است:   آمده

  یبرا  یشود: ساعت  میتقس  قسمت  سه  د بهیبا  عاقل  یباشد... زندگ  شیخو  و شأن
  د در صنعیبا  در آن  هک  نفسش  محاسبه  یبرا  ی، ساعت پروردگارش با  مناجات

از غذا و   شیاز خوین  برآوردن  به  در آن  هک  یشد و ساعتیندیب  أل یخدا
  از رسول س ابوذر  هک  است  آمده  فیشر  ثیدر حد  نیھمچن». پردازد یم  یدنینوش
در   نونکا  ھم علیھماالسالم  یو موس  میابراھ  یھا فهیاز صح  یزیا چید: آیپرس صخدا

فۡ  قَدۡ ﴿ابوذر؛ بخوان:   ی! ا یبر شما وجود دارد؟ فرمودند: آر  شده  نازل  یھا امیپ
َ
 َمن لَحَ أ

 ٰ  را. ]۱۹[األعلی:  ﴾١٩ُصُحِف إِبَۡ�ٰهِيَم َوُموَ�ٰ ﴿ تا ]۱۴[األعلی:  ﴾١٤تََز�َّ



 
 
 
 

 غاشیه  سوره

 . است  هی) آ۲۶(  یو دارا  است  یکم
خداوند   فرموده  نیبا ا  هکشد   دهینام»  هیغاش«  سبب  بدان  سوره  نی: اهیتسم  وجه

ٰ  َهۡل ﴿متعال:  تَٮ
َ
  یاز نامھا  هی. غاش است  شده  افتتاح ]۱[الغاشیة:  ﴾١ِشَيةِ َ�ٰ لۡ ٱ َحِديُث  َك �

را در   آن  لتیفض  در باب  وارده  ثیحد  هکشود  یم  . خاطرنشان است  امتیق روز
 . میردک  نقل  قبل  سوره  مقدمه

تَٮَٰك َحِديُث ﴿
َ
 ﴾١ٱۡلَ�ِٰشَيةِ َهۡل �

  به  امتیخبر ق  گمان ی! بص محمد  ی: ایعنی» ؟ است دهیتو رس  به  هیا خبر غاشیآ«
 خود  یو ھراسھا  را با ھول  را مردمیز  گرفت  نام»  هیغاش«  امتی. ق است  دهیتو رس

 پوشاند. یرد و درمیگ یفرام

 ﴾٢وُُجوهٞ يَۡوَم�ٍِذ َ�ِٰشَعةٌ ﴿
  دو گروه  به  امتیدر روز ق  : مردمیعنی» خوارند  ییھا روز چھره  در آن«
 قرار  در عذاب  هکرو   دارند، ازآن  یخوار و زبون  یھا چھره  اول  شوند: گروه یم  میتقس

مخصوصا   هی: مراد آیقول  . به داستیھو  شانیھا در چھره  رشانیدارند و سر ضما
 شود. یم ادی) ۸(  هیدر آ  دوم  . و از گروه است یھود و نصاری  یھا چھره

 ﴾٣َ�ِملَةٞ نَّاِصَبةٞ ﴿
 و  ا عبادتی، در دن زبون  یھا چھره  : آنیعنی» اند دهیشک  و محنت  دهید  یسخت«

  یردند درحالک یم  دند و خود را رنجور و خستهیشک یمحنتھا م  راه  نیدر ا  ردهک  شیاین
بر   هک  یرو  ، از آن گرفت ینم  تعلق  و عبادات  اعمال  آن  در قبال  آنان  به  یپاداش  چیھ  هک
امبر یو پ أ خداوند  به  مانی، ا اعمال  قرار داشتند. لذا شرط قبول  یفر و گمراھک

 باشد. یم  خاتمش
  است  یگرید  و ھر انسان  بتان  ، پرستشگران شانیشک  و وضع  ناظر بر حال  مهیرک  هیآ

ند و ک یم  تالش  پس  است  وشک خود سخت  یو انحراف  یفرکفاسد   دهیعق  در راه  هک
  یراھب ریاز برابر د س  خطاب  بن عمر  هک  است  شده  تیبرد. روا یم  ھودهیب  رنج
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 س آمد. عمر  رونیب  شیر خویاز د  نجا! راھبیا ای! ب راھب  یرد: اکاثنا ندا   نیا در  گذشت یم
  یگفتند: ا س عمر  اثنا به  نی. در ا ستیگر یو م  ستینگر یم  شیسو به  گونه نیھم
؟  است  واداشته  هیگر به  راھب  نیا  یسو به  ستنیز شما را از نگریچ  ! چه نیرالمؤمنیام

 ٣نَّاِصَبةٞ  َ�ِملَةٞ ﴿آوردم:  ادی به  تابشکرا در   أل  یخدا  فرموده  نیگفت: ا س عمر
  است  نیھم ، وا داشته  هیگر  مرا به  هک  یعامل  . پس]۴-۳[الغاشیة:  ﴾٤َحاِمَيةٗ  نَاًرا َ�ٰ تَۡص 

 . میگر یم  یزار و  بر حال  و من

 ﴾٤تَۡصَ�ٰ نَاًرا َحاِمَيةٗ ﴿
  بس  یدر آتش»  د نادرستیو عقا  اعمال  یدر پ  شده رنجور  وشانک سخت  آن» هک«

 ».ندیدرآ  سوزان

 ﴾٥�ُۡسَ�ٰ ِمۡن َ�ۡ�ٍ َءا�َِيةٖ ﴿
 . است  یداغ  تیدر نھا  ی، آب» یآن«  آب» شوند  دهینوشان  گرم  تینھا یب  یا از چشمه«

 ﴾٦لَّيَۡس لَُهۡم َطَعاٌم إِ�َّ ِمن َ�ِ�عٖ ﴿
  آن  تازه  به  شیقر  هک  از خار زھردار است  یوعع: نیضر» ندارند  عیجز ضر  یکخورا«

شد،   نازل  هیآ  نیا  ند: چونیگو یم  گفتند. مفسران یم»  عیضر«  آن  کخش  و به»  شبرق«
  عیضر  خوردن ما با  ندارد، شتران  یالکاش  چیعناد و تمسخر گفتند؛ ھ  لیبر سب  انکمشر
 د:یگرد  نازل  شوند! پس یم  چله و  چاق

 ﴾٧�َّ �ُۡسِمُن َوَ� ُ�ۡغِ� ِمن ُجوعٖ ﴿
  زھردار، نه  کخار خش  آن  : خورندهیعنی» را بازدارد  یگرسنگ  ند و نهک  فربه  نه  هک«
 رود. یم  نیاز ب  اش یگرسنگ  شود و نه یم  فربه

 ﴾٨وُُجوهٞ يَۡوَم�ِٖذ نَّاِعَمةٞ ﴿
  است  دوم  گروه  یھا از چھره  ھا، عبارت چھره  نیا» شادابند  ییھا روز چھره  در آن«

نند ؛ ک یم  ار خود را مشاھدهک  سرانجام ھا آن  هک  یرا ھنگامیاند ز بختکین  ارانکوکین  هک
 شوند. یم  و شاداب  و تر و تازه  دهیگرد  سرور، انبساط و ابتھاج  غرق

 ﴾٩ّلَِسۡعيَِها َراِضَيةٞ ﴿
ھستند   یاند، راض ردهکا یدر دن  هک  یاز عمل ھا آن: یعنی» خود خشنودند  وششکاز «

 اند. ردهک  افتیدر  یبخش تیرضا  پاداش  برابر آن را دریز
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 ﴾١٠ِ� َجنٍَّة َ�ِ�َةٖ ﴿
  یدرجات  یدارا  را بھشتیز  است  و بلند مرتبه  انکبلند م  هک» اند نیبر  در بھشت«
 باشد. یم  یو طبقات  اتکدر  یدارا  دوزخ  هک چنان  است

 ﴾١١�َۡسَمُع �ِيَها َ�ٰغَِيةٗ �َّ ﴿
  چیھ  بھشت  اھل  ! در سخنان مخاطب  ی: ایعنی» یشنو ینم  یلغو  چیدر آنجا ھ«

در  أ خداوند  شیو ستا  متکح  جز به  شانیرا ایز  یشنو یرا نم  یا ھودهیلغو و ب  لمهک
 ند.یگو ینم  ، سخن است  ردهک  یارزان  شانیا  به  هک  یا یشگیھمھای  نعمت برابر

 ﴾١٢�ِيَها َ�ۡ�ٞ َجارِ�َةٞ ﴿
 ھا چشمه  از آن  بخش لذت  یھا نوشابه  انواع  هک» باشد  روان  یا در آنجا چشمه«

  جنس  لمهک  نیا  هکبل  ستین  چشمه  کی»  نیع«ند. مراد از ک یم  جوشد و فوران یبرم
 شود. یم  را شامل  یاریبس  یھا و چشمه  است

رٞ ﴿ ۡرفُوَعةٞ �ِيَها ُ�ُ  ﴾١٣مَّ
 و  انکاز نظر م  و ھم  از نظر قدر و مرتبت  ھم» باالبلند  است  ییھا در آنجا تخت«
 . تیموقع

وُۡضوَعةٞ ﴿ ۡ�َواٞب مَّ
َ
 ﴾١٤َوأ

در   هک  است  یاز شراب پر  یھا وزهکواب: کا» نھاده شیپ  است  ییھا وزهکو در آنجا «
 نوشند. یم ھا آنو از   است  نھاده  انیبھشت  یرو  شیپ

 ﴾١٥َوَ�َمارُِق َمۡصُفوفَةٞ ﴿
 ھا آنبر   هک  دهیچ  ھم  یو پھلو» شده فیرد  است  ییھا و در آنجا بالش«

 زنند. یم  هیکت

 ﴾١٦َوَزَراِ�ُّ َمۡبُثوثَةٌ ﴿
  هک  است  یسینف  زربفت  یھا ی: قالیزراب» گسترده  سینف  است  ییو در آنجا فرشھا«

 . است  گسترده  یفراوان  به  انیبھشت  دارد و در مجالس  یفیو ظر  ک، ناز نرم  مخمل

فََ� يَنُظُروَن إَِ� ﴿
َ
بِلِ أ  ﴾١٧َكۡيَف ُخلَِقۡت  ٱۡ�ِ
و   اعراب  انیچھارپا  غالب  هک» شتر  یسو به«مردم   ا تمامی،  افرانک» نگرند یا نمیآ«

  به» شده  دهیآفر  چگونه  هک«نند؛ ک یم  را مشاھده  آن  هک  است  یوانیح  نیبزرگتر
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  نیا  نگرند به ینم ای؟ آ شگرف  یوافر و اوصاف  یروی، ن جثه  یبزرگ  ؛ چون عیبد  ینشیآفر
  یباربر  یبرا  ھم  حال  نیو در ع  است  یدنینوش  رشیو ش  یخوردن  گوشتش  هک  یوانیح

و   یگرسنگ  را با تحمل دور  ییھا مسافت  هک  یوانی، ح یسوار  یبرا  دارد و ھم  یآمادگ
ر پا یز  صبورانه  نیسنگ  یرا با بار  علف و  آب یب  ید و صحراھایمایپ یم  یتشنگ

  خردسال  یکودک  یرا برا  آن  أل  یخدا  هک  یرومندیو ن  بزرگ  وانیح  نیگذارد؟ ا یم
و خواباند  یراند، او را م یبخواھد م  هک  ییجا ھر  او را به  هک یطور  به  است  ساخته  رام
 زد؟.یخ یبرم  درنگ یب  زد پسیبرخ  بار گران  نیا با  هکدھد  یم  او فرمان  به  گاه آن

را   بھشت  اوصاف  أل  یخدا  ه: چونک  است  شده  تیروا  نزول  سبب  انیدر ب  از قتاده
شتر   یسو ا بهیآ« فرمود:  نازل  ماندند پس  در شگفت  آن  از اوصاف  برشمرد، گمراھان

 ».؟ است  شده  دهیآفر  چگونه  هکنگرند  ینم

َمآءِ �َ� ﴿  ﴾١٨َكۡيَف ُرفَِعۡت  ٱلسَّ
بر » است  شده  برافراشته  چگونه  هک«  ستون یب» آسمان  یسو به«نگرند  یا نمیآ» زیو ن«

 ند؟.ک یم  کدر را  آن  عقل  دارد و نه  یدسترس  آن  به  فھم  نه  هک  یا گونه ؟ به نیفراز زم

َبالِ �َ� ﴿  ﴾١٩َكۡيَف نُِصبَۡت  ٱۡ�ِ
  گونه ؛ به نیزم  یبر باال» شده  داشته برپا  چگونه  هکھا  وهک  یسو به«نگرند  یا نمیآ» و«

 رود. یم خود  یاز جا  شود و نه یم  جک  جنبد، نه یم  نه  هک  و راسخ  مکدار، مستحیپا

�ِض �َ� ﴿
َ
 ﴾٢٠َكۡيَف ُسِطَحۡت  ٱۡ�

مانند   هک  ینحو  به» است  شده  گسترده  چگونه  هک  نیزم  یسو به«نگرند  یا نمیآ» و«
 ؟. است  دهیگرد  و گسترده  خود ھمواره  نانکسا  اقامت  یبرا  یفرش

نَت ُمَذّكِرٞ ﴿
َ
َمآ أ  ﴾٢١فََذّكِۡر إِ�َّ

و  را پند و اندرز  ! مردمص محمد  ی: ایعنی» ییھمانا تو اندرزگو  هک  ر دهکتذ  پس«
 . یندار  یتیگر مأموری، د دادن و ھشدار  ییرا تو جز اندرزگویز  و ھشدار ده  میب

 ﴾٢٢لَّۡسَت َعلَۡيِهم بُِمَصۡيِطرٍ ﴿
 . ینک  مانیا  وادار به  راهکاجبار و ا  را به  تا آنان» یستیمسلط ن  بر آنان«

ٰ َوَ�َفرَ ﴿ بُُه  ٢٣إِ�َّ َمن تََو�َّ ُ َ�ُيَعّذِ ۡ�َ�َ  ٱۡلَعَذاَب  ٱ�َّ
َ
 ﴾٢٤ٱۡ�

ند؛ خداوند او را ک  شهیفر پکو «از پند و اندرز و ھشدار » برتابد  یروھرکه   یول«
 بر  یمعن  نی. ا است  جھنم  یشگیھم  ھمانا عذاب  هک» ندک یم  بزرگتر عذاب  یعقوبت  به
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ٰ َوَ�َفرَ ﴿ استثنا در  هک  است  آن  اساس   منقطع  یاستثنا ]۲۳[الغاشیة:  ﴾٢٣إِ�َّ َمن تََو�َّ
مسلط   گر بر آنانیبرتافتند، تو د  یاما اگر رو  را پند و ھشدار ده  آنان تو  یعنیباشد، 

  یعذاب  به  را در آخرت  آنان أ خداوند  یول  ینک  وادارشان  مانیزور بر ا  به  هک  یستین
  و اسارت  و قتل  یو قحط  یرا با گرسنگ  تر از آن نییپا  را عذابیند زک یم  معذب بزرگتر

در   هکباشد،  یم  متصل  یاستثنا ﴾إِ�َّ َمن تََو�َّ ﴿: استثنا در یقول  اند. به دهیا دیدن در
فر کو   برتافته  یرو  هک  یسانکجز بر   یستیاست: تو مسلط ن  نیچن  یمعن  صورت نیا
ز ین أخداوند  و بعد از آن  یمسلط ھست  نانیجھاد بر ا  لهیوس  را بهیاند ز ردهک  شهیپ

 ند.ک یم  بزرگتر عذاب  یبا عقوبت  در آخرت را  آنان

 ﴾٢٥إِنَّ إَِ�َۡنآ إِيَاَ�ُهمۡ ﴿
 . شان بعد از مرگ» ما است  یسو به  آنان  بازگشت  گمان یب«

 ﴾٢٦ُ�مَّ إِنَّ َعلَۡيَنا ِحَساَ�ُهم﴿
  اعمال  برابر آندر   شان و جزا دادن  شان اعمال  : محاسبهیعنی» آنان  حساب  گاه آن«

بود،  ریخ  شان ما بازگردند، اگر اعمال  یسو ز بهیبا رستاخ  چون  پس» ما است  بر عھده«
ھرچند   اند: حساب نند. علما گفتهک یم  افتیشر در  یر و اگر شر بود، جزایخ  یجزا
 أ خداوند مگر  ستین  واجب  کبر مال  حق  فا و بازگرفتنیو است  است أ خداوند  حق

  یمقتضا  به ایو   ستین  یرا خالف  آن  هک  شیخو  وعده  مکح  ا بهیرا ـ   خلق  محاسبه
از   مظلوم  یبرا  یتعال را اگر حقیز  است  دهیگردان  ـ بر خود واجب  شیخو  و عدل  متکح

 در  تاس  یراض  ظلم  نیا  او به للهاذ بایـ الع  هکد یآ ید میپد  شبھه  نیرد، اینگ  انتقام  ظالم
 از  باشد پس یو واال م  منزه  یگرید  بیو ع  و ھر نقص  و نقص  بیع  نیاو از ا  هک یحال

 . است  یحتم  آخرت  رو محاسبه  نیا





 
 
 
 

 فجر  سوره

 . است  هی) آ۳۰(  یو دارا  است  یکم
 :أ خداوند  فرموده  نیبا ا  هکشد   دهینام» فجر«سبب   بدان  سوره  نیا ه:یتسم  وجه

  بزرگ  یسوگند  نی. و ا است  شده  افتتاح ]۲-۱[الفجر:  ﴾٢َوَ�َاٍل َعۡ�ٖ  ١ۡلَفۡجرِ ٱوَ ﴿
 افد.کش یرا م  ظلمت  دل  هک  است  صبح  دهیسپ  به

  مردم نماز  شیفرمود: معاذ پ  هک  است  ردهک  تیروا س از جابر  ینسائ آن:  لتیفض
مرد   آن  رد. پسک  یرد اما معاذ نماز را طوالنکاو اقتدا   آمد و به  یاثنا مرد  نیبود. در ا

نماز گزارد و  ییتنھا  و به  مسجد رفت  گوشه  به  نموده  را قطع  یسر و  نماز خود در پشت
.  است  منافقرد، ک  نیچن  هک  سک  د، گفت: فالنیمعاذ رس  خبر به  نیا  شد. چون  رونیب

چرا   هکردند ک  سؤال  شخص  از آن ص خدا  بردند، رسول ص خدا  رسول  را به  هیقض
  یو  دنبال به  هک  ! آمدمللها  ارسولی؟ او گفت:  است  ردهکسر معاذ رھا   نماز را در پشت

ماز مسجد ن  و در گوشه  بناچار بازگشتم رد،ک  یطوالن  اما او نماز را بر من  نماز بگزارم
  یا«معاذ فرمودند:   به ص خدا  رسول  . پس بدھم  علف  شترم  به  هک  و رفتم  گزاردم

 ٱَرّ�َِك  مَ سۡ ٱَسّبِِح ﴿مانند:  ییھا  ؟ چرا سوره یگر ھست ا تو فتنهیمعاذ! آ
َ
 ، ]۱[األعلی:  ﴾١ۡ�َ ۡ�

مۡ ٱوَ ﴿ ۡلِ ٱوَ ﴿ و ﴾١رِ َفجۡ لۡ ٱوَ ﴿، ]۱[الشمس:  ﴾١وَُضَحٮَٰها ِس لشَّ  ]۱[اللیل:  ﴾١إَِذا َ�ۡغَ�ٰ  �َّ
در آغاز   فیشر  ثیحد  نیر اینظ  هک  میشو یادآور می». ؟ یخوان ینم  مردم را بر
 شد.  ز نقلین» انفطار«  سوره

 ﴾١ٱۡلَفۡجرِ وَ ﴿
را یخورد ز ی(صبح) سوگند م  دم دهیسپ  به  سبحان  یخدا» صبح  سوگند به«

مراد « د:یگو ی. مجاھد م روز است  دهیسپ  فتنکو ش  ظلمت  دنیدر  درھم  ، وقت وقت  نیا
 ». است  د قربانیروز ع  دم دهیسوگند، سپ  نیاز ا  یتعال  حق

 ﴾٢َوَ�َاٍل َعۡ�ٖ ﴿
 . الحجه یذ  ماه  اول  دھگانه  ی: شبھایعنی» دھگانه  یشبھا  و سوگند به«
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ۡفعِ وَ ﴿  ﴾٣ٱلَۡوتۡرِ وَ  ٱلشَّ
  قیتشر  و دوم  ، روز اول : مراد از زوجیقول  ا. بهیاش  از ھمه» و تاق  جفت  و سوگند به«
مراد از وتر، روز  و  دارد، رواست  شتاب  هک  یا یحاج  یبرا ھا آندر   یاز من  خروج  هک  است
 سوگند  هک  است  یگفتن . است  ز آمدهین  یگرید  اقوال  ر آنی. در تفس است  قیتشر  سوم

  به  فیشر  ثی. در حد ستھا آن  لتیخاطر فض ، به الحجه یذ  دھگانه  یشبھا  به  خوردن
 أ خداوند  یسو به  صالح  عمل  هک  ستین  یروز  چیھ«است:   آمده ب  عباس  ابن  تیروا
گفتند:   تر باشد. اصحاب داشته  ـ دوست  الحجه یروز ذ  از ده  یعنیروزھا ـ   نیاز ا ھا آندر 
خود   هک  یخدا مگر شخص  جھاد در راه  یفرمودند: حتخدا   رسول خدا؟  جھاد در راه  یحت

 ».را برنگرداند ھا آناز   یزیچ  جھاد برود و سپس  دانیم به  با مالش

ۡلِ وَ ﴿  ﴾٤إَِذا �َۡ�ِ  ٱ�َّ
 باز رود.  گاه آورد آن  ی: رویعنی» شود  یسپر  ی، وقت شب  و سوگند به«

ِي ِحۡجرٍ ﴿  ﴾٥َهۡل ِ� َ�ٰلَِك قََسٞم ّ�ِ
  هک  یسک  یعنی.  است  حجر: عقل» ؟ معتبر است  یخردمند سوگند  یبرا  نیدر اا یآ«

سوگند   بدان  اتیآ  نیدر ا أ خداوند  آنچه  هکداند  یو خرد برخوردار باشد، م  از عقل
  یگانگی  روشن  لیدالھا  این رایاد شود زیسوگند   بدان  هک  است  ، سزاوار آن است  خورده

  یعنیند، ک یم  داللت  آن بر  یبعد  هیو آ  است  محذوف  هیعل  اند. مقسم یتعال  حق  و قدرت
 شوند. یم  قطعا عذاب  رانکمن

لَۡم تََر َكۡيَف َ�َعَل َر�َُّك بَِعادٍ ﴿
َ
�٦﴾ 
  با عاد چه  پروردگارت  هک« یا ! مگر ندانستهص محمد  ی: ایعنی» یدیا ندیآ«

بعد   هک  یعاد  قوم  باشند و به یم  شده  منقرض  اعراباز   هکعاد اولند   مراد، قوم» رد؟ک
 ÷ ھود  اول امبر عادیپ  هک  میشو یادآور میند. یگو ی(عاد دوم) م  یآمد، عاد اخر  از آنان

 شدند. آمد و نابود فرود  مرگبار بر آنان  بانگ  ردند پسک  بیذکاو را ت  هکبود 

 ﴾٧ٱۡلعَِمادِ إَِرَم ذَاِت ﴿
  قوم جد  نام  : ارمیقول  . به است  گر عاد اولید  ارم: نام» ھا بود ستون  صاحب  هک  ارم«

ا شھر ی  از شھر دمشق  عبارت  هک  ستھا آن  یجا  اسم  گر: ارمید  یقول . به است  عاد اول
  شده  واقع  العرب رهیجز  در جنوب  هک  است  و حضرموت  عمان  انیم  در احقاف  یگرید

  ییھا و ستونھا مهیعاد خ  قوم«د: یگو یالعماد) م (ذات  یمعن  حیر توض. مجاھد د است
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بھار در صحرا   در فصل ھا آنشد.  یپا م ھا بر بر ستون  مکھا مح مهیخ  آن  هکداشتند 
خود   یھا خانه  شد، به یم و زرد  کخش  اھانیھا و گیسبز  ردند و چونک یبرپا م  مهیخ

  یبلند  یستونھا  یواستوار و دارا  مکار محیبس  شھر آنانگر: ید  یقول به». گشتند یبرم
 بود.  شده  دهیتراش  از سنگ  هکبود 

 ﴾٨ٱۡ�َِ�ٰدِ لَۡم ُ�ۡلَۡق ِمۡثلَُها ِ�  ٱلَِّ� ﴿
  یدر تنومند  لهیقب  : مانند آنیعنی» بود  نشده  در شھرھا ساخته  مانند آن  هک  ھمان«

از ما   یسک گفتند: چه  هکبود و ھمانانند   نشده  دهیآفر  یو استوار  یرومندیو ن  قدوقامت
  یاست: شھر  نیا  یا معنیباشد.  یر میثک ابن  قول  نی؟ و ا رو استوارتر استیو ن  در قوت

 بود.  نشده  دهیشھر آفر  آن  یو استوار  یمکمح  به

ِينَ َوَ�ُموَد ﴿ ۡخرَ َجابُواْ  ٱ�َّ ِ  ٱلصَّ  ﴾٩ٱلَۡوادِ ب
  قوم رد؟ک  چه» ثمود  با قوم« أ خداوند  هک  یا مگر ندانسته !ص محمد  یا» و«

حجر   نیدر سرزم  هکاند   سام  بن  ارم  اتربنک  از نسل  شده نابود  از اعراب  یا لهیثمود، قب
شد   مبعوث  رسالت  به  شان انیدر م ÷  داشتند و صالح  ونتکو حجاز ـ س  شام  انیـ م

ھا را  وهک  رهکیپ ھا آن: یعنی» بودند  دهیرا بر  بزرگ  یھا سنگ  تخته  یدر واد  هک«
دند یگردان یم  شیخو  یونکمس  یھا نقبھا را خانه  زدند و آن یم  نقب ھا آنو در   دهیتراش

  داشت قرار  منوره  نهیمد  از جانب  شام  بر سر راه»  یالقر یواد«ا ی» حجر«آنان   یو واد
 . است  موجود و معروف  منوره  نهیمد  (عال) در شمال  در منطقه  آثارشان  و ھنوز ھم

ۡوتَادِ َوفِرَۡعۡوَن ذِي ﴿
َ
 ﴾١٠ٱۡ�

  چه »اوتاد  صاحب  فرعون«با  أ خداوند  هک  یا ! مگر ندانستهص محمد  یا» و«
  داده قرار ھا آن  در درون  شانیردند تا گورھاکبنا   فراعنه  هک  است  ییھا رد؟ اوتاد: اھرامک

وا   یاجبار ارک  را به  مردم  یھا ، توده میعظ  یبناھا  اعمار آن  یبرا ھا آنشود و 
و   مهیخ  یدارا  هک  داشت  یانیرکو لش  انیسپاھ  است: فرعون  نیا  یا معنیداشتند.  یم

 ابن  ، قول نیو ا ردندک یھا استوار م خیھا را با م مهیخ  بودند و آن  یاریبس  یخرگاھھا
 . است ب  عباس
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ِينَ ﴿  ﴾١١ٱۡ�َِ�ٰدِ َطَغۡواْ ِ�  ٱ�َّ
 عاد و ثمود و  یبرا  یوصف  نیا» برداشتند  انیطغ  در شھرھا سر به  هک  ھمانان«

 و از  برداشته  انیطغ  سر به  شیخو  نیدر سرزم  از آنان  فهی: ھر طایعنی.  است  فرعون
 ردند.ک  شهیپ  یشکتمرد و سر  یالھ  مکح

واْ �ِيَها ﴿ ُ�َ�ۡ
َ
 ﴾١٢ٱلَۡفَسادَ فَأ

جور و  و  أل  یخدا  یفر، نافرمانکبا » ردندک  یاریو فساد بس  شھرھا فتنه  و در آن«
 . بر بندگانش  ستم

 ﴾١٣فََصبَّ َعلَۡيِهۡم َر�َُّك َسۡوَط َعَذاٍب ﴿
دارد   آن  به  ر اشارهیتعب  نیا» ختیرا فرور  عذاب  انهیتاز  بر سر آنان  پروردگارت  پس«

  . گفته است  قتل  به  نسبت  انهیتاز  ـ مثال ـ ھمچون  آخرت  عذاب  به  ا نسبتیدن  عذاب  هک
 . زدم  مکمح  انهیتاز او را با  یعنی،  ختمیفرور  را بر سر مجرم  از شالق  یشود: باران یم

 ﴾١٤ٱلِۡمۡرَصادِ إِنَّ َر�ََّك َ�ِ ﴿
تا  ر نظر داردیرا ز  یھر انسان  : او عملیعنی» است  نگاهیمکدر   پروردگارت  گمان یب«

شر بدھد.   یشر، جزا  برابر عمل ر و دریخ  یر، جزایخ  برابر عمل او در  به
  یرا از و  یسک  ر نظر دارد پسیرا ز  بندگان  راه  یتعال  حق«د: یگو یم  حسن

  انیب  آن  یبرا را  گروه  سه  نیا  داستان أ خداوند  هک  است  یگفتن».  ستین  یزیگر
او   هکباشد   ردهک  ییدلجو ص  امبرشیز تا از پیرند و نیگ  عبرت  از آنان  مردم رد تاک

 . است  رو برو شده  بیذکبا ت  هک  ستین  یامبریپ تنھا
ز، ین  میرک  قرآن  مختلف  یدر جاھا  دست  نیاز ا  ییھا آنرار داستکاز ت  یاصل  ھدف

آمد، بر   یا قومی  بر سر شخص  آنچه  هکبدانند   تا مردم  ستھا آناز   گرفتن پند و عبرت
 باشد. یاجرا م  ز قابلین  شان ھمانندان

ا ﴿ مَّ
َ
�َ�ٰنُ فَأ ۡ�َرَمهُ  ۥَر�ُّهُ  ٱۡ�َتلَٮٰهُ إَِذا َما  ٱۡ�ِ

َ
َمهُ  ۥفَأ ۡ�َرَمنِ  ۥَوَ�عَّ

َ
ٓ أ  ﴾١٥َ�َيُقوُل َرّ�ِ

  پس«ھا  نعمت  با دادن» دیآزما یمرا   یو  پروردگارش  هک  ی، ھنگام اما انسان«
 ؛ یبر و  و نعمت  یروز  ردنک  و گسترده  مال  با دادن» دھدش  و نعمت  داردش  یگرام

  داشتیگرام ایدن  یھا بھره  هکپندار   نیلذا با ا» است  داشته  یمرا گرام  د: پروردگارمیگو یم«
گزارد و  رکھا ش نعمت  برابر آن در  هک نآ یشود، ب یشاد و مغرور م ھا آن، بد است  یاز و  یالھ

  پروردگارش  جانب او از  یبرا  یامتحان  نیا  هکند کخطور   در خاطرش  شهیاند  نیا ای
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  نیمکدر   من  هک ! بدان انسان  ید: ایفرما یم  یتعال  حق  ییگو«د: یگو یم  یضاویباشد. ب یم
ا و یدن  غم و  جز در ھم  اما انسان  ینک  تالش  آخرتت  یبرا  هک  خواھم یو از تو م  تو ھستم

 ». ستین  آن  یھا لذت

آ إَِذا َما ﴿ مَّ
َ
َ�َٰنِ  ۥَ�َقَدَر َعلَۡيهِ رِۡزقَهُ  ٱۡ�َتلَٮٰهُ َوأ

َ
ٓ أ  ﴾١٦َ�يَُقوُل َرّ�ِ

 و بر او» گرداند  او را بر او تنگ  یو روز»  بال و محنت  به» دیازمایاو را ب  و اما چون«
 »است  ردهکمرا خوار   د: پروردگارمیگو یم«ندارد؛   یارزان  یو فراوان  شیگشا  آندر 

  هک  است  یرانکمن  صفت  نیا  . البته است  درافگنده  و حقارت  یخوار  : مرا بهیعنی
 ا ویجز دن  یو عزت  رامتک،  یسانک  نیدر نزد چن  ندارند پس  مانیز ایرستاخ به

ا و یدن  دادن  جز با از دست  یو حقارت  یز خواریو ن  آن  گسترده  یھا یمند بھره
  است  نیا  در نزد مؤمن  و عزت  رامتک، وجود ندارد. اما  آن  یھا شیآرا  به  یدسترس  عدم

و او   داشته  ی، گرام شیخو  یو فرمانبردار  طاعت  قیتوف  دنیاو را با بخش أ خداوند  هک
  محض  رامتک ا رایار دنکدر   شیگشا  نه  مؤمن  پسدھد   قیتوف  آخرت  عمل  یرا برا

خود   یبرا  یشیآزما را  یو توانگر  شیگشا  هک؛ بل را اھانت  آن  یتنگ  ند و نهک یم  یتلق
  یبرا  یشیز آزمایر؟ وفقر را نیا خیگزارد  یم  ر و سپاسکش  آن  ا در قبالیآ  هکداند  یم

  یمعن  نیا  هک ر؟ چنانیا خیند ک یم ورزد و صبر یم  ییبایکش  ا بر آنیآ  هکداند  یخود م
 . است  ز آمدهین  یقدس  ثیحد  در مضمون

ۖ بَل �َّ تُۡ�رُِموَن ﴿  ﴾١٧ٱۡ�َتِيمَ َ�َّ
  در دو حالت  هک  یانسان  به  است  یو ھشدار  هیتنب  نیا» ستین  نی، چن نه«

در   فروخفته  انسان  ی: ایعنید. یگو یم  یسخنان  ، چنان قبل  هیدر دو آ  اد شدهی  مختلفه
  داشتیگرام و  ، عزت و ثروت  یتوانگر  نه  هک ! بدان شیخو  ناصواب  پست  یباورھا  کال

  به  وابسته  آن  عدم و  انسان  داشتیگرام  هکبل  ر و اھانتی، تحق یفقر و تنگدست  و نه  است
خود   بیوجا  به  هکرو   آن از دورند،  به  قتیحق  نیفار از اک  . البته است  تیو معص  طاعت

  شانیھا یھا و داور یباور  هک  چنان شناسند یخود را نم  یھا تیلفکنند و مک ینم  عمل
و   ثروت  لهیوس به» را  میتید یدار ینم  یگرام  هکبل«است   هیپا یز سراسر غلط و بین

د، یداشت یم  یرا گرام  میتیو اگر شما   است  شما داده  به  خداوند متعال  هک  یا یتوانگر
  فیشر  ثیبود. در حد  یتعال  نزد حق خود شما در  یبرا  یداشتیگرام  قتیدر حق  نیا

  بيت  املسلم�  يف  ورش بيت  يلهإ  �سن  يتيم  فيه  بيت  املسلم�  يف  خ� بيت«است:   آمده
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در   خانه  نیبھتر« .»هكذا  ةاجلن  يف  ايلتيم  و�فلنا أصبعيه: بأ  قال  ثم  يلهإ�ساء   يتيم  فيه
در   خانه  نیشود و بدتر یم  یخوشرفتار  یمیتیبا   در آن  هک  است  یھا آن، خ نیمسلم  انیم
  شیخو  دو انگشت  گاه شود آن یم  یبدرفتار  یمیتی با  در آن  هک  است  یھا آن، خ نیمسلم  انیم

 .» میگر قرار داریدر جوار ھمد  گونه  نیا  در بھشت  میتی  فلکمت و  منو فرمودند:   را باال نموده

ٰ َطَعاِم ﴿ وَن َ�َ  ﴾١٨ٱلِۡمۡسِك�ِ َوَ� تََ�ٰٓضُّ
  گر را بر آنیا ھمدیرا   : خودتانیعنی» دیزیانگ یبرنم  نیکمس  و بر اطعام«

 و مقھور  شما مغلوب  انینوا در میر و بی، فق جهید در نتیزیانگ ید و برنمیدھ ینم  رغبت
 شود. ینم دراز  یو  یسو به  یا یاری  دست  چیو ھ  دهیگرد

ُ�لُوَن ﴿
ۡ
َاَث َوتَأ ا ٱل�ُّ َّّمٗ ۡ�ٗ� ل

َ
 ﴾١٩أ

را   و ناتوانان  و زنان  مانیتی  ارث  : اموالیعنی» دیخور یرا م  راثیم  و مال«
  هک  میشو یادآور مید. ینک  فرق  را از ھم  و حرام  حالل  هک آن یب» اریبس  یخوردن  به«

 خوردند. یرا م  آنان  دادند و سھم ینم  راثیم  انکودکو   زنان  به  انکمشر

ا ٱلَۡماَل َوُ�ِبُّوَن ﴿ ا َ�ّٗ  ﴾٢٠ُحّبٗ
  داشتن باز و آز و  با حرص  ھمراه» اریبس  یداشتن دوست  د، بهیدار  را دوست  و مال«

  ید در حالیدھ یم  حیترج  ا را بر آخرتیه: شما دنک نیا  . خالصه شان مسلم  از حقوق  گرانید
  یراض  نیا  دارد و به  ا دوستیدن  یبرا  شتر از تالشیرا ب  آخرت  یبرا  تالش أ خداوند  هک
 حد افراط برسد.  ند و بهک غلبه  بر انسان  آن  یھا ا و لذتیدن  یدوست  هک  ستین

ِت ﴿ ۖٓ إِذَا ُدكَّ �ُض َ�َّ
َ
ا ٱۡ� ا َدّ�ٗ  ﴾٢١َدّ�ٗ

،  نیزم  هک  گاه آن«باشد   گونه شما آن  عمل  هک  ستی: سزاوار نیعنی» است  چنان  نه«
ز یچ  کی  ردنک  سطح  و ھم  دنیوبک، فرو ستنکش  : درھمکد» شود  دهیوبک  درھم  سخت
  یمانساخت ھر بنا و  هکشود   دهیوبک  درھم  چنان  ھم سر  پشت  نی: زمیعنی.  است  مرتفع
  لیتبد  یھموار  و ھامون  دشت  ھا به ھا و پشته وهک  هکگردد تا بدانجا   رانیو  آن  یبر رو

 وھموار.  سطح  ھم  است  یرا محلیز  است»  کد«ز از ماده ین  انکگردد. د

ا ٱلَۡملَُك وََجآَء َر�َُّك وَ ﴿ ا َصّفٗ  ﴾٢٢َصّفٗ
در   قاطع  یو داور  ردنک  صلهیف  یبرا  یو تعال  سبحانه» د پروردگارتیایو ب«

 فرود ھا ناآسم  ھمه  : فرشتگانیعنی» در صف  صف  ند فرشتگانیایو ب«بندگانش   انیم
 شند.ک یم  صف  ند و ھمهیآ یم
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ُر ﴿ �َ�ٰنُ وَِجآْيَء يَۡوَم�ِذِۢ ِ�ََهنََّمۚ يَۡوَم�ِٖذ َ�َتَذكَّ ٰ َ�ُ  ٱۡ�ِ َّ�
َ
 ﴾٢٣ٱّ�ِۡكَرىٰ َو�

  فرشتگان و  است  ییمھارھا  یدارا  هک یدرحال» روز حاضر آورند  را در آن  و جھنم«
در   جھنم«است:   آمده س مسعود  ابن  تیروا  به  فیشر  ثیشند. در حدک یرا م  آن  یمھارھا
  یو با ھر مھار  ھزار مھار است ھفتاد  یدارا  هک  یحال شود در یم  حاضر آورده  امتیروز ق

فر و کو از » ردیپند گ  انسان  هک  روز است آن». «شندک یرا م  آن  هک  است  ھفتاد ھزار فرشته
» باشد؟  پندگرفتن  یجا او را جاک  یول«شود   مانیپش بود، داده  ا انجامیدر دن  هک  یا یمعاص

را   حق  مرگ  دنیاز دررس  قبل  هکاو سودمند بود   یبرا  یصورت فقط در  گرفتن : پندیعنی
 در بر ندارد.  شیبرا  یسود  چیھ  در آخرت  و ندامت  توبه آورد لذا یاد می به

ۡمُت ِ�ََياِ� ﴿  ﴾٢٤َ�ُقوُل َ�ٰلَۡيتَِ� قَدَّ
 ا تایدر دن» بودم  فرستاده  شیپ  یزیچ  شیخو  یزندگ  نیا  یبرا  اشکد: یگو یم«

 از  یا اگر بنده«است:   آمده  فیشر  ثی. در حد بودم  ینم  چارهیقدر ب  نیا  نونکا
 روز  گمان یباشد، ب  خود افتاده  یبر رو  أل  یخدا  در طاعت  مرگ  تولد تا دم  ھنگام

 ایدن  یسو  به  هکدارد   شمارد و قطعا دوست یر میز و حقیرا ناچ  شیخو  عمل  امتیق
 ».دیفزایب  شیخو  شود تا بر مزد و پاداش  دهیبرگردان

ُب َعَذابَهُ ﴿ حَ  ۥٓ َ�َيۡوَم�ِٖذ �َّ ُ�َعّذِ
َ
 ﴾٢٥دٞ أ

 أ خداوند  : عذابیعنی» ندکن  او عذاب  ردنک  عذاب  چون  کس ھیچ روز  در آن  پس«
بر   کس ھیچ جز او  هک  است  نیو سھمگ  سخت  یا گونه به  بر نافرمانان  امتیدر روز ق

 و  است أ خداوند  و جزا از آن  در حساب  مطلق  را سلطهیز  ستیقادر ن  یعذاب  چنان
 تواند. ینم  آمده  رونیب  یو  و سلطه  قدرت  قبضهاز   کس ھیچ

َحدٞ  ۥٓ َوَ� يُوثُِق َوثَاقَهُ ﴿
َ
 ﴾٢٦أ

  مجرمان او  چون  کس ھیچ :یعنی» شدکاو، دربند ن  دنیشکبند  در  چون  کس ھیچ و«
  برخوردار از روان  اما مؤمن  است  مجرمان  عذاب  نی! ا یشد. آرکر نیبند و زنج  را به

 دارد:  یگرید  و وضع  ، حال مطمئنو   زهیکپا

ُتَها ﴿ َّ�
َ
� ۡرِضيَّةٗ  ٱرِۡجِ�ٓ  ٢٧ٱلُۡمۡطَم�ِنَّةُ  ٱ�َّۡفُس َ�ٰٓ  ﴾٢٨إَِ�ٰ َرّ�ِِك َراِضَيٗة مَّ

 أ خداوند  به  مانیدر ا  هک  دهیرس  نیقی  به  آرام  روح  ی: ایعنی» مطمئنه  نفس  یا«
  چیو ھ  ستین  ختهیآم  با آن  یکش  چیھ  هک  یا دهیرس  ینیقی  چنان  او به  یگانگی  و باور به

و   یا گشته  یراض  یالھ  یقضا  به  هک  یروح  یشود. ا ینم  سراغ  در آن  ییایو ر  بیر
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  یدنید برسد، رسیبا  انسان  به  و آنچه  اوست  مقدرات  ز مطابقیچ  ھمه  هک  یا دانسته
  ی، ا دور است امال بهک، از او  ستین  یدنیرس  یو  به  هک  ندارد و آنچه  یو از او دور  است
تو   به  هک  یاز او؛ با پاداش» خشنود  شیخو پروردگار  یسو بازگرد به! « خشنود و آرام  روح
و   ز از تو خشنود استین  أل  ی: خدایعنی »ز از تو خشنود استیو او ن»  است  دهیبخش

ز یرستاخ  و در ھنگام  مرگ  را در ھنگامیز  ییآ یم  عرصات در  و آسوده  آرام  امتیتو روز ق
 . یشو یم  داده  مژده  بھشت  به

  اتیآ  نیاول: ا  تی؛ بنا بر روا است شده  نقل  تیدو روا  اتیآ  نیا  نزول  سبب  انیدر ب
دوم:   تیروا د. بنا بریرس  شھادت در احد به  هک  گاه شد آن  نازل س  حمزه  حضرت  درباره

را   د و آنیرا خر  رومه  چاه  هک شد بعد از آن  نازل س  عثمان  حضرت  درباره  اتیآ  نیا
 رد.ک  وقف  مردم  یدنیآشام  آب  یبرا

 ﴾٢٩ِ� ِعَ�ِٰدي ٱۡدُخِ� فَ ﴿
 . باش  آنان  و ازجمله» یدرآ  من«  و صالح  خاص» بندگان  در زمره  پس«

 ﴾٣٠َجنَِّ�  ٱۡدُخِ� وَ ﴿
  نیا  یعنی.  و خاصان  با صالحان  ھمراه» شو  داخل  من  و در بھشت«
  انیب  مفسران  هک وجود ندارد. چنان  یداشتیگرام  چیھ  آن  فوق  هک  است  یداشتیگرام

  انسان  نیا  به  امتیدر روز ق  احتضار و ھم  در ھنگام  و ندا ھم  خطاب  نیا اند، ردهک
 شود. یم  گفته  وارسته



 
 
 
 

 بلد  سوره

 . است  هی) آ۲۰(  یو دارا  است  یکم
بلد   به  در آغازآن أخداوند  هک  گرفت  نام» بلد«آن   سبب  به  سوره  نیا ه:یتسم  وجه

 . است  ردهک ادیرمه) سوگند کم  هک(م  حرام

ۡقِسُم بَِ�َٰذا ﴿
ُ
 ﴾١ٱۡ�ََ�ِ َ�ٓ أ

  آن  یبرا سوگند  نی. ا است  رمهکم  هکم  هک  شھر حرام  : بهیعنی» شھر  نیا  سوگند به«
  هک  یرو دھد از آن  در نزد خود توجه  یالقر ام  و شرف  یبزرگ  به  یتعال  تا حق  است

و   لیاسماع شھر، شھر  نیا  نیو ھمچن  است  شده  شھر واقع  نیدر ا  یو  الحرام تیب
 شود. یم  انجام  ز در آنین  حج  کمناس  هک چنان  است  والسالم  الصاله ھمایمحمد عل

نَت ِح� بَِ�َٰذا ﴿
َ
 ﴾٢ٱۡ�ََ�ِ َوأ

را   دادنت آزار  هکم  انکمحمد! مشر  ی: ایعنی» شد  یخواھ  شھر حالل  نیو تو در ا«
تو در   هک  یشھر  نیا  است: سوگند به  نیا  یا معنیشمرند.  یم  ، حالل شھر حرام  نیدر ا
شھر با   نیا  هک  تا بدانجاست  و منزلتت  محمد! قدر و شرف  یا  یعنی.  یا دهیگز  اقامت  آن

خود را از   شرف ، انکم  کی  هکچرا   است  ردهک  سبک  یمیعظ  شرف  در آن  اقامتت
 رد.یگ یم  نانشکسا

 ﴾٣َوَواِ�ٖ َوَما َوَ�َ ﴿
 ـ مانند  پدر و فرزندانش  هب أ خداوند» است  زاده  ھر چه  پدر و به  و سوگند به«
خورد.  یم سوگند  جانداران  از تمام  یھر پدر و فرزند  ز بهیـ و ن  یو  و نسل ÷  آدم

  نیا  و داللت و توالد  تناسل  یونک  تیآ  یبر بزرگ  است  یھیامر، تنب  نیبر ا  یسوگند الھ
 . یو  متکو ح  و علم  یتعال  حق  بر قدرت  بزرگ  نشانه

�َ�ٰنَ لََقۡد َخلَۡقَنا ﴿  ﴾٤ِ� َكبَدٍ  ٱۡ�ِ
 :یعنی.  است  هیعل  مقسم  هیآ  نیا» میدیآفر  و محنت  را در رنج  انسان  هک  یراست به«

  یھا یسخت  ا و تحملیدن  و تعب  در رنج  وستهیپ  انسان  هک،  اد شدهی  یزھایچ  سوگند به
  باشد تا مرحله یم  رحم  یو تنگنا  ستانکیتار  هکخود   شیدایپ  نقطه  نی، از آغاز است  آن
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و   از رنج  یگرید دیجد  رد، فصلیبم  و باز چون  است  مرگ  هکا یدر دن  اتشیح  یانیپا
شود و باز در  یـ آغاز م  قبر و برزخ  یھا و ھراس  ھا و ھول یاو ـ مانند سخت  مشقت
 رو دارد.  شیرا پ  آخرت  یھا ی، سخت یگرید  مرحله

  یاز سو  هک  است  ییھا یسخت  در قبال ص رمکامبرایپ  بخش  یتسل  هیآ  نیا
 . ھاست یسخت  نیا  بر تحمل  شانیا  یبرا  یزشینند و انگیب یم  شیقر

َحدٞ ﴿
َ
ن لَّن َ�ۡقِدَر َعلَۡيهِ أ

َ
َ�َۡسُب أ

َ
�٥﴾ 
  آدما فرزند ی: آیعنی» ؟ افتینتواند   ھرگز بر او دست  کس ھیچ  هکپندارد  یا میآ«

از   هک  اندازه وھر  ستین  یدست  یـ را بر و  أل  یخدا  یـ حت  یسکھرگز   هکپندارد  یم
 .! پندار باطل  یزھ رد؟یگ ینم  انتقام  یاز و  یسکشود،   بکمرت  و گناھان  میھا، جرایبد

  بن االشد  یاب  درباره  مهیرک  هیآ  نیه: اک  است شده  نقل  نزول  سبب  انیدر ب
 مغرور بود.  شیخو  یبدن  یرومندین  به  سخت  هکشد   نازل  یجمح  لدهک

ًَدا﴿ ۡهلَۡكُت َماٗ� �ُّ
َ
 ﴾٦َ�ُقوُل أ

و   یاریاز بس  هکرا   یار و فراوانیبس  : مالیعنی» بر باد دادم  یفراوان  د: مالیگو یم«
 خاطر ا بهی، ص امبریبا پ  مبارزه  رود، در راه ینم  شدنش  تمام  میب  آن  یگ انباشته
 . ام ردهک  خرج  یو فخرفروش  یطلب  شھرت

شد   نازل  نوفل عامربن بن حارث  درباره  مهیرک  هید: آیگو یم  نزول  سبب  انیدر ب  مقاتل
  به ص خدا  رد. رسولکاستفتا  ص خدا  د و از رسولیگرد  یگناھ  بکمرت  هک
،  درآمدم محمد  نیدر د  هک  ھنگام  بپردازد. گفت: آخر از آن  فارهک  هکدستور دادند   یو

 بر از  یابراز تأسف ای،  انیطغ  ینوع  سخنش  نی! و ا راتھا رفتیھا و خ فارهکدر   ھمه  مالم
 . است  مال  انفاق او از  یمانیپش  ، بازتاب در ھر صورت  هکبود   مالش  دادن  دست

ن لَّۡم ﴿
َ
َ�َۡسُب أ

َ
َحدٌ  ۥٓ يََرهُ �

َ
 ﴾٧أ

بر کمست مغرور و  انسان  نیا ای: آیعنی» ؟ است  دهیاو را ند  کس ھیچ  هکپندارد  یا میآ«
را   آن  هکپرسد  ینم  مالش  به  و از او راجع  است  دهیاو را ند  سبحان  یخدا  هکپندارد  یم

 ؟. است ردهک  جا انفاقکو در   آورده  دست جا بهکاز 

لَۡم َ�َۡعل﴿
َ
�  ُ  ﴾٨َ�ۡينَۡ�ِ  ۥ�َّ
 ند؟.یب یم ھا آن  لهیوس  به  هک» میا نداده  او دو چشم  یا برایآ«
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 ﴾٩َولَِساٗ�ا وََشَفَتۡ�ِ ﴿
د ینما یم  یترجمان  را با آن  رشیضم  اتیند و منوک یم  نطق  آن  لهیوس  به  هک» یو زبان«

،  ، خوردن گفتن  بر سخن ھا آنپوشاند و از  یرا م  دھانش ھا آن  لهیوس  به  هک» و دو لب«
 . است  یو  یبرا  یا ییبایھا ز ز لبیرد و نیگ یم  یاری  ر آنیو غ  دنینوش

 ﴾١٠ٱ�َّۡجَديۡنِ َوَهَديَۡ�ُٰه ﴿
و   طور روشن  شر را به  ر و راهیخ  ا راهی: آیعنی» میردک  داللت  راهھردو  و او را بر«

 ؟. میا نشناسانده او  باشند، به  قرار داشته  ییبر بلندا  هک  یدو راھ  یروشن  ار بسانکآش

 ﴾١١ٱۡلَعَقَبةَ  ٱۡ�َتَحمَ فََ� ﴿
  انیاو و م  انیدر م  هکرا   یچرا موانع  : پسیعنی» را  امد عقبهیدرن  پس«

  ی؟ موانع برنداشت  انیو از م  ختینر  شوند، درھم یم  لیحا أ خداوند  طاعت
  نیقطعا ا«د: یگو یم  را؟ قتاده  طانیش  یرویپ و  نفس  یھا ھا و وسوسه خواھش  چون
  شیو ازپ  سر گذاشته  پشت أ خداوند  را با طاعت  آن  و دشوار پس  سخت  است  یمانع

 . است  یو دشوار  سخت  یوھستانک  عقبه: راه». دیخود بردار  یرو

ۡدَرٮَٰك َما ﴿
َ
 ﴾١٢ٱۡلَعَقَبةُ َوَمآ أ

  آن  ختنیر  درھم  هک  یدان  : تو چهیعنی» ؟ ستیچ  عقبه  هک  یدان  و تو چه«
 ، است  عقبه  شأن  نمودن  بزرگ  یبرا  هیآ  نی؟ ا است گونه  دشوار چه  و گردنه  سخت  مانع

 . یدان یرا نم  آن  برداشتن  انیم از  و پاداش  گردنه  نیا  یتو دشوار  یعنی
 امر  را با سه  سخت  گردنه  نیا و عبور از  مانع  نیا  خود برداشتن  یتعال  حق  سپس

 ند:ک یر میتفس  لیذ

 ﴾١٣فَكُّ َرَ�َبةٍ ﴿
 ، ھمانا مانع  آن  برداشتن  انیم و از  سرگذاشتن  : پشتیعنی» ردنکرا آزاد   یا برده«

 ؛ است  از اسارت  یا برده  ردنکبا آزاد 

ۡو إِۡطَ�ٰٞم ِ� يَۡوٖ� ذِي َمۡسَغبَةٖ ﴿
َ
 ﴾١٤أ
  است  یو گرسنگ  یقحط  امیفقرا در ا  : اطعامیعنی» دادن  طعام  یا در روز گرسنگی«

»  نیجالل« ریتفس  شارح  یباشد. صاو یم  ار با ارزشیو بس  ابیمک  غذا در آن  هک
در   مال  انفاق  هک  د ساختیمق  یروز گرسنگ  را به  دادن  طعام  جھت  نیاز ا«د: یگو یم

 ». تر است سخت  بر انسان  آن
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 ﴾١٥يَتِيٗما َذا َمۡقَرَ�ةٍ ﴿
  دارد و نه پدر  نه  هک  یطفل  : بهیعنی» قرابت  صاحب  یمیتی  به«است:   دادن  ! طعام یآر

  ثیبگذرد. در حد  خواھد از مانع یم  هک  است  یسک  نیا  انکیاز نزد  حال  نیمادر، در ع

 .»ةوصل  ةاثنتان: صدق  الرحم  ذي  ، ويلع ةصدق  املسك�  يلع  ةالصدق«است:   آمده  فیشر
 .» رحم  صله  و ھم  صدقه  ز: ھمیدو چ  کیشاوند و نزدیو بر خو  است  صدقه  کی  نیکبر مس  صدقه«

َ�ةٖ ﴿ ۡو ِمۡسِكيٗنا َذا َمۡ�َ
َ
 ﴾١٦أ
 زیچ  چیھ  هک  یینوایب  : بهیعنی» ینینش  کخا  نیکمس  به«است   دادن  طعام» ای«

  یینوایب او«د: یگو ی. مجاھد م است  دهیچسب  کخا  به  یفقر و ندار  تیاز نھا  ییندارد، گو
و   نینش کخا  ند پسک  محافظتش  کاز خا  هکندارد   یگریز دیا چی  لباس  هک  است

  هک  یامیدر ا  یعنی  یگرسنگ و  یقحط  یدر روزھا  هک  یسک،  نیبنابرا».  سار استکخا
  دو صنف  نیاز ا  یکیشود ـ بر  یم  غافل  اش هز، جز خود و خانوادیچ  از ھمه  انسان
  رساندن  و نفع أ خداوند  طاعت  به  اقشیاز اشت  یناش  عملش  نیا  گمان یند، بک  اطعام

  یعنی  نیمی  از اصحاب  هک  است  سزاوار آن  گمان یب  یسک  نیلذا چن  است  یو  بندگان  به
 رود. یم  سخن ھا آن) از ۱۸(  هیدر آ  هکباشد   یسانکاز 

ِينَ ُ�مَّ َ�َن ِمَن ﴿ ِ  ٱ�َّ ۡ�ِ َءاَمُنواْ َوتََواَصۡواْ ب ِ  ٱلصَّ  ﴾١٧ٱلَۡمرَۡ�َةِ َوتََواَصۡواْ ب
  ردنکو آزاد   مال  : انفاقیعنی» اند آورده  مانیا  هکباشد   یسانک  از زمره  عالوه  به«
  حق  یرضا  سبکقصد   و به  مانیبا ا  ھمراه  هک  سودمند است  یفقط در صورت  برده
  هکباشد   یسانکز از ین» و«ر است یخ  یارھاک  تمام  شرط قبول  مانیا  باشد. پس  یتعال

ا و یوصبر بر بال  یو  یھا ی، صبر از نافرمان خداوند متعال  بر طاعت» صبر  گر را بهیھمد«
  : بهیعنی» حمتمر  گر را بهیاند و ھمد ردهک  سفارش«است   دهیرس  آنان  به  هک  یبیمصا

  نیا  به  متخلق  را اگر آنانیز »اند ردهک  سفارش« أ خداوند  بر بندگان  یو مھربان  شفقت
،  ردهک  رحم  نیکو مس  میتی  نا بهیقیباشند،   یاوصاف  نیچن  به  و متصف  اخالق  گونه

  بر بندگان  شفقت  هک دھند چرا یم  صدقه  دھند و فراوان یم  ار انجامیر را بسیخ  یارھاک
و   تیعنا  نیکو مس  میتی  به  کش یباشد، ب  نرمدل  ھرکس گرداند و یم  را نرم  دل أ خدا

  ىف  ، ارمحوا من الرمحن  رمحهمي  الرامحون«است:   آمده  فیشر  ثیند. در حدک یم  توجه
بر   ند پسک یم  رحم  نندگانک بر رحم  پروردگار رحمان« .»السماء  ىف  من  م�رمحي  رضاأل

 .»نندک  در آسمانند، بر شما رحم  هک  یسانکد تا ینک  رحم نندیدر زم  هک  یسانک
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ۡصَ�ُٰب ﴿
َ
ْوَ�ٰٓ�َِك أ

ُ
 ﴾١٨ٱلَۡمۡيَمَنةِ أ
  هک  ر استکذ  انی. شا است  منه: بھشتیم» منهیم  شانند اصحابی، ا گروه  نیا«

 و ناز و  نیمی  اصحاب  ر حالکذ  به»  واقعه«) سوره ۲۶ـ  ۴۰(  اتیدر آ أ خداوند
در   مالک و  تمام  را به  موضوع  نیو ا  ، پرداخته است  ردهک  آماده  شانیبرا  هک  ییھا نعمت

 د.ینک  در آنجا مراجعه  ر آنیتفس  به  پس  است  داده  شرح  سوره  آن

ِينَ وَ ﴿ ۡصَ�ُٰب َ�َفُرواْ � ٱ�َّ
َ
 ﴾١٩َمةِ  َٔ ٱلَۡمۡ� َ�ٰتَِنا ُهۡم أ

اند آنانند  افر شدهکما « ینیوکت  اتیو آ  یلیتنز» اتیآ  به  هک  یسانکو «
.  است  مونیو نام  شوم  از دوزخ  عبارت  هک  شمال  : اصحابیعنی» مشأمه  اصحاب

ـ  ۴۱(  اتی، در آ داده  وعده  شمال  اصحاب  یبرا  یتعال  حق  هک  آنچه  لیتفص  نیھمچن
 د.ینک  آنجا مراجعه  به  پس  است  شده  انیب»  واقعه«سوره  )۵۶

﴿ ۢ ۡؤَصَدةُ  ﴾٢٠َعلَۡيِهۡم نَارٞ مُّ
 بر سو  و از ھمه  از ھر جھت  هک  ی: آتشیعنی» دارد  احاطه  هیچندال  یآتش  بر آنان«
قرار   هیال چند و  هیسو  ھمه  آتش  در حصار آن ھا آنو   است  ردهک  و احاطه  گرد آمده  آنان

 دارند.





 
 
 
 

 شمس  سوره

 . است  هی) آ۱۵(  یو دارا  است  یکم
  یبا سوگند الھ  هکشد   دهینام»  شمس« جھت  بدان  سوره  نی: اهیتسم  وجه

 . است  شده  افروز (شمس) افتتاح د جھانیخورش  به

ۡمِس وَ ﴿  ﴾١َوُضَحٮَٰها ٱلشَّ
  آن  د بعد از طلوعیخورش  باال آمدن  : وقتیضح» آن  ید و ضحایخورش  سوگند به«
د یخورش است:  نیا  یا معنیرسد.  یم  مالک  به  آن  یو روشن  تابش  هک  گاه آن  است

از   یا معجزه  ، حامل یمعن  نیا  هکدارد.  قرار  و درخشش  یروشن  درحال  شهیھم
 . است  میعظ  قرآن  نیا  معجزات

 ﴾٢إِذَا تَلَٮَٰها ٱۡلَقَمرِ وَ ﴿
  یرویپ  آفتاب از  درنگ یب  ماه  هک  گاه  : آنیعنی» دیآ  آفتاب  یاز پ  ، چون ماه  و سوگند به«

  و شانزده  ، پانزده چھارده  یھا شب  یعنی؛  ضیب  یھا د، در شبیاز خورش  ماه  یرویند. پک
 ند.ک یم  طلوع  تمام  یحجم د بایخورش  بعد از غروب  بالفاصله  در آن  ماه  هک  است  ماه

 ﴾٣إَِذا َجلَّٮَٰها ٱ�ََّهارِ وَ ﴿
 روز،  شدن  گسترده  را در ھنگامیز» ندک  انید را نمایخورش  روز، چون  و سوگند به«

 شود. یم  انینما  نندگانیخود بر ب  درخشش  وسعت  د با تمامیخورش
شود  یم  پنداشته  نیچن را ظاھرایز  است  نھفته  یگرید  یونک  معجزه  هیآ  نیدر ا

  یزمان  پنداشت  نیا  هک  یگرداند در حال یار مکو آش  انید روز را نمایخورش  هک
بر مدار خود   نیزم  است  شده  ثابت  هک  نونکباشد اما ا  ثابت  نیزم  هک  است  درست

  هک،  آن  سکع  ند نهک یم  انیار و نماکد را آشیخورش  هک  روز است  نیا  پس چرخد یم
 . است  دهیبخش  اعجاز درخشش  مالکرا در   یمعن  نیا  هکمبار  هیآ

ۡلِ وَ ﴿  ﴾٤إَِذا َ�ۡغَشٮَٰها ٱ�َّ
 گرداند  بیرا از نظرھا غا  و نور آن» د را بپوشاندیخورش  ، چون شب  و سوگند به«

و   یمعن  ھمان  رندهیز دربرگین  هیآ  نیرا فروپوشاند. ا  آفاق  ھمه  آن  یکیتار  هک  یطور به
 . است  معجزه  ھمان
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َمآءِ وَ ﴿  ﴾٥َوَما بَنَٮَٰها ٱلسَّ
 را بنا  آن  هک  یسکو   آسمان  ا سوگند بهی» را  آن للها  ردنکو بنا  آسمان  و سوگند به«

 قرار داد.  سقف  کی  یاز بنا  یخشت  منزله  را به  از آن  یا رد و ھر ستارهک

�ِض وَ ﴿
َ
 ﴾٦َوَما َطَحٮَٰها ٱۡ�

 و  نیزم  ا سوگند بهی.  یاز ھر جانب» را گسترد  آن  هک  سک  و آن  نیزم  و سوگند به«
 را.  آن أ خداوند  گستردن

ٮَٰها﴿  ﴾٧َوَ�ۡفٖس َوَما َسوَّ
و  د آورد، اعضایرا پد  : آنیعنی» ردک  را درست  آن  هک  سک  و آن  نفس  و سوگند به«
  یمعنو و  یروان  یروھایرد و در او نک  را سوار تنش  ، روح را برابر ساخت  شیھا اندام

در   هک چنان د.یاستوار گردان  فطرت  یقرار داد و او را برمبنا  یبیعج  اتکو ادرا  میعظ

ھر « .»ينرصانه أو  يهودانه  ، فأبواه ةالفطر  مولود يودل يلع  لك«است:   آمده  فیشر  ثیحد
  یا نصرانی  یھودیرا  او  هکھستند   پدر و مادرش  شود، سپس یمتولد م  فطرتبر   ینوزاد

 یمعن  به  ا موصولهیباشد و  یم  یا مصدری،  فوق  هیآھرسه  در» ما«. حرف »گردانند یم
 شد.  انیب  صورتھردو  بنا بر  آن  یمعن  هک، » یالذ«

لَۡهَمَها فُُجورََها َوَ�ۡقَوٮَٰها﴿
َ
 ﴾٨فَ�

 و  یتقو  حال  یتعال  : حقیعنی» ردک  الھام  آن  را به  اش یارکزیو پرھ فجور  سپس«
 فجور  هکاو فھماند   او شناساند و به  را به  یآدم  نفس  تیو معص  و طاعت  ییتقوا یب

،  فسق . فجور: است  انسان  مختار بودن  بر اصل  لیخود دل  نی. و ا باستیز  یو تقو  زشت
  جاده  به  یبندی: پایانجامد. تقو یم  تکو ھال  انیز  به  هک  است  یزیشر و ھر چ

 ند.ک یحفظ م  یرا از بدفرجام  انسان  هک  است  یامور  دادن  و انجام  استقامت

ٮَٰها﴿ ۡفلََح َمن َز�َّ
َ
 ﴾٩قَۡد أ
 د، قطعا رستگاریگردان  کرا پا  آن  سکھر «است:   نیا  ادشدهی  یسوگندھا  جواب

و  رشد و ارتقا  یتقو  لهیوس  را به  د و آنیگردان  کخود را پا  نفس  ھرکس :یعنی» شد
  ثیحد د. دریگرد  لینا  یھر امر محبوب  و به  افتی  دست  یھر مطلوب  نا بهیقیاعتال داد، 

را در  ص خدا  رسول  یفرمود: شب  هک  است  آمده ل  عائشه  تیروا  به  فیشر
  ، بناگاه ردمکخود   دست با  شانیا  دنییپا  به  شروع  یکیدر تار  پس  افتمین  شان خوابگاه
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  عط نفيسأ  رب«: گفتند یبودند وم  رفته  سجده  به  هک  برخوردم  یدرحال  شانیا  به

را   آن  یتقوا  نفسم  پروردگارا! به« .»ويلها وموالها  ز�ها أنت  خ� من  تقواها وز�ها أنت

. » یھست  آن  یارساز و موالک، تو  یھست  آن  نندهک کپا  نیبھتر را تویز  گردان  کرا پا  و آن  بده
گفتند:  یم  شیخو  یدر دعا ص  حضرت  آن  هک  است  آمده  فیشر  ثیدر حد  نیھمچن

ال   ةدعو  ومن  ال ينفع  علم  ومن  ال �شبع  نفس  ومن  ال �شع  قلب  من  عوذ بكأ  �إ  ا�«
ر و یناپذ  یریس  یو از نفس  خشوع یب  یاز قلب  برم یم  تو پناه  به  منا! یبارخدا« .»هلا  �ستجاب

 .»نشود  اجابت  هک  ییسود و از دعا یب  یازعلم

ٮَٰها﴿  ﴾١٠َوقَۡد َخاَب َمن َدسَّ
و   گمراه خود را  نفس  ھرکس :یعنی» ار شدکانی، قطعا ز داشت  را آلوده  آن  سکو ھر«
د، ینرسان  شھرت  نداد و به  عادت  صالح  و عمل  طاعت  به را  و آن  داشت  هیو فروما  پست

 . ار شد و درباختکانیقطعا ز

﴿ ٓ بَۡت َ�ُموُد بَِطۡغَوٮَٰها  ﴾١١َكذَّ
و   هیکرا تز  نفسش  هک  یسک  یبر رستگار  یالھ  اد شدهی  یبعد از سوگندھا

 أ خداوند  کنیشاند، اک یم  یآلودگ  را به  آن  هک  یسک  ند و بر خسرانک یم  بیتھذ
 اندرز  نیا دھد تا از یبودند، اندرز م  کینزد  ارشانید  به  هکثمود   داستان  را به  اعراب
  به ثمود  قوم«د: یفرما یم  بردارند. پس ص  امبرشیز با پیاز ست  رند و دستیبگ  عبرت
 هکبود   انیطغ  نیرا ایردند زک  شهیار پکو ان» پرداختند  بیذکت  خود به  انیطغ  سبب
 . است  گناھان  ابکاز حد در ارت  ان: گذشتنی. طغ وا داشت  بیذکت  را به  آنان

ۡشَقٮَٰها ٱ�َبَعَث إِذِ ﴿
َ
 ﴾١٢أ

  نیتر شهیپ  است: شقاوت  نیا  یا معنی» خاست برپا  نشانیتر یشق  هک  گاه آن«
را  ÷  و شتر صالح  خاست بود، برپا  سالف قداربن  نام  ثمود به  از قوم  یشخص  هک  خلق

 . خاست پا به  آن  یاجرا  یار شد و براک  نیا  او داوطلب  یعنیرد. انبعث: ک یپ

ِ َ�َقاَل لَُهۡم رَُسوُل ﴿ ِ نَاقََة  ٱ�َّ  ﴾١٣وَُسۡقَ�َٰها ٱ�َّ
 :یعنی» گفت: زنھار؛ شتر خداوند  آنان  به« ÷  : صالحیعنی» امبر خدایپ  پس«

شتر   به  شدن  را از متعرض  ، آنان بیترت  نیا  د. بهیرا فرو گذار أ زنھار؛ شتر خداوند
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در روز   چشمه از  آن  آب  بھره  : متعرضیعنی» را  آبش  بھره«د یفروگذار» و«ھشدار داد 
 د.یز نشوین  نوبتش

ٮَٰها﴿ بُوهُ َ�َعَقُروَها فََدۡمَدَم َعلَۡيِهۡم َر�ُُّهم بَِذ�بِِهۡم فََسوَّ  ﴾١٤فََكذَّ
: یعنی» ردندک  یرا پ  و آن«ھشدارش   نیدر ا» خواندند  دروغزنش  یول«

امر   نیو در ا  یراض  یار وک  به  قوم  رد و تمامک  ی، شتر را پ سک  نیتر یشق  ھمان
» فرود آورد  عقوبت  بر سرشان  گناھشان  سبب به  پروردگارشان  پس«بودند   مشوقش

  را بر سر آنان  عقوبت  پس«رد ک  را نازل  عذاب  آنان  و بر ھمه  ساخت  نابودشان :یعنی
  آنان  ر ھمهیرا فراگ  فرود آورد و آن  سانکی  را بر سرشان  : عذابیعنی» ردکھموار 

  یا معنینبردند.   سالمت  به  جان  از آن  شان و بزرگ  کوچک  هک یطور  د بهیگردان
 د.یگردان  سانکی  کرا با خا  رد و آنانکھموار   بر سر آنانرا   نیاست: زم  نیا

 ﴾١٥َوَ� َ�َاُف ُ�ۡقَ�َٰها﴿
 رد،ک  نازل  را بر آنان  عذاب  نیا أ : خداوندیعنی» ترسد ینم  آن  و از عاقبت«

.  است  عادل  شیخو  مکرا او در حیبترسد ز  یامدیا از پی  شیار خوک  از عاقبت  هک آن یب
شتر بر   نندهک یپ  به» ھا«ر یگر: ضمید  یقول به  یداند. ول یم  یرا اول  قول  نیر ایثک ابن

  ید معنییتأ  به  یزمخشر د.یخود نترس  عمل  شتر از فرجام  نندهک ی: پیعنیگردد.  یم
  مجازات  چون  شاھان  هک  چنان ترسد یار خود نمک  از فرجام أ خداوند«د: یگو یم  اول

،  آن  یامدھایاز پ  ترس  جھت  ا بهی شند،یاند یم  یریتداب  آن  یامدھایپ  مینند، از بک یم
 ».نندک ینم را اجرا  در نظر دارند، مجازات  هک  گونه  آن



 
 
 
 

 لیل  سوره

 . است  هی) آ۲۱(  یو دارا  است  یکم
  هکـ   شب  به  یبا سوگند الھ  هکشد   دهینام»  لیل«  جھت  بدان  سوره  نیا ه:یتسم  وجه

 . است شده  ـ افتتاح  است  جھان  خود پوشاننده  یکیبا تار

ۡلِ وَ ﴿  ﴾١إَِذا َ�ۡغَ�ٰ  ٱ�َّ
 بود.  با روز روشن  هکرا   خود آنچه  یکیبا تار» فروپوشاند  چون  شب  سوگند به«

ٰ  ٱ�ََّهارِ وَ ﴿  ﴾٢إَِذا َ�َ�َّ
  نیرا با از بید زیآ  رونیب  شب  و از پرده» ندک  یگر جلوه  روز چون  سوگند بهو «
 شود. یار مک، روز آش شب  یکیتار  رفتن

َكرَ َوَما َخلََق ﴿ نَ�ٰٓ وَ  ٱ�َّ
ُ
 ﴾٣ٱۡ�

  آنان ریو غ  آدم یاز بن  ر و مؤنثکمذ  : دو جنسیعنی» نر و ماده  هک  آن  و سوگند به«
 ».دیرا آفر«

ٰ إِنَّ سَ ﴿  ﴾٤ۡعَيُ�ۡم لََش�َّ
  یعنی  هیعل  مقسم  بود پس  متضاده  یایاش  به  قسم  د: چونیگو یر میثک  ابن
شما   وششکھمانا   هک«فرمود:   جھت  نی، از ا ز متضاد استین  قسم  جواب

از   یر و برخیخ  از آن  ی؛ برخ و متضاد است  ز مختلفیشما ن  : عملیعنی »است  ندهکپرا
در   یسک،  است  دوزخ  یبرا  از آن  یو برخ  بھشت  یبرا  از آن  ی، برخ است شر  آن

 . آن  یدر نابود  ھم  یسکدارد و   و تالش  یخود سع  نفس  نجات

ۡ�َطٰي وَ ﴿
َ
ا َمۡن أ مَّ

َ
 ﴾٥ٱ�ََّ�ٰ فَأ

  یمحرمات از» نمود  یارکزیو پرھ«ر یخ  یھا را در راه  مالش» ردکعطا   ھرکس اما«
 ؛ است  نموده  ینھ ھا آناز  أ خداوند  هک

﴿ ِ َق ب  ﴾٦ٱۡ�ُۡسَ�ٰ َوَصدَّ
 هک  آنچه  در عوض  شیبرا  هک نیدر مورد ا» را  یالھ  کین  وعده  و باور داشت«

 ایرا.   اسالم  دهیپسند  نییآ  ا باور داشتیدھد.  یم  کین  ، پاداش است  ردهک  انفاق 
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 ال(  هکوتر را کین  لمهک  ا باور داشتی.  است  بھشت  هکوتر را کین  پاداش  باور داشت

 ؛ ) استهللااال   اله

هُ ﴿ ُ ىٰ  ۥفََسُنيَّ�ِ  ﴾٧لِۡليُۡ�َ
او را   یزود  : بهیعنی» مینکھموار   یر و آسانیخ  یسو را به  راھش  هکزودا   پس«

  شیرا برا  آن  و اسباب  میدھ یم  قیتوف  شیخو  طاعت  به  ر و عملیخ  در راه  انفاق  به
 . مینک یھموار م  شیرو  را به  و راھش  آماده

شد   نازل س  قیر صدکابوب  در باره  اتیآ  نیاند: ا گفته  نزول  سبب  انیدر ب  مفسران
 أ خدا  ر بودند و در راهیاس  هکم  انکمشر  در دست  هکرا   ینفر از مؤمنان  را او ششیز

 رد.ک  د و آزادشانیدند، خرید یم  نجهکو ش  عذاب

ا َمۢن َ�َِل وَ ﴿ مَّ
َ
 ﴾٨ٱۡسَتۡغَ�ٰ َوأ

رد کن  و بخشش  ر بذلیخ  را در راه  و آن  شیخو  مال  به» دیورز  بخل  ھرکس و اما«
ھای  نعمت ا ازیدن  شھوات  به  یو با وابستگ  از مزد و ثواب» از شمردین یو خود را ب«

 رد؛کپروا ن از شمرد و از اوین یب  پروردگارشا خود را از ی،  جست  یازین یب  آخرت

﴿ ِ َب ب  ﴾٩ٱۡ�ُۡسَ�ٰ َوَ�ذَّ
  به  انفاقش  در عوض أ خداوند  هکرا   وعده  نی: ایعنی» انگاشت  را دروغ  کین  و وعده«

 . انگاشت  را دروغ  ا بھشتی،  ا اسالمیبخشد،  یم  یوترکین  پاداش  او در آخرت

هُ ﴿ ُ ىٰ  ۥفََسُنيَّ�ِ  ﴾١٠لِۡلُعۡ�َ
  ی: او را برایعنی» مینکھموار   یشر و دشوار  یسو را به  راھش  یزود  به«

  هک  بیترت  نیا  ، به مینک یھموار م  شیرا بر رو  آن  و راه  ردهک  آماده  یدشوار  خصلت
و  گردد یم  و ناتوان  سست ھا آن  دادن  و از انجام  بر او دشوار شده  ر و صالحیخ  اسباب

  به  فیشر  ثیشاند. در حدک ی، م است  یدشوار  یسرا  هک  دوزخ  امر، او را به  نیا خود
 ص خدا  رسول گفت: با  هک  است آمده س  طالب  یاب  بن  یاز عل  و مسلم  یبخار  تیروا

  هک  نیمگر ا  ستین از شما  سک  چیھ«فرمودند:   پس  میحضور داشت  یا جنازه  عییدر تش
ا یگفتند:   . اصحاب است  شده  نوشته  از دوزخ  گاھشیو جا  از بھشت  گاھشیقطعا جا

  و از عمل(  مینکن  هیکت  ما بر آن ایآ» است  شده  ز نوشتهیچ  ھمه  هکحاال ! «للها  رسول
  ساخته  آماده  یزیچ  ھمان  یبرا  سکرا ھرید زینک  ر! عملی؟ فرمودند: خ)میشکن  دست
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  اھل  عمل  یباشد، برا  سعادت  از اھل  ھرکس  پس  است  شده  دهیآفر  آن  یبرا  هک  شده
  شقاوت  اھل  عمل  یباشد، برا  شقاوت  از اھل سکشود و ھر  یم  ساخته  آماده  سعادت

ۡ�َطٰي وَ ﴿ نمودند:  را تالوت  اتیآ  نیا  سپس». شود یم  ساخته  آماده
َ
ا َمۡن أ مَّ

َ
 ٥�ََّ�ٰ ٱفَأ

 ِ َق ب هُ ﴿تا  ]۶-۵[اللیل:  ﴾٦َ�ٰ ۡ�ُسۡ ٱَوَصدَّ ُ  .]۷[اللیل:  ﴾٧ىٰ يُۡ�َ لِلۡ  ۥفََسُنيَّ�ِ
 شد.  نازل  خلف  بن  هیام  درباره  اتیآ  نید: ایگو یم  نزول  سبب  انیدر ب  عباس  ابن

 ﴾١١إَِذا تََردَّىٰٓ  ۥٓ َوَما ُ�ۡغِ� َ�ۡنُه َماُ�ُ ﴿
» او  گر مالید«فروافتد   جھنمگردد و در   ک: ھالیعنی» نگونسار افتد  هک  گاه و آن«

جا  خود به سر  پشت  هک  یرا او در مالیز» دیآ ینم  ارشک  به«است   دهیورز  بخل  بدان  هک
ازمند خود ین  فرزندان  یرا برا  مال  آن  هک نیندارد مگر ا  یا مزد و بھره  چیگذارد، ھ یم

  است  یمال  ھمان رساند، یم  نفع او  به  امتیدر روز ق  هک  آنچه  باشد. پس  گذاشته  یباق
 . است  فرستاده  شیخود پ  یرا برا  ر، آنیخ  در راه  با انفاقش  هک

 ﴾١٢إِنَّ َعلَۡيَنا لَۡلُهَدىٰ ﴿
  به  سکھر«د: یگو یفراء م» بر ماست«آن   راه  ساختن  انیو نما» تیھدا  گمان یب«

  د، او بر راهیبجو را أ خدا  ھرکس  پس  او بر خداست  ییشد، راھنما  روان  تیھدا  راه
  هک  معروف  است  ی! مثل یآر». ابدی یم  راه  شیسو او را بخواھد، به  ھرکس و  است

 بود.  ابندهی،  ندهیجو

وَ�ٰ �نَّ َ�َا لَ�ِخَرةَ وَ ﴿
ُ
 ﴾١٣ٱۡ�

 در  و ھر چه  در آخرت  : ھر چهیعنی» ما است  ا از آنیو دن  آخرت  گمان یو ب«
 . مینک یم  تصرف  ، با آن میبخواھ  هک  ھر گونه  پس  ما است  از آن  استیدن

يٰ ﴿ نَذۡرتُُ�ۡم نَاٗر� تَلَظَّ
َ
 ﴾١٤فَأ

 ».ھشدار دادم«دوزخ   : از آتشیعنی» شدک یم  زبانه  هک  یشما را از آتش  پس«

ۡشَ� َ� يَۡصلَٮَٰهآ إِ�َّ ﴿
َ
 ﴾١٥ٱۡ�

  هک  افر استکو او » دیایدرن«طور جاودان   به» در آن  مردم  نیتر شهیپ  جز شقاوت«
ر در یثک . ابن خلف  بن هیو ام  سوزد، مانند ابوجھل یم  آن  شکسر  یھا در شعله  جاودان

از   هک  یدرآمدن به  است  نیتر شهیپ  شقاوت  هک  یسکجز   در دوزخ«د: یگو یم  ر آنیتفس
 س  رهیاحمد از ابوھر  تیروا  به  فیشر  ثیدر حد». دیایند، در نک  احاطه  یو بر  جوانب  تمام
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؟  الشيق  ، قيل: و من ال شيقإانلار   ال يدخل«فرمودند:  ص خدا  رسول  هک  است  آمده
.  ییشود جز شق یوارد نم  دوزخ در« .»ةمعصي  هللا  وال يرتك  ةبطاع  ال يعمل  قال: اذلي

را   یتیمعص  چیند و ھک ینم  عمل  یطاعت  به  هک  یسک؟ فرمودند:  ستیک  ید: شقیپرس  یسک

  دو قسم»  یاشق«و »  یاتق«از   کیھر   هک  است  ی. گفتن»گذارد یخدا فرو نم  یرضا  یبرا
از ھمه   هکشود  یم  یرفتارکردار پاکوکین  مؤمن  شامل  ھم  یاتق  شود. پس یم  را شامل

شود  یم  یگناھ  بکمرت  گاه یب و  گاه  هک  یمؤمن  شامل  وھم  است  دهیگز  یھا دور یزشت
ز: ین  ی. اشق است  بھشت ھا آن  یدو ھر  گردد لذا پاداش یم مانیو پش  ردهک  توبه  و سپس

  و ھم  است  یوھای  کتاب و  امبرانیو پ  أل  یر خداکمن  هکشود یم  یافرک  شامل  ھم
از   یبر برخ  یدارد ول  مانیا  یو  و رسول أ خدا  به  دلش در  هک  یمسلمان  شامل

باور و   یمک  لیخود، دل  نیا  هکند ک ینم  توبه ھا آنو از   فشرده  یھا پایو بد  گناھان
  بکزنا، مرت  ار در ھنگامکزنا: «ص خدا  رسول  فیشر  ثیحد  لیدل  ، به است  یو  قیتصد

ند ک ینم  ، سرقت یدزد  در ھنگام  باشد و سارق  مؤمن  هک یحال در شود یزنا نم
اند اما  در دوزخ  جاودانه  دوم  از قسم  اول  گروه  هک  د دانستیبا». باشد  مؤمن  هک یدرحال
  به  مانند اما سرانجام یم  در دوزخ  یالھ  تیمش  را برحسب  یمدت  دوم  قسم از  دوم  گروه

 شوند. یم  برده  بھشت
 ند:ک یم  یمعرف  نیرا چن  مردم  نیتر شهیپ  شقاوت  یتعال  حق  سپس

ِي﴿ ٰ  ٱ�َّ َب َوتََو�َّ  ﴾١٦َكذَّ
 از» برتافت  و رخ«آوردند  † امبرانیپ  هکرا   یحق» ردک  بیذکت  هک  ھمان«

 . و طاعت  مانیا

ۡ�َ� وََسُيَجنَُّبَها ﴿
َ
 ﴾١٧ٱۡ�

  فر بهکاز   هک  یسک: یعنی» خواھد شد  دور داشته  از آن  نیارترکزیو پرھ«
 خواھد شد.  دور داشته  دوزخ  ، از آتش است  ردهکز یپرھ  تمام  یا یزگاریپرھ

 س  قیصد رک، ابوب مفسران  تمام  قول  به  یاتق«د: یگو یم  نزول  سبب  انیدر ب  یواحد
 للهـ وا  است  شده  نازل س  قیر صدکابوب  در شأن  تا آخر سوره  هیآ  نی: ایعنی».  است
 . است  عام  هیآ  مکح  ی. ول اعلم
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ِي﴿ ٰ  ۥيُۡؤِ� َماَ�ُ  ٱ�َّ َّ� َ�َ�َ١٨﴾ 
 ندک یم  ر صرفیخ  یھا را در راه  فقرا و آن  یبرا» دھد یخود را م  مال  هک  ھمان«

 أ خدا نزد  هک  مقصد است  نیا  یخود در پ  مال  : او با انفاقیعنی» شود  کپا  هک آن  یبرا«
 . ستین  یطلب  ا و شھرتی، ر مال  از انفاق  ھدفش  گردد. پس  کپا

َحٍد ِعنَدهُ ﴿
َ
 ﴾١٩مِن ّ�ِۡعَمةٖ ُ�َۡزىٰٓ  ۥَوَما ِ�

  یسک  نی: ایعنی» شود  داده  د پاداشیبا  هک  ستین  یرا نزد او نعمت  کس ھیچ و«
 نند تاک یم  بخشند و صدقه یرا م  شان اموال  هک  ستین  یسانکبخشد، از  یرا م  مالش  هک

خود   با صدقه  نانیا  هکدھند بل  و عوض  دارند، پاداش  بر ذمه  یسک  از نعمت  هکرا   یمنت
 ھستند. أ خدا  یرضا  فقط طالب

ٰ وَۡجهِ َرّ�ِهِ  ٱبۡتَِغآءَ إِ�َّ ﴿ َ�ۡ
َ
 ﴾٢٠ٱۡ�

 »برتر است  یبس  هک  پروردگارش  یخشنود«  طمع  : بهیعنی »طلب  دھد به یم  یول«
 و  است  داده  یو  به  یدر زمان  هک  ییھا برابر نعمت در  یسک  به  دادن  منظور پاداش  به  نه
 . است  دهیبخش  یو  به  هک  یاز نعمت  یو  یدار  خاطر منت  به

 ﴾٢١َولََسۡوَف يَۡرَ�ٰ ﴿
  شخص  نیا  هک  ذوالجاللم  ذات  : سوگند بهیعنی» شود یخشنود م  یزود و قطعا به«

 خواھد شد. خشنود  یزود  ، به دھم یم  میعظ  و پاداش  رامتکاز   یو  به  هک  با آنچه





 
 
 
 

 ضحی  سوره

 . است  هی) آ۱۱(  یو دارا  است  یکم
  نیآغاز  لمهک  هکشد   دهینام»  یضح«  جھت  بدان  هکمبار  سوره  نیا ه:یتسم  وجه

َ�ٰ ٱوَ ﴿ آن  آغاز روز  هک»  یضح«به   در آن أو خداوند  است  ]۱[الضحی:  ﴾١لضُّ
 زیباشد و ن  داده  توجه  ینوران  مھم  وقت  نیا  تیاھم  تا به  است  ، سوگند خورده است
 شده  بودند، نازل  نور محض  هک ص  رمکا  رسول  در شأن  سوره  نیا  هک  جھت  بدان

 ال ربكا  اهللاا (ی) ربكا  اهللا(  فرمود: گفتن  هک  است  شده  نقل / یشافع  . از امام است 

  سنت  بعد از آن  یھا سوره  تمام  انیو پا»  یضح«سوره  ) در آخرربكا هللاوا هللااال   اله
  یوح  اند: ارسال ردهک  نقل  ر گفتنیبکت  نیا  مناسبت  وجه  انیدر ب  . مفسران است

تماما  را » یضح«آمد و سوره   فرشته  ر افتاد سپسیتأخ  به ص خدا  بر رسول  یمدت
 ریثک  ر گفتند. اما ابنیبکت  و فرحت  یاز سر شاد  شانیرد و اکالقا   شانیبر ا

 ا ضعفی  صحت  به  بر آن  بتوان  هک  ستین  یبر اسناد  یکمت  تیروا  نیا«د: یگو یم
 ».ردک  مکح 

 ص خدا  رسول  یاند: برا ردهک  تیروا  سوره  نیا  نزول  سبب  انیدر ب  مفسران
پا  تھجد به  یبرا  شب  ا سهیدو   بر اثر آن  شانیشد و ا  عارض  یا یناراحت

 تو  طانیش  نظرم  محمد! به  یآمد و گفت: ا  نزدشان  یاثنا زن  نینتوانستند، در ا  خاسته
  نیا أ خداوند  . پس است  نشده  کیتو نزد  به  هک  است  شب  ا سهیو دو   ردهک  تکتر

  یوح ص خدا  بر رسول  یچند روز ÷  لیگر: جبرئید یتیروا  بهفرمود.   را نازل  سوره
  فروگذاشته و  قرار گرفته  یمھر یگفتند: محمد مورد ب  انکاثنا مشر  نیاورد در این

 شد.  نازل  سوره  نیا  هکبود   . ھمان است  شده

َ�ٰ وَ ﴿  ﴾١ٱلضُّ
: یعنی . روز استد در آغاز یخورش  آمدن باال  وقت  نام  یضح» یضح  سوگند به«

 روز.  ییروشنا  سوگند به
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ۡلِ وَ ﴿  ﴾٢إَِذا َسَ�ٰ  ٱ�َّ
روز   آن  دنی، پوش سجو شب«د: یگو یم  یاصمع» بپوشد  چون  شب  و سوگند به«

در   یتعال  حق  هک نیا  لیدل». پوشاند یم  شتنیرا بر خو  جامه  شخص  هک  ی، مانند راست
  لتیفض  به  دادن  رد، توجهکر کمؤخر ذ  سوره  نیدر ا و  را بر روز مقدم  شب  قبل  سوره

نور را،   لتیفض را دارد و روز  سبقت  لتیفض  را شبیباشد ز یو روز م  از شب  کی ھر
  و ارزش  تیاھم  به  دادن  سوگند خورد، توجه  و شب  چاشت  وقت  فقط به  هک نیا  لیدل

مخصوصا از   هک نیا  لیدل ند وک یم  داللت  بر آن  گذر روز و شب  هک  است  و زمان  وقت
و   مردم  آمدن  گردھم  ، وقت وقت  نیا  هک  است  نیرد اک  یادآوری  چاشت  وقت
 . است  شب  ییگر بعد از تنھاید کیبا  ھا آن  گرفتن انس

 ﴾٣َما َودََّعَك َر�َُّك َوَما قََ�ٰ ﴿
 با  هک  یسک  واگذاشتن  بسان» تو را وانگذاشته  پروردگارت«است:   نیا  قسم  جواب

بر تو و  »است  مھر نشده یو ب»  است  ردهکن  را از تو قطع  یاو وح  ند پسک یم  وداع  یسک
 . است  یسخت  به  دنیورز  : نفرتی. قل است  دهینورز  و نفرت  با تو بغض

 َولَ�ِخَرةُ َخۡ�ٞ لََّك ِمَن ﴿
ُ
 ﴾٤وَ�ٰ ٱۡ�

محمود،   از مقام أخداوند  هک  : آنچهیعنی» استیتو بھتر از دن  یبرا  و قطعا آخرت«
وتر از کیبھتر و ن ، است  داده  وعده  تیبرا  محبوب  ر موعود در بھشتیمورود و خ  حوض

  داده ص  حضرت  آن  به  هک  است  نبوت  مانند شرف  یشرف  عالوه  به  نی. ا استیدن
ا یدر دن  یرامتکوھر   کوچک  برابر آن در  یو شرف  فضل  ھرگونه  هک  ی، شرف است شده

  هک  است  آمده س مسعود ابن  تیروا  به  فیشر  ثی. در حد ز استیناچ  آن  به  نسبت
  یر بر پھلویحص  یبودند و درشت  دهیخواب  یریحص  یبر رو ص خدا  فرمود: رسول

  شان یبر پھلو  دنیشک  دست  به  شروع  دار شدند، منیب  چون  بود پس  گذاشتهاثر   کمبار
  یر برایحص  یرا بر رو  یزیچ  هکد یدھ ینم  ما اجازه  ا بهی! آللها ا رسولیو گفتم:   ردمک

  حتت  ظل  ادلنيا كراكب  ومثل  نما مث�إول�نيا،   يل ما«؟ فرمودند:  مینکشما ھموار 
ا، یدن  و مثل  من  مثل  هک  ستین  نیا، جز ایبا دن  ار استک مرا چه« .»وتر�ها  راح  ثم  ةشجر

و   رفته  ، سپس است  ردهک  درنگ  یر درختیدر ز  یلخت  هک  است  یسوار  شخص  مثل  ھمچون

 .» است  نموده  کرا تر  آن
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بعد   هک  یفرمودند: فتوحات ص خدا  رسول  هک  است  شده  تیروا  نزول  سبب  انیدر ب
  شادمان و  امر مرا خوشحال  نیشد و ا  عرضه  شود، بر من یم  یارزان  بر امتم  از من
 فرمود.  را نازل  هیآ  نیا أ خداوند  گاه د. آنیگردان

 ﴾٥َولََسۡوَف ُ�ۡعِطيَك َر�َُّك َ�َ�َۡ�ٰٓ ﴿
 ، میعظ  ، پاداش نیار دکدر   شیگشا» بخشد یتو م  به  یزود به  پروردگارت  و البته«

خشنود   پس»  را در آخرت  امتت  یبرا  شفاعت  وثر و نعمتک  ، حوض بھشت  نییعل  یاعل
  هیآ  نیا  چون  هک  است  آمده  فیشر  ثیھا. در حد ھا و پاداش بخشش  نیا  به» یشو یم

  پس« .»انلار  ىف  مىتأ  و واحد من  رىضأ ال  ذنإ«فرمودند:  ص خدا  شد، رسول  نازل

 .»باشد  در دوزخ  من  از امت  یکیتا   شوم ینم  یراض  ؛ من است  نیچن  هکحاال 
  تیروا ب  عباس  . ابن است  قبل  هیآ  نزول  ز مانند سببین  هیآ  نیا  نزول  سبب

شھر ـ بر   شود ـ شھر به یم  فتح ص  حضرت  آن  بر امت  هک  ییھا نیند: سرزمک یم

َولََسوَۡف ﴿د: یگرد  نازل  گاه دند آنیمسرور گرد  بدان  شانیشد و ا  عرضه ص خدا  رسول
  .]۵[الضحی:  ﴾٥ُ�ۡعِطيَك َر�َُّك َ�َ�َۡ�ٰٓ 

لَۡم َ�ِۡدَك يَتِيٗما َ� ﴿
َ
 ﴾٦اَوىٰ  َٔ �
  افتی پدر  بدون  میتیتو را   : پرودگارتیعنی» داد؟  تیجا  پس  افتین  میتیمگر تو را «

  خانه  یمأو  ، آن یابی  و سروسامان  یریگ  یجا  آن  به  هکقرار داد   ییمأوا  تیبرا  گاه آن
  مکدر ش  هک یھنگام ص خدا  را رسولیبود ز  ابوطالب  تیو عمو  عبدالمطلب  جدت

دختر   آمنه  مادرشان  دادند، سپس  دست ا بعد از تولد، پدر خود را ازیبودند   مادرشان
جد   یسرپرست  تحت  یسالگ ھشت تا  شانیو ا  افتی  وفات  انشیا  یسالگ ز در ششین  وھب

  شان یعمو  طالب ، ابو درگذشت او  هک  داشتند و بعد از آن قرار  خود عبدالمطلب
  هک  یامبریپ  به  شان از بعثت بعد  و تا چند سال  گرفت  عھده را بر  شانیا  یسرپرست
 بود.  شان بانیو پشت  یحام  وستهی، او پ درگذشت  ابوطالب

قدر   شانیبود تا ا  نید ایبرگز  میتیرا  ص  حضرت  آن أ خداوند  هک نیدر ا  متکح
  هک چنان بپردازند  شان اوضاع  به  دادن  و سروسامان  آنان  حق  را بشناسند و به  مانیتی

خود   نیا شدند،  ختهیبرانگ  و رسالت  نبوت  به  یمیتی  با وصف ص خدا  رسول  یوقت
  فیشر  ثیحد د. دریگرد  شانیا  رسالت  و صحت  صدق  یھا از نشانه  یمیعظ  نشانه
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  رد، آنک  تیاکش  قلبش  از قسوت ص خدا  نزد رسول  یمرد  چون  هک  است آمده
  دست  میتیشود، بر سر   نرم  دلت  یخواھ یاگر م«فرمودند:   یو  به ص  حضرت
و   من« است:  آمده  فیشر  ثیدر حد  نیھمچن».  را غذا ده  نیکو مس  شکب  عطوفت

  دو انگشت  و به»  میھست  کینزد  ھم به  دو انگشت  نیمانند ا )در بھشت(  میتی  سرپرست
 ردند.ک  خود اشاره  یو وسطا  سبابه

 َ�َهَدىٰ ﴿
ٗ

 ﴾٧َووََجَدَك َضآّ�
 تو را از  یتعال  امبر! حقیپ  ی: ایعنی» ردک  تیھدا  پس  افتی  و تو را سرگشته«

  هک  و تو را از آنچه  ستیچ  مانیا  یدانست ینم  هک  یطور  به  افتی  غافل  مانیا  یچگونگ
از   و نه  ستیچ  قرآن  هک  یدانست یو تو نم  افتی  بود، غافل  ردهک  اراده  ار نبوتکاز   تیبرا

گاه  یالھ  امکو اح  عیشرا نجا یدر ا  هک  است  یننمود. گفت  ھا راه نیتو را بد  پس  یبود  آ
از  † ایرا انبیرد زک ، حمل است»  یھد«در مقابل   هک  را بر آنچه»  ضالل«توان  ینم

و   یشرع  امکاح  ندانستن  یمعن نجا بهیدر ا»  ضالل«ه کو مصونند بل  معصوم  یگمراھ
گاھ  عدم  شد.  انیب  هک ـ چنان  است  از امر نبوت  یآ

ۡ�َ�ٰ َووََجَدَك َ�ٓ�ِٗ� ﴿
َ
 ﴾٨فَأ

ر یفق تو را  یتعال  امبر! حقیپ  ی: ایعنی» دیتوانگر گردان  پس  افتی  و تو را تنگدست«
  قیتو از طر به  هک  یا یو روز  رد؛ با رزقک  ازتین یب  پس  افتی  و منال  مال یمند و ب لهیو عا

  نخست  رسالت از  است: تو را قبل  نیا  یا معنید. یفار بخشک  نکنھا و امایسرزم  فتوحات
  با مال  سپس  ساخت ، توانگر ھمسرت  نیلد اولیدختر خو  جهیخد  در مال  با تجارت

و   و بعد از ھجرت  رسالت بعد از  متیغن  به  لیبا ن  انصار و سپس  با مال  گاه آن س رکابوب
  فیشر  ثیدر حد  هک چنان  کاند  یروز  به  ساختنت  ؛ با قانع ز تو را توانگر ساختین

از   یتوانگر« .»انلفس  غ�  الغ�  ول�ن  العرض  ةكرث  عن  الغ�  ليس«است:   آمده

 .» است  نفس  یازین یب و  ی، توانگر یتوانگر  هکبل  ستین  و ثروت  مال  یاریبس

ا ﴿ مَّ
َ
 ﴾٩فََ� َ�ۡقَهرۡ  ٱۡ�َتِيمَ فَأ

  سبب  ، به نعمت  ھمه  نیا  پاس  ز بهیامبر! تو نیپ  ی: ایعنی» ازاریرا م  میتیو اما «
و   او بده  را به  حقش  هکمسلط نشو بل  و حقش  بر مال  میتی  یو ناتوان  ضعف

  یکین  به  مانیتیبا  ص خدا  رسول  هک  ر استکذ  انیاد آور. شای را به  خودت  یمیتی



 ١١٩١  سوره ضحی

 

 در  هک  ردند چنانک یم  سفارش  یکین  به  آنان  و در حق  ردهکار رفتار یبس  یوشفقت
 . است  شان امت  ، دستور به شانیا  مراد از دستور به  . پس گذشت  فیشر  ثیحد

ا ﴿ مَّ
َ
آ�َِل َوأ  ﴾١٠فََ� َ�ۡنَهرۡ  ٱلسَّ

 کمک  رسم  به  یزیاز تو چ  یسک  : چونیعنی» نزن  بانگ  و اما بر سائل«
 یا ر بودهیز فقیرا تو خود نیز  و او را از خود مران  نزن  رد، بر او بانگک  درخواست 
  ثی. درحد برگردان  متیو مال  ینرم  او را به  ا ھمیو   بده  یکاو غذا و خورا  ا بهی  پس 

 من  ليس  من  يأتي�م  ، فانه �س�، أو رد مجيل  ببذل  السائلا ردو«است:   آمده  فیشر
  یرا با بخشش  سائل« ».اهللا  فيما خول�م  صنيع�م  ، ينظر كيف اجلن  وال من  �ساإل 

) سائل  أتیدر ھ(  یسکرا نزد شما ید زیو برگردانکیو ن  نرم  یا با برخوردی،  کاند ھرچند
  به أل  یخدا  هک  در آنچه  عملتان  هکنگرد  یم  پس  از جن  و نه  است  از انس  نه  هکد یآ یم

 .» است  ، چگونه است  دهیھا بخش شما از نعمت

ا ﴿ مَّ
َ
ۡث َوأ  ﴾١١بِنِۡعَمةِ َرّ�َِك فََحّدِ

 تو  به  هکرا   ییھا و نعمت» یبگو  سخن«  با مردم» شیپروردگار خو  و از نعمت«
 ، نی. بنابرا مشھور گردان  شان انیو در م  نکاظھار   مردم  ی، برا است  ردهک  یارزان

 در  نعمت: مراد از یقول  . به ر استکش  یخود نوع أ خداوند  از نعمت  گفتن سخن
بخواند و   دھد تا قرآن یدستور م  امبرشیپ  به أ لذا خداوند  است  و قرآن  نجا، نبوتیا

 أ خداوندھای  نعمت از  با مردم  گفتن  اند: سخن گفته  محقق  ید. علمایبگو  سخن  آن  به
  هکبود   نیبر خود ا ھا نعمت  از برشمردن  انسان  اگر ھدف  یو حت  ز استیمطلقا جا

ار کآش  زبان  را به  پروردگارش رکش  هکبود   نیا  ا ھدفشینند، کاقتدا   یو  به  ھم  گرانید
  منیا  یو خودنگر  ، عجب خود از فتنه بر  اما چنانچه  ز ھستین  ار مستحبک  نیگرداند، ا

 . بھتر است  گرانید  به  نعمت  ردنکبازگو ن  صورت  نینبود، در ا
 





 
 
 
 

 شرح یا انشراح  سوره

 . است  هی) آ۸(  یو دارا  است  یکم
صدر   شرح از  هکشد   دهینام»  انشراح«ا ی»  شرح«  جھت  بدان  سوره  نی: اهیتسم  وجه

،  مانیو ا  متکح و  تیبا نور ھدا  آن  داشتن  و گشاده  ردنک  روشن  یعنی ص  رمکا ینب
 دھد. یخبر م

را یباشد ز یم  آن  یبرا  یا ملهکت  یید و گویگرد  نازل»  یضح«بعد از سوره   سوره  نیا
 ص محمد  حضرت  بشیپروردگار را بر حب  تیو عنا  از لطف  یسار روحبخش هیسا
 گستراند. یم

ۡح لََك َصۡدَركَ ﴿ لَۡم �َۡ�َ
َ
�١﴾ 
  تیرا برا  ات نهی! ما سص محمد  ی: ایعنی» ؟ میرا نگشاد  ات نهیتو س  یا برایآ«
را   یالھ و دعوت  دهیرا گردیرا پذ  تا امر نبوت  میدیگردان  یو نوران  عیرا وس  و آن  میگشاد

د: یگو یم  انیابوح . یقادر گرد  یو حفظ وح  نبوت  یھایدشوار  و بر برداشت  یبرپا دار
  یوح  افتیدر  یبرا  است  آن  ردنک  عیو وس  متکبا ح  است  ر آنیصدر؛ تنو  شرح«

  صدر عام  شرح  یمعن  هک  است  نیا  یاول  یاما رأ  است  جمھور مفسران  قول  نیا».  یالھ
ھا، مانند یاز دشوار  ر آنیغ  تحمل  یصدر برا  ردنک  عیز وسیو ن  امور فوق  و شامل  است

شود.  یز میگر نید  یھایھا و ناھموار یفار وسختکآزار   و تحمل  دعوت  یھایدشوار
  یعنی» الصدر شق»  اما درباره  است  یمعنو  یامر صدر  شرح  هکعلما برآنند   تیثرکا

  . خالصه است  آمده  یثیز احادی، ن فرشتگان  لهیوس  به ص  حضرت  آن  نهیس  افتنکش
  شانیا  نهیس ص  حضرت  آن  یکودک  در دوران ÷ لیجبرئ ه:ک  است  نیا  ثیاحاد  نیا

  ساخت  کو پا  ھا شست یرا از ناخالص  آورد و آن  رونیرا ب  شانیا  و قلب  افتکرا ش
  نیفخرالد  نھاد. امام  شانیا  نهید و مجددا در سیپر گردان  مانیا و  را از علم  آن  سپس

 ». است  آن  یھا و بشارت  از مقدمات  یعنی،  نبوت  الصدر از ارھاصات شق« د:یگو یم  یراز

 ﴾٢َعنَك وِۡزَركَ َوَوَضۡعَنا ﴿
از   تیجاھل  در دوران  هکرا   ییھا : لغزشیعنی» ؟ میرا از تو برنداشت  ا بار گرانتیو آ«

 . میز از تو دور ساختیرا ن  بعد از آن  یھا و لغزش  میدور ساخت  است  تو سر زده
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ِيٓ ﴿ نَقَض َظۡهَركَ  ٱ�َّ
َ
 ﴾٣أ

اگر   هکبود   نیسنگ  بار چنان  آن :یعنی» بود  ردهک  تو را گران  پشت  هک  یبار  آن«
 دوش بر از  پشتت  مھره  ستنکش  یبود، قطعا صدا یم  یشدن  حمل  محسوس  لکش به
 † امبرانیپ رایز  ستین  تیو معص  گناه»  کوزر«شد. مراد از  یم  دهیشن  آن  دنیشک
  یاول  اجتھادا برخالف ص خدا  رسول  هک  است  یمراد اعمال  هکاند بل معصوم  گناه  ابکز ارتا

از   هیفد  ، گرفتن کتبو  ازغزوه  در تخلف  منافقان  یبرا  دادن  اند، مانند اجازه داده  انجام
و مانند   گذشت»  عبس«  در سوره  آن  داستان  هکنا یناب  در برابر آن  ییبدر، ترشرو  رانیاس

  بر آن  نبوت  فیالکھا و ت یدشوار  ردنک  ، آسان بار گران  : مراد از برداشتنیقول نھا. بهیا
 .دیگرد  آسان  شانیبر ا  نیارسنگک  نیا  هک یطور  به  است ص  حضرت

 ﴾٤َوَرَ�ۡعَنا لََك ذِۡكَركَ ﴿
بلند   ا و آخرتیتو را در دن  و آوازه  : نامیعنی» میدیتو بلند گردان  یرا برا  و نامت«
، در  شھادت  لمهکدر   نامت  بردن  به  مؤمنان  ردنک لفکمانند م  ی، با امور میدیگردان
  دادن دستور  است  جمله  و از آن  جا از قرآن  نیھا، تشھد و در چند ، خطبه اذان

  قتاده . شانیاز ا  بردن  و فرمان ص  حضرت  بر آن  گفتن  درود و سالم  به  مؤمنان
  پس دیبلند گردان  آخرتا و یرا در دن ص  حضرت  آن  نام أ خداوند«د: یگو یم

  لهال إ  نأشهد أد: یگو یم  هک نیمگر ا  ستین  یخوان و تشھد  و نمازخوان  بیخط  چیھ

 ص خدا  رسول  هک  است  آمده  فیشر  ثیدر حد». اهللا  رسول حممدا  نأو  هللاال اإ
 پرسد: چگونه یم  و پروردگارت  آمد و گفت: پروردگارم  نزدم  لیجبرئ«فرمودند: 

 . خود داناتر است أ فرمودند: خداوند ص خدا  ؟ رسول ام را بلند ساخته  نامت 
 چون  هک  ام بلند ساخته  سان نیرا بد  نامت  د: منیفرما یم  یتعال  گفت: حق  لیجبرئ

 ».شود یر مکذ  من  ز با نامیتو ن  ر شود، نامکذ  من  نام 

ا ٱۡلُعۡ�ِ فَإِنَّ َمَع ﴿ ً�ُۡ�٥﴾ 
مانند  ، فقر و ، ضعف ی: قطعا با سختیعنی» است  یآسان  یبا دشوار  گمان یب  پس«

  بزرگ و  میتعظ  یبرا» سرای«ر یک. تن است  وستهیپ  شیو گشا  یاز تنگناھا، آسان  آن
 . بزرگ  است  یا یآسان  یدشوار  فرمود: در جنب  یی، گو است  یآسان  نیا  اندنینما

 



 ١١٩٥  سوره شرح یا انشراح

 

� ٱۡلُعۡ�ِ إِنَّ َمَع ﴿ ٗ�ُۡ�٦﴾ 
شد،  رکذ  هک  یا یدشوار  در جنب  گمان ی: بیعنی» است  یآسان  ی، با دشوار یآر«
» العسر« یعنی ، مفرد است  پس  است  معرفه» العسر«ه ک. و از آنجا  است  یگرید  یآسان
  پس  است  رهکن  هیآھردو  در» سرای«چون   یول  است  یدشوار  کی  یمعن  به  هیآھردو  در

  اول» عسر«لذا   است  یدو آسان  یھر سخت  ھمراه  به  یعنیرساند؛  یتعدد را م  یمعنا
  اول  هیدر آ  ی: آسانیعنید یجد  است  ی، امر هیدر ھر آ» سری«اما   است  دوم» عسر»  نیع
و   ا و آخرتیدن  یآسان  تواند شامل یم  یدو آسان  نیا  پس  است  دوم  هیدر آ  یاز آسان ریغ

است:   آمده س مسعود  ابن  تیروا  به  مرفوع  فیشر  ثیباشد. در حد  و آجل  عاجل  یآسان

،  ن�رس�عرس   غلبي  و لن  خرجهيف  هيف  دخلي  رس حىتيال  حجر تلبعه  العرس ىف  ناكلو «
� ۡلُعۡ�ِ ٱإِنَّ َمَع  ٥ا�ُۡ�ً  ُعۡ�ِ لۡ ٱفَإِنَّ َمَع ﴿ قول:ي  اهللا  نإ اگر « .»]۶-۵[الشرح:  ﴾٦�ُۡ�ٗ

شود   داخل  سوراخ  در آن  هک نیا ند تاک یم  او را دنبال  یباشد، قطعا آسان  یدر سوراخ  یدشوار
 أ را خداوندیشود ز ینم  غالب  یبر دو آسان  یدشوار  کیآورد و ھرگز   رونیب  را از سوراخ  و آن

 .» است  یدو آسان  یدشوار  ، در جنب ی. آر است  یآسان  یدشوار  ھمراه  به  گمان ید: بیفرما یم
  یفقر و ندار  را به  مسلمانان  انکمشر  چون  هک  است  شده  تینزول: روا  سبب

  است ردهک  تیروا / یبصر  از حسن  یر طبریجر شد. ابن  نازل  هیآ  نیزدند، ا  طعنه
 شمابر   هکباد   تان مژده«فرمودند:  ص خدا  شد، رسول  نازل  هیآ  نیا  گفت: چون  هک

 ».شود ینم  غالب  یبر دو آسان  یدشوار  کیآمد، ھرگز   یآسان

 ﴾٧ٱنَصۡب فَإَِذا فَرَۡغَت فَ ﴿
،  یشد  از نماز خود فارغ  : چونیعنی» وشکدر   طاعت  ، به یافتی  فراغت  چون  پس«

  وشکدر دعا ب  پس  یشد  از از جھاد فارغ  ا چونی،  یشد  فارغ  و دعوت  غیاز تبل  ا چونی
 . وشکب  سخت  ا در عبادتی.  را بخواه  شیخو  حاجت  أل  یاز خداو 

 ﴾٨ٱرَۡغب�َ�ٰ َرّ�َِك فَ ﴿
 أخداوند  یسو : مخصوصا بهیعنی» آور  یرو  پروردگارت  یسو به  اقیو با اشت«

،  یھست  راغب  بھشت  و به  کمنایب  از دوزخ  هک یحال و در  باش  داشته  شیو گرا  رغبت
 . نک  و تضرع  یزرا  یو  یسو به





 
 
 
 

 تین  سوره

 . است  هی) آ۸(  یو دارا  است  یکم
  به  آن  در مطلع أ خداوند  هکشد   دهینام»  نیت«جھت   بدان  سوره  نیا ه:یتسم  وجه

  اتکو بر  راتیخ  تونیر و زیدر انج  هکچرا   است  سوگند خورده»  تونیز«و » رین: انجیت«
 . است  یاریبس

  یکی در ص خدا  رسول  هک  است  آمده س  عازب  بن براء  تیروا  به  فیشر  ثیدر حد

ۡ�ُتونِ ٱوَ  �ِّ�ِ ٱوَ ﴿ سفر:  عتکاز دو ر را   یسک  خواندند و من یرا م ]۱[التین:  ﴾١لزَّ
 ». ام دهیند  شانیمانند ا  وتر در قرائتکیا نیصداتر   خوش

ۡ�ُتونِ وَ  ٱّ�ِ�ِ وَ ﴿  ﴾١ٱلزَّ
  سوگند به» و«خورند  یرا م  آن  مردم  هک  یریانج  : ھمانیعنی» نیت  سوگند به«

دو،  نیا  به  یتعال  رند. سوگند حقیگ یم  روغن  از آن  مردم  هک  یتونیز  ھمان» تونیز«
مشھورند و   تونیر و زیانج  اندنیرو  به  هک  است  یمقدس  یشھرھا  به  یاز سوگند و  هیناک
» طیبحرالمح« ریدر تفس  انیباشد. اما ابوح یم  المقدس تیو ب  از شام  شھرھا عبارت  نیا
  یتعال  ! حق یآر».  است  تونیر و زیخود انج  سوگند به  یتعال  ظاھرا مراد حق«د: یگو یم

را   لذت  هک  ییھا شیھا و آال یرگیت از  هک  است  یا وهیر میرا انجیر سوگند خورد زیانج  به
  خورده  و دانه  و گوشت  با پوست  آن  تمام  هک آن  سبب  به  است  شده  اھد، خالصک یم
  و زودھضم  نرم  است  ییدوا؛ غذا  و ھم  وهیم  ، ھم غذاست  ر ھمیانج  نیشود ھمچن یم
ھا  هیلک  نندهک ک، پا بلغم  دھنده  اھشک،  طبع  نیمل  است  ییماند، دوا یار نمیبس  در معده  هک

و   نیاز بھتر  است  یا وهیو م  بد و طحالک  مسامات  نندهکباز ، بدن  نندهک  ، فربه و مثانه
برد و در  یم  نیب ر را ازیر بواسیانج«است:   آمده  فیشر  ثیحد ھا. در وهیم  نیتر ستوده
ھا  وهیم  نیدتریر مفیانج  هکز برآنند ین  انکاز پزش  یاریبس». شود یم  واقع  نافع  نقرس  مرض
دوا و   و ھم  خورش نان  ، ھم است  وهیم  ز ھمین  تونی. اما ز است  بدن  یبرا ھا آن  نیتر یو مغذ
  ھاست نیسرزم از  یبرخ  یمصرف  و روغن  غالب  خورش نان  هکشود  یم  گرفته  یروغن  از آن

 شود. یم  ار بردهک ز بهیداروھا ناز   یاریبس  بیکدر تر  تونیو ز
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 ﴾٢َوُطورِ ِسينِ�َ ﴿
  آن بر ÷  یبا موس أ خداوند  هک  است  یوھکنا: یطور س» نایطور س  و سوگند به«

 قرار دارد.  وهک  در آن  هک  است  یدو جا  نام» نایس«و »  نینیس«و   گفت  سخن

مِ�ِ  ٱۡ�ََ�ِ َوَ�َٰذا ﴿
َ
 ﴾٣ٱۡ�

را  آن  یتعال  و حق  است  رمهکم  هکمراد از آن: م  هک» نیشھر ام  نیا  و سوگند به«
جا،   سه  نیا  به  یرو  از آن أ اند: خداوند  . علما گفته امن  است  یرا شھرید زینام  نیام
بر   یالھ  یوح  یھا فرودگاه جا،  سه  نیا  هکسوگند خورد   هکو م  المقدس تی، ب : شامیعنی
  بشر روشن  یبرا  تیھدا  یھا مشعل  هک  جاست  سه  نیاند و از ا  یو  العزم یاول  امبرانیپ

 . است  شده  دهیگردان

�َ�ٰنَ لََقۡد َخلَۡقَنا ﴿ ۡحَسِن َ�ۡقوِ��ٖ  ٱۡ�ِ
َ
 ﴾٤ِ�ٓ أ

  نیوترکیرا در ن  انسان  هک  یراست به«است:   نیا  قبل  یسوگندھا  جواب
و   نیرا در بھتر  ما انسان  هکر شد، سوگند کذ  آنچه  : بهیعنی» میدیآفر  میتقو

  یھا تیمز  و از جمله  میا دهیآفر  أتیو ھ  قوام  نیوترکیو در ن  و صورت  لکش  نیتر معتدل
،  است  دهیآفر  آن  یبر رو  را فروافتاده  یروح  یھر ذ أ ه: خداوندک  است  نیا  انسان

  شیخو  را با دست  شیخو  یخوردن  هک یطور  به  دهیآفر  قامت را راست  آن  هک  انسان بجز
را   ائناتک  خواص  تمام أ خداوند  هک  است  نیا  انسان  یھا تیمز  رد. و از جملهیگ یم

را   انکام  نیاو ا  به  سان نیو بد  دهیآفر  میک، او را دانا، سخنگو، مدبر و ح ردهک  در او جمع
  اراده  شیرا برا  خالفت  نیا  هکباشد   ینحو  مانھ  به  نیدر زم  یو  فهیخل  هک  است  داده

 . است  ردهک
باشد،  یم  ساختار انسان  بودن روشنگر ممتاز  هک  است  ردهک  را نقل  یداستان  یقرطب

  از باب  یروز ، داشت  دوست  را سخت  زنش  یھاشم  یموسا  بن  یسید: عیگو یاو م
  درنگ یب  زنش ! یھست  طالق  ، سه ینباش  ماه باتر ازیگفت: اگر تو ز  زنش  به  مالطفه

!  یا داده  گفت: تو طالقم  یو  به  پرده  و از پشت  قرار گرفت  در حجاب  یو از و  برخاست
  فهیمنصور خل  یسرا  بامداد به . گذشت  یار سختیبس  شب  یموس بن یسیبر ع  شب  آن

گاه  رفت نمود. منصور فقھا را   یقرار یب  ختس  یو  شیرد و در پک  و او را از ماجرا آ
بودند، گفتند   آمده  هک  یسانک  تمام  . پس فتوا خواست  باره  نیدر ا  رد و از آنانک  جمع
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  بود. منصور رو به  تکسا  هک  فهیابوحن  ارانی از  ی؛ مگر مرد است  شده  طالق  یو  ه: زنک
 :گفت و گشود  سخن  به  لبمرد   ؟ آن ییگو ینم  یرد و گفت: چرا تو سخنکاو 

ِ ٱ �  لرَِّحيمِ ٱ لرَّ�ٱ �َّ

ۡ�ُتونِ وَ  ٱّ�ِ�ِ وَ ﴿ ِم�ِ  ٱۡ�ََ�ِ َوَ�َٰذا  ٢َوُطورِ ِسينِ�َ  ١ٱلزَّ
َ
�َ�ٰنَ لََقۡد َخلَۡقَنا  ٣ٱۡ� ِ�ٓ  ٱۡ�ِ

ۡحَسِن َ�ۡقوِ��ٖ 
َ
 .]۴-۱[التین:  ﴾٤أ

باتر یز از او زیچ  چیو ھ  اء استیاش  نیوترکیو ن  نیباتریز  ! انسان نیرالمؤمنیام  یا
  لذا به  مرد گفت  نیا  هک  است  چنان  هیگفت: قض  یموس بن یسیع  منصور به  پس . ستین

  اطاعت  ه: از ھمسرتکداد   غامیاو پ  فرستاد و به  ز نزد زنشیرا ن  یوند. و فردیبپ  زنت
بر   یقیدر تعل  یقرطب  . سپس است  نگفته  را او تو را طالقیز  نکن  اش یو نافرمان  نک
 در ظاھر و در أ خدا  خلق  نیباتریو ز  نیوترکین  ! انسان یآر«د: یگو یم  داستان  نیا

در   هک  و آنچه  سرش  هک  است  نیدر ا  یو  أتیو ھ  لکش  یو شگرف  ییبای، ز است  باطن
  یھا اعجوبه با  یو  نهیس  سپس، در باال قرار دارد و  شده  دهیآفر  نشیآفر  بیاز عجا  آن

  دوم  سر در مرتبه بد ـ بعد ازکھا و  ، شش ـ مانند قلب  است  آن  در اندرون  هک  یخلقت
  یو محتوا  مک، باز شھا آن  یآسا شگفت  یساختار  بیکدستھا و تر  ، بعد از آن گرفته قرار
  نی. از ا آن  فیپاھا و وظا  جامسران و  آن  مربوط به  یھا و دستگاه  یتناسل  آلت  ، سپس آن

وجود   گر مخلوقاتیدر د  را ھر چهیز  اصغر است  عالم  اند: انسان گفته  فالسفه  جھت
 ». است  دهیگرد  در او جمع  ییتنھا  دارد، به

ۡسَفَل َ�ٰفِلِ�َ ﴿
َ
 ﴾٥ُ�مَّ َرَدۡدَ�ُٰه أ

 را در  ما انسان: یعنی» میدیبازگردان  یپست  مراتب  نیتر پست  او را به  سپس«
 او را به  و سپس  میدیآفر  أتیو ھ  قوام  نیوترکیو در ن  و صورت  لکش  نیبھتر

  یاو بعد از جوان  یانسان  یو انحطاط قوا  یو خرفت  یریو پ  ضعف  هکعمر   نیتر پست 
گردد  یم  یزیتم یب  کودک  چون  هکتا بدانجا   میدی، باز گردان اوست  یرومندیو ن

 ر،یگ نیزم  مارانی، ب و فروماندگان  ناتوانان»  نیسافل«شود.  یم  مک  یو  وعقل
  ثیاند. در حد ھنسالک  رمردانیپ ھا آن  تر از ھمه تر و فرومانده فیو ضع  انکودک

  او ھمان  یبرا أ سفر برود، خداوند  ا بهیمار شود یب  بنده  چون«است:   آمده  فیشر
 در  نیھمچن». ردک یم  خود عمل  و اقامت  صحت  در حال  هکسد ینو یرا م  یمزد
از   یمؤمن  بنده  چون«فرمود:  أ خداوند  هک  است  آمده  یقدس  فیشر  ثیحد
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  بودم سپاس  ردهک  شیمبتال  بدان  هک  برابر آنچه و او مرا در  ردمکرا مبتال   بندگانم
 دهییاو را زا  مادرش  هکزد یخ یبرم  یھمانند روز  اش یماریاو از بستر ب ، قطعا گفت

  نیا  هک  بودم  د: منیگو یم )لکمو  فرشتگان  به(  أل. پروردگار  از گناھان  ک؛ پا است 
از (او   یبرا  پس  ردمکمبتال   یماریب  نیا  و او را به  دهید گردانیرا مق  شیخو  بنده
 ».دیردک یم  یجار  نیاز ا  قبل  هکد یگردان  یرا جار  یزیچ  ھمان) عمل
  نیو بھتر  حال  نیوترکیاو را در ن أ خداوند  هک  یاست: انسان  نیا  یمعن  یقول  به

شود  یم  دهیبازگردان  یوانیح  ھرگونه  بدتر و فروتر از حال  ، به است  دهیآفر  و صورت  لکش
  از افراد آن  یبعض ، مراد از انسان  صورت  نیوندد. در ایپ یم  فرود دوزخ  نیفرود  را او بهیز

ر یجر ار ابنیاخت  هک را  اول  یو معن  دهیرا برگز  دوم  قول  نیر ایثک فارند. ابنک  هک  است
از   مؤمنان  یاستثنا  صورت  نیبود، در ا  اول  یاگر مراد معنا«د: یگو یو م  ردهک، رد  است

 ».شوند یم  و خرفت ریز پین  از مؤمنان  یرا بعضیو نبود زکین )بعد  هیدر آ(  آن
  ر وفرتوتیار پیبس ص خدا  رسول  در زمان  است: چند تن  آمده  هیآ  نزول  سبب  انیدر ب

  بود پس  افتهی  اھشک  شانیعقلھا  هکبودند تا بدانجا   دهیگرد  فروماندگان  و فروتر از ھمه
  ھمان؟  ستیچ  آنان  مکح  فیشر  از نظر شرع  هکردند ک  سؤال ص  حضرت  از آن  اصحاب

  مزد ھمان  شانیا  یبرا  هک  است نیا  مک: حیعنیفرمود.   را نازل  عذر آنان أ خداوند  هکبود 
 رد.یگ یم  اند، تعلق ردهک یم  عمل  بدان  شانیھا عقل  رفتن  نیاز ب  قبل  هک  یاعمال

ِينَ إِ�َّ ﴿ ٰلَِ�ِٰت َءاَمُنواْ وََعِملُواْ  ٱ�َّ ۡجٌر َ�ۡ�ُ َمۡمنُونٖ  ٱل�َّ
َ
 ﴾٦فَلَُهۡم أ

  به  نانیا  پس» اند ردهک  ستهیشا  یارھاکاند و  آورده  مانیا  هک  یسانکمگر «

 در أ خداوند  نیبر  بھشت  به  هکشوند بل ینم  دهیبازگردان  دوزخ  یعنی»  نيالسافل اسفل«

 و» منت  یب  است  یپاداش  آنان  یبرا  پس«شوند  یم  دهیبازگردان»  ينيعل  یاعل«

  قرآن  سکھر«د: یگو یم ب  عباس  . ابن شانیھا طاعت  پاداش  عنوان ر بهیناپذ  گسست
،  نیبنابرا». شود ینم  دهیبرود، بازگردان  نیب از  عقلش  هک  یاز خرفت  یحالت  بخواند، به

 گردد. یبازنم  یحال  نیچن  ز بهیا نیار در دنکزیپرھ  مؤمن

، » نيالسافل اسفل«  به  انسان  دنیمراد از بازگردان  هک  ر استیثک ابن  سخند یمؤ  هیآ  نیا
 . است  در آخرت  دوزخ  فار بهک  بازگشت

﴿ ِ بَُك َ�ۡعُد ب  ﴾٧ٱّ�ِينِ َ�َما يَُ�ّذِ



 ١٢٠١  سوره تین

 

ر! کمن  انسان  ی: ایعنی» دارد؟ یروز جزا وام  بیذکت  ز تو را بهیچ  چه  نیبعد از ا  پس«
تو را   هک  اوست و ھم  است  دهیساختار آفر  نیوترکیتو را در ن أ خداوند  یدانست  هک  نونکا

ر کز و جزا را منیرستاخ  هکدارد  یز تو را وا میچ  چه  گرداند پس یفرود برم  نیفرود  به
! بعد از ظھور ص محمد  یا یعنی.  است ص  رمکا  رسول  یبرا  : خطابیقول  ؟ به یگرد

 ند؟.ک یم  بیذکت تو را  انسان  نیدامکا، باز یو گو  قاطع  لیدال  نیا

لَۡيَس ﴿
َ
� ُ ۡحَ�ِم  ٱ�َّ

َ
 ﴾٨ٱۡلَ�ِٰكِم�َ بِأ

 ؟ شیخو  در عدل  در قضا و ھم  ھم» ستین  مانکحا  نیتر نندهک مکا خداوند حیآ«
 ساختار  نیو با بھتر  ییبایو ز  ییوکین  را به  او انسان  هکرو   ؛ ازآن ھست  هک  کش یب

  را به  افگند و مؤمنان  فرود دوزخ  نیرا در فرود  شیخو  رانکو من  افرانک  د، سپسیآفر
  مظلومان دارد تا یرا برپا م  امتیق  هک  اوست  از عدل  د؛ پسیبخش  یبلند برتر  یدرجات

از شما   یکی  چون«است:  آمده  فیشر  ثیبستانند. در حد  را از ظالمان  شیداد خو

�ۡ لٱوَ  ّ�ِ�ِ ٱوَ ﴿ لَيَۡس ﴿آخر آن:   خواند و به یرا م ﴾١ُتونِ زَّ
َ
ُ ٱ� ۡحَ�ِم  �َّ

َ
 ﴾٨ۡلَ�ِٰكِم�َ ٱبِأ

  حق  هک  است  چنان  نه« .»نيالشاهد  من  کذل  نا ىلعأو  ب�«د: ید بگویرسد، با یم ]۸[التین: 

 .»انمامر از گواھ  نیبر ا  و من  ھست  هکنباشد بل  نیمکالحا  مکاح  یتعال





 
 
 
 

 علق  سوره

 . است  هی) آ۱۹(  یو دارا  است  یکم
را   آن  سبحان  یرا خدایشد ز  دهینام»  قلم«ا ی» اقرأ«، » علق«سوره   نیا ه:یتسم  وجه

 ٱ﴿ اش: با فرموده
ۡ
ِ  ۡقَرأ ِيٱَرّ�َِك  ۡسمِ ٱب �َ�ٰنَ ٱَخلََق  ١َخلَقَ  �َّ  ٱ ٢ِمۡن َعلَقٍ  ۡ�ِ

ۡ
َوَر�َُّك  ۡقَرأ

ۡ�َرمُ ٱ
َ
ِيٱ ٣ۡ� َّ�  ِ صدر   هک  ر استکذ  انی. شا است  آغاز نموده ]۴-۱[العلق:  ﴾٤لَۡقلَمِ ٱَعلََّم ب

  دعوت بعد از انتشار  سوره  نیا  هیباشد اما بق یم  میرک  قرآن  شده  نازل  اتیآ  نی، اول سوره  نیا
 شد.  ، نازل دعوت  هیعل  اتشانکیبروز تحرو   شیقر  انیدر م ص  حضرت  آن

  تیروا ل  ، از عائشهص خدا  بر رسول  یوح  آغاز نزول  یچگونگ  در خصوص
 ص خدا  بر رسول  هک  رسالت و  یوح  ز از مقدماتیچ  نینخست«فرمود:   هک  است  شده

  دهیمانند سپ  هک نیدند مگر اید ینم  ییایرؤ  چیھ  شانیبود و ا  صادق  یایار شد، رؤکآش
دار یپد  شانیدر ا  ینیگز خلوت  به  اقیاشت  ، سپس وستیپ یم  تحقق  بود و به  روشن  صبح

  آن  یردند و براک یم  عبادت  در آن  یمتعدد  یھا رفتند و شب یغار حرا م  به  شد پس
 گشتند و یبازم  جهیشد، نزد خد یم  یسپر  مدت  آن  گرفتند. و چون یبرم  شبھا توشه

را یرد زکر یرا غافلگ  شانیدر غار حرا ا  یوح  نزول  هک نیگرفتند. تا ا یبرم  مجددا توشه
  تیاکخود ح ص خدا  رسول».  آمد وگفت: اقرأ: بخوان  شانیدر غار نزد ا  فرشته

  گرفت بر مرا در  فرشته  . پس ستمین  خواننده  گفتم: من  فرشته  در پاسخ«ه: کنند ک یم
رد و ک  میرھا  گاه آن  افتادم  زحمت  به  هکداد   فشارم  چسباند و آنچنان  خودش  و به

در   هکمرا فشرد تا بدانجا   بار دوم  . سپس ستمین  خواننده  من ! گفتم: گفت: اقرأ: بخوان
بار   ! سپس ستمین  ! و گفتم: خواننده رد و گفت: اقرأ: بخوانک  میرھا ، باز افتادم  زحمت

 قۡ ٱ﴿رد و گفت: ک  می، باز رھا افتادم  در زحمت  هکتا بدانجا فشرد  مرا  سوم
ۡ
ِ  َرأ َرّ�َِك  مِ سۡ ٱب

ِيٱ  قۡ ٱ ٢َعلَقٍ  ِمنۡ  �َ�ٰنَ ۡ�ِ ٱَخلََق  ١َخلَقَ  �َّ
ۡ
 ٱَوَر�َُّك  َرأ

َ
ِيٱ ٣َرمُ �ۡ ۡ� َّ�  ِ  ٤َقلَمِ لۡ ٱَعلََّم ب

از  ص خدا  رسول  هک یحالدر «د: یافزا یم ل  عائشه».  ﴾٥لَمۡ َ�عۡ  َما لَمۡ  �َ�ٰنَ ۡ�ِ ٱَعلََّم 
آمدند و   جهیدند نزد خدیلرز یبودند و بر خود م  دهیگرد  مضطرب  سخت  واقعه  نیا

  یلحاف  شانیبر ا  د! پسیچانیپ در  د، مرا در جامهیچانیدرپ  در جامه گفتند: مرا
؟  است  شده  ! مرا چه جهیخد  یفرمودند: ا  گاه آن  فرو نشست  شان اضطراب دند تایپوشان
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 . دمیگرد  کمنایب  شتنیقتا بر خویردند و افزودند: حقک  تیاکح  یو  غار را به  یو ماجرا
 أ خدا  را بهید زیباش  د خوشحالیبا  هکد بلینباش  کمنای! ھرگز ب گفت: نه  شانیا  به  جهیخد

د، یآور یجا م به را  رحم  صله  هکد یھست  یسکند، شما ک یاو ھرگز شما را خوار نم  هکسوگند 
را   ھمانید، میدار یرا برم  فانیو ضع  ناتوانان  لکد، بار مشییگو یم  سخن  یو درست  یراست  به
 ل  جهیخد  د. سپسیارکو مدد اری  حق  یایو قضا  جید و بر حواینک یم  ییرایپذ  ییوکین  به
  یبود و خط عرب  شده  ینصران  تیدر جاھل  هکبرد   شیپسر عمو  نوفل  بن  را نزد ورقه  شانیا

بود. و او در   بود، نوشته  خواسته أ خدا  هکرا   ییزھایچ  لیو از انج  نوشت یرا م  یو عبر
پسر   یگفت: ا  یو  به ل  جهیبود. خد  نا شدهیناب  هکبود   یسال ھنکرمرد یپ  وقت  آن

 گفت: پسر ص خدا  رسول  به  خطاب  د؟ ورقهیگو یم  چه  هکبشنو   ات برادرزاده ! از میعمو
  بازگفتند. ورقه  یو  بودند، به  دهیرا در غار د  آنچه ص خدا  ؟ رسول یا دهید  ! چه برادرم
  در عھد رسالتت  من  اشک  یشد. ا  نازل ÷  یبر موس  هک  است  یناموس  ھمان  نیگفت: ا

  هک  یھنگام  اشک  یا )خاستم یم بپا  دعوتت  یاری  تا به(  بودم یم  اندام کچاب  یجوان
  اخراج  ا آنانیفرمودند: آ ص خدا  رسول . باشم  زنده  نند، منک یم  تو را اخراج  قومت

و   یاز وح(تو   هکرا   مانند آنچه  یمرد  چیھ ! یگفت: آر  ھستند؟ ورقه  من  نندهک
روز   آن  و اگر من  گرفت قرار  یو دشمن  یمورد تعد  هک نیاورد مگر ای، ن یا آورده )رسالت

. از  درگذشت  ورقه  هکد یینپا  یرید  داد. پس  خواھم  یاری  تمام  قوت  ، تو را به باشم  زنده
  نیاندوھگ  سخت  یوح  از انقطاع ص خدا  شد و رسول  سست زین  یگر وحید  یسو  آن

  به  ز آنھا رفتند تا خود را ا وهک  قلل  بار به  نیچند  هکگرفتند  قرار در فشار  و چنان  شده
نند، ک  پرتاب  نییپا  به  رفتند تا خود را از آن یم  یوھک  قله  به  هک  ھرگاه افگنند. اما  نییپا

 تو  هک  یراست  محمد! به  یگفت: ا یشد و م یار مکآش  شانید اید  در معرض ÷ لیجبرئ
 باز  خانه  گرفتند و به یم  آرام  لیجبرئ  سخن  نیبا ا  شانی. ا یخداوند ھست  فرستاده

رفتند تا خودرا از  یم  وهک  گر بهیرد و بار دک یر مید  شانیبر ا  یباز وح  یگشتند. ول یم
  شانیا بر ÷  لیدند، جبرئیرس یم  وهک  قله  به  نند. اما چونک  پرتاب  نییپا  به  وهک

 ». گفت یم  شانیا  را به  مانند آن  یشد و سخن یم  انینما

﴿ 
ۡ
ِ  ٱۡقَرأ ِيَرّ�َِك  ٱۡسمِ ب  ﴾١َخلَقَ  ٱ�َّ

.  ینک یم آغاز  پروردگارت  نام به  هک یدرحال  : بخوانیعنی» پروردگارت  نام به  بخوان«
  حق  هک نیا  لیدل . ییجو یم  یاری  پروردگارت  از نام  هک یدرحال  است: بخوان  نیا  یا معنی
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ِ ﴿  یتعال   است  نی، ا ) نگفتاهللا باسم)، (ميالرح  الرمحن  اهللا  بسمو مانند (  گفت ﴾َرّ�َِك  مِ سۡ ٱب
  یتعال  یبار  تیربوب  قتیحق  را به  و بنده  است  تیو ترب  پرورش  ید معنیمف»  رب«ه: ک

  تیعنا  و منافعت  مصالح  داد و به  تو را پرورش  هک آن  نام به  : بخوانیعنیند. ک یم  متوجه
  بر طاعت  ند و ھمک یم  داللت شتریب  الفتو   بر انس  ر، ھمیتعب  نیا  د. پسیورز

  نیخود را با ا أ خداوند  پس »دیآفر  هک»  آن  نام به  ! بخوان ی. آر تر است زانندهیبرانگ
  نشیآفر  را نعمتیاورد زیب  ادمانی  را به  نشیآفر  ند تا نعمتک یم  ما وصف  یبرا  صفت

تو را   هک  یخداوند  نام به  امبر! بخوانیپ  ی: ایعنی . ستھا آن  نینعمتھا و بزرگتر  نیاول
را   ائناتک  هک  یرا ذاتیز  سندهینو  و نه  یا بوده  خواننده قبال نه  هکھرچند  ، است  دهیآفر
  د. اما سؤالیجاد نمایرا در تو ا  خواندن  قدرت  هک  تواناست زیامر ن  نی، بر ا است  دهیآفر

پروردگار را   یونک  اتیه: آکباشد   نیبسا مراد ا ند؟ چهبخوان  چه ص امبریپ  هک  است  نیا
 ند.ک یم  بحث  یونک  اتیاز آ  سوره  نیرا ای. ز بخوان

�َ�ٰنَ َخلََق ﴿  ﴾٢ِمۡن َعلَقٍ  ٱۡ�ِ
  خون  باشد، آن  روان  و اگر خون  است  بسته  علق: خون» دیآفر  را از علق  انسان«

را یباشد ز یم  نیجن  نشیاز اطوار آفر  یطور  بسته  خون  هک  است  ی. گفتن است»  مسفوح«
  هکبسته)   (خون  علقه  را به  نطفه  آن أ خداوند  ، سپس است  ابتدا از نطفه  نیجن  نشیآفر
پاره)   (گوشت  مضغه  به  علقه  گاه ند آنک یم  ، متحول جامد است  از خون  یا قطعه  ییگو

  یانسان  نشیآفر  خلعت  برآن  و سپس  است  از گوشت  یا قطعه  ییگو  هک  ند چنانک یتطور م
 رد.یگ یخود م  به  یانسان ، ساختار أتیو ھ  لکو از نظر ش  شده  پوشانده

﴿ 
ۡ
ۡ�َرمُ َوَر�َُّك  ٱۡقَرأ

َ
 ﴾٣ٱۡ�

  خواندن تو از  به  هکرا   : آنچهیعنی» است  مانیرک  نیتر میرکو پروردگار تو   بخوان«
،  دستور داده  خواندن  تو را به  هک  یپروردگار  هک و بدان  نک  ی، عمل میا دستور داده

رد و کتواند  ینم  یھمسر او  رمکبا   یبزرگوار  چیھ  هک  است  یمیرکرا او یز  است  نیتر یگرام
 . ی(ناخوان) ھست  یتو ام  هک یدر حال  یدھد تا بخوان یم  انکتو ام  به  هک  اوست  رمکاز 

ِي﴿ ِ  ٱ�َّ  ﴾٤ٱلَۡقلَمِ َعلََّم ب
  انسان  به  قلم  لهیوس : بهیعنی» آموخت  علم  قلم  لهیوس  به  هک  سک  ھمان«

  یبرا  أل  یخدا  از جانب  یبزرگ  بس  نعمت  قلم  . پس آموخت  و دانش  یسندگینو
  سروسامان  یا یزندگ  د و نهیگرد یدار میپا  ینید  نبود، نه  قلم  نی. اگر ا است  انسان
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  رھنمون  نور علم  یسو به  جھل  یکیاز تار  قلم  لهیوس را به  مردم أ لذا خداوند  افتی یم
و   انینیشیپ  سخنان و اخبار و  نشده  مرتب  امک، اح دهینگرد  نیتدو  و علوم  است  دهیگرد

  میاگر بتوان و  و قلم نوشتن  لهیوس  مگر به  دهینرس  ضبط و ثبت  به  یالھ  شده نازل  تبک
  کش ی، ب یتابک  و نه  نوشتن  باشد، نه  یقلم  نه  در آن  هک  مینکو تصور   لیرا تخ  یجھان

  هیو سا  افگنده  سو طناب  جا وھمه در ھمه  در آن  جھل  هکخواھد بود   ی، جھان جھان  آن
و   است  میعق  معرفت،  بسته  جھان  در آن  هک یطور به  است  خود را گسترانده  شوم  اهیس

  منتقل  گرانید  به  نه  هکمنجمد،   ارشانکو اف  و آداب  و تجارب  انینیشیپ  یدانشھا
  کاند  و آن  فیو تحر  با نقص  و ھمراه  قلت  رود مگر به یم  ییجا  به  ییاز جا  شود و نه یم

  دهیرس  انیپا به  زمان درگذار  یانسداد معرفت و  یرکز بر اثر انجماد فین  یعلم  یھا داشته
 ماند. ینم  یباق  یوجود  یھست  در عرصه  آن  یگر برایو د

شوند  یم و ماندگار  مانده  یباق  و آداب  علوم  کش  ، بدون و قلم  یسندگیاما با وجود نو
 ما  یال د ویمایپ یرا م  ینینو  یفرازھا ھا آن  یربنایبر ز  وستهیپ  و آداب  علوم  اخکو 

  برآورده ھا سر تمدن  هک  است  یا نهیبستر و زم  نیشود؛ در چن یم  افزوده  بر آن للهشاءا
دا یانتشار پ  تیشوند و ھدا یحفظ م  انیو اد  افتهیار اعتال و ارتقا کنند، افک یو رشد م

  یسو به  دعوت را با  اسالم  دعوت أ خداوند  هک  ستیز نیبرانگ  رو تعجب نیا ند، ازک یم
ھا و  از نشانه  بزرگ  دو نشانه  و نوشتن  خواندن  هک  قتیحق  نیا  انیو ب  و نوشتن  خواندن

  است اند، آغاز نموده شده  آورده او فرود  رحمت  باشند و از خوان یم  در خلقش  یو  اتیآ
  داند و نه یرا م  خواندن  نه  هک  است  یام  یعرب  هک یدرحال ص  امبرشیو محمد پ

  هک  ی؛ قرآن است  او قرآن  معجزه  هک  شده  ختهیبرانگ  رسالت  به  یرا، درحال  نوشتن
را   شیخو  امت  یزود به  تابک  نیا شود و او با یم  نوشته  هک  یتابکشود و  یم  خوانده

  تمام  به  هک  یرد، امتکخواھد   متحول دانشمند و دانا  یامت  به  و ناخوان  یام  یاز امت
  نیبا ا  هک  حال  در ھمان أ خداوند  هک . چنان است  آراسته  و دانش  علم  لیفضا

ِيٱُهَو ﴿ د:یفرما یم  نیگذارد، چن یم  منت  امت  نیبر ا  شیخو  نعمت َ�َعَث ِ�  �َّ
ّمِّ�ِ ٱ

ُ
ْ  ّمِنُۡهمۡ  رَُسوٗ�  نَ  ۧۡ� ُِمُهُم  َءاَ�ٰتِهِۦ َعلَيۡهِمۡ  َ�تۡلُوا  ۡ�ِۡكَمةَ ٱوَ  لِۡكَ�َٰب ٱَو�َُزّ�ِيهِۡم َو�َُعلّ

بِ�ٖ    قوم  انیدر م  هک  سک  آن  اوست« .]۲[الجمعة:  ﴾٢�ن َ�نُواْ مِن َ�بُۡل لَِ� َضَ�ٰٖل مُّ
  شان زهیکپا خواند و یم  او را بر آنان  اتیآ  هک  ختیرا برانگ  از خودشان  یامبریپ  تابک یب
  یارکآش  یگمراھ در  در گذشته  هکآموزد و حقا  یم  متکو ح  تابک  آنان  دارد و به یم
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بود   د قلمیآفر أ خداوند  هک  یزیچ  نیاول«است:   آمده  فیشر  ثی. در حد»بودند
  دھد، نوشت یم  یرو  امتیق تا روز  هکرا   ھر چه  ! و قلم سیاو گفت: بنو  به  سپس

 ». است  عرش  ر، فوقکدر ذ أ للهنزد ا  قلم  پس

�َ�ٰنَ َعلََّم ﴿  ﴾٥َما لَۡم َ�ۡعلَمۡ  ٱۡ�ِ
  لهیوس به أ : خداوندیعنی» او آموخت  به  دانست ینم  انسان  هکرا   آنچه«

 . دانست یز نمیچ  چیھ ھا آناز   انسان  هک  آموخت  انسان  را به  یامور  قلم

ٓ إِنَّ ﴿ �َ�ٰنَ َ�َّ ن رََّءاهُ  ٦َ�َۡطَ�ٰٓ  ٱۡ�ِ
َ
 ﴾٧ٱۡسَتۡغَ�ٰٓ أ

اگر   : انسانیعنی» ورزد یم  انیند طغیاز ببین یخود را ب  هک نیھم  یآدم  هکحقا «
و  بارکاست  گذرد و بر پروردگارش یند، از حد میتوانگر بب  شیخو  یرویو ن  مال  را به خود

 ورزد. یم  انیطغ
  انیم ا محمد دریگفت: آ  انکمشر  به  ابوجھل  هک  است شده  تیروا  نزول  سبب  انیدر ب

  نمیاگر بب  هک  یوعز  الت  ! گفت: سوگند به یگذارد؟ گفتند: آر یم  کرا بر خا  اش چھره شما
!  لوالنم یم  کرا در خا  اش وچھره  ردهکخود   یر لگدھایرا در ز  ند، گردنشک یم  نیاو چن

ٓ ﴿فرمود:   را نازل  اتیآ  نیا أ خداوند  پس   : بهیعنی .]۶[العلق:  ﴾٦َ�ٰٓ َ�َطۡ  �َ�ٰنَ ۡ�ِ ٱ إِنَّ  َ�َّ
و او   داده  نسبت  سبحان  یخدا  به را  یرومندیو ن  مال  نیگر، ا انیطغ  انسان  آن  هک نیا  یجا

 دارد. یبر م  انیطغ  و سر به  ردهک  نعمت  فرانکر بگزارد، کش ھا آن  را در قبال

 ﴾٨ٱلرُّۡجَ�ٰٓ إِنَّ إَِ�ٰ َرّ�َِك ﴿
  انسان  یا  . پس یر ویغ  یسو به  نه» پروردگار توست  یسو به  ، بازگشت قتیدر حق«

و در   آورده گرد جاکرا از   مال  آن  هکامر   نیا ، تو را بر پروردگار متعال  هک گر! بدان انیطغ
 ند؟ک یم  ، محاسبه یا ردهک  خرج  یراھ  چه

 رکو را ذا  انیاز طغ  یا افر، نمونهک  انسان  عتیطب  انیبعد از ب  یتعال  حق  سپس
 ند:ک یم

رََءيَۡت ﴿
َ
ِيأ ٰٓ  ٩َ�ۡنَ�ٰ  ٱ�َّ  ﴾١٠َ�ۡبًدا إَِذا َص�َّ
در »  تیأرأ«  هک  ر استکذ  انی. شا خبر بده  من  ! بهص محمد  ی: ایعنی» یدیا دیآ«

و   حی، تقب آن و مراد از  است  واداشتن  تعجب  به  یبراھرسه  گرید  هیو دو آ  هیآ  نیا
  من  ! به یباشد. آر یم بار ز و سرزنشیبرانگ تعجب  ارشک  هک  است  یعمل  بکمرت  سرزنش

  نیاول  نیا» گزارد؟ یم نماز  هک  گاه را آن  یا بنده  داشت یباز م  هک  سک  از آن«خبر بده 
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  هک  یسکشد، مراد از  رکذ  نزول  سبب  انیدر ب  هک . چنان است  انیاز مظاھر طغ  نمونه
  رسول  هک  است  شده  تیروا اند.ص ، محمد و مراد از بنده  است  ل، ابوجھ داشت یباز م
  بن  ابوجھل  ا بهیعمر،   را به  اسالم ا!یخدا«ردند: کدعا   نیچن  یالھ  بارگاه  به ص خدا

محمد! تو   ید: ایفرما یم  امبرشیپ به أ خداوند  ییگو  پس».  بخش  عزت  ھشام
  هکاو از نماز   هک  یشود در حال یز میعز  ابوجھل  آوردن  مانیبا ا  اسالم  هک  یپنداشت یم

بود   مک، ابوالح ابوجھل  ه: لقبک  است  دارد. نقل یبازم ، است  اسالم  انکاز ار  نکر  نیاول
  را از خدمت  بندگان  هک  یحال در  سزاوار اوست  لقب  نیا  شد: چگونه  گفته  پس

  است  آمده  اتیخواند؟ در روا یفرام  یجماد  پرستش  بهرا   و آنان  بازداشته  پروردگارشان
خوانند. فرمود:  یم  د، نماز نفلیاز نماز ع  قبل  هکد یرا د  یسانک  یدر مصل  س  یعل  هک

شد: چرا   او گفته  بخوانند. به  د نماز نفلیاز نماز ع  قبل ص خدا  رسول  هک  دمیند  من
  یتعال  حق  خطاب  نیا  در تحت  هک  ترسم ی؟ فرمود: م یدار یبازنم  را از نمازگزاردن آنان

رََءيۡ ﴿شوم:   داخل
َ
ِيٱ َت أ   هکرا   یسک  یدیا دیآ« .]۹[العلق:  ﴾٩َ�ٰ َ�نۡ  �َّ

 ھرچند در مورد  هیآ  نیند: ایگو ی. علما م»گزارد؟ ینماز م  هک  گاه را آن  یا بنده  داشت یبازم
  نیا بازدارد، در أ خداوند  را از طاعت  مردم  هک  ھرکس  یول  است شده  نازل  ابوجھل
 . است  کی، شر ابوجھل  در شأن  شده  نازل  خطاب

رََءيَۡت إِن َ�َن َ�َ ﴿
َ
ِ  ١١ٱلُۡهَدىٰٓ أ َمَر ب

َ
ۡو أ

َ
 ﴾١٢ٱ�َّۡقَوىٰٓ أ

  منع  طاغوت  نیا  از حال  من  به  نی! ھمچنص محمد  ی: ایعنی» یدیا دیآ«
  صورت  نیدر ا  هک،  افر استک  یبرا  : خطابیقول به . نماز خبر بده  نندهک

 نماز او را از  هکص محمد» اگر  هک«خبر بده   من  افر! بهک  یشود: ا یم  نیچن  یمعن
  : بهیعنی» ندکامر   یزگاریپرھ  ا بهیباشد،   تیھدا  قیبر طر« یدار یبازم  خواندن
ز یپرھ  دوزخ  از آتش  توان یم  آن  لهیوس  به  هکند کامر   یا ستهیشا  د و عملی، توح اخالص

باشد ـ  ص خدا  رسول  یبرا  ؟ و اگر خطاب یدار یار بازمک  نیاو را از ا  ھم ا بازیرد، آک
  طاغوت  نیا  از حال  من  است: به  نیچن  یآنند ـ معن بر  ثر مفسرانکا  هک چنان

امر   یتقو  ا بهیبود،  یم  و صواب  تیھدا  اگر او در راه  هک  از نماز خبر بده  بازدارنده
  پرستش  به ایباز دارد،  أ خدا  از راه  هکنبود   بھتر از آن  شیار براک  نیا ایرد، آک یم

 بھتر بود.  شیدھد؟ قطعا برا  فرمان  بتان
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﴿ ٰٓ َب َوتََو�َّ رََءيَۡت إِن َكذَّ
َ
نَّ  ١٣أ

َ
لَۡم َ�ۡعلَم بِأ

َ
� َ  ﴾١٤يََرىٰ  ٱ�َّ

از  »برتابد  یند و روک  شهیار پکان«ابوجھل » اگر  هک« ص محمد  یا» یدیا دیآ«
  نیا  یباشد معن  ابوجھل  متوجه  . و اگر خطاب یا آورده  ھمراه  تو به  هک  و آنچه  مانیا

مگر « باشد؛  گردانیرو  ا از حقیدروغگو  ص اگر محمد  هک  خبر بده  من  است: به
گاه  یو  احوال  به أ خداوند: یعنی» ند؟یب یخدا م  هک  ندانسته   سبب  اورا به  پس  است  آ

  ؟! بنا بر وجه یبازدار  تو او را از نمازش  هک  است  یازین  ند؟ لذا چهک یم  مجازات  آن
  لهیوس  افر بهک  نیا ایشود: آ یم نیچن  ی، معن است ص محمد  متوجه  خطاب  هکگر ید

  ناظر است  زشتش  اعمال  نیا بر أ خداوند  هکداند  یند و نمیب یخود نم  شهیو اند  عقل
داند،  یاگر م  ند؟ پسک یم  و مجازات  محاسبه  اتشیوجنا  میبرابر جرا او را در  یزود  و به

 شود؟.  بکرا مرت  ینیننگ  ھمچو اعمال  هک است  ردهک  جرأت  چگونه

﴿ ِ  ﴾١٦نَاِصَيةٖ َ�ِٰذبٍَة َخاِطَئةٖ  ١٥ٱ�َّاِصَيةِ َ�َّ لَ�ِن لَّۡم يَنَتهِ لَنَۡسَفَعۢ� ب
 اگر«ه کد بداند یبا پندارد، او یم  دارنده باز  طاغوت  نیا  هک» ستین  ، چنان نه«
خود   ناصواب  یھا شهیواند  اعمال  نیاگر او از ا  هک  تمیالوھ  : سوگند بهیعنی» ستدیبازنا

  به و او را» میریبگ  را سخت او  یشانیپ  یمو  البته«د؛ یاین  ھوش  برندارد و به  دست
  هکرا   یشانیپ  نیا  : صاحبیعنی» را  شهیپ گناه  دروغزن  یشانیپ  یمو«؛  میدرافگن  دوزخ

  چیھ  گناه  ابکارت از  هک  یسک  نی، ا است  دهیوھکو ن  شهیاند یپروا، ب یار، بک، خطا دروغزن
 . سر است  یجلو  یه: مویناصندارد.   یعار و  ننگ  چیند و ھک ینم  شهیپروا و اند

 ﴾١٧ۥفَۡلَيۡدُع نَادِيَهُ ﴿
نند ینش یم  در آن  قوم  هک  است  ی: محلیناد» خود را فراخواند  یناد  د اھلیبا  پس«

  سانشکو   لهیقب و  ، قوم طاغوت  د آنی: بایعنیند. یآ یم  ھم گرد  در آن  لهیو قب  و خانواده
  من  یاری  ھال! به  هکدردھد   بانگ  و بر آنان  فراخوانده  شیخو  یبانیو پشت  کمک  را به
 .نند!!ک  یاریو   کمکد تا او را یبشتاب

 گفت: ص خدا  رسول  به  ابوجھل  هک  است شده  نقل  مهیرک  هیآ  نزول  سبب  انیدر ب
ه) از نظر ک(م  یواد  نیا  سانک  نیشتریب  من  هک  یدر حال  ینک ید میا مرا تھدیآ

 شد.  نازل  هیآ  نیا  ؟! پس ھستم  بانانیو پشت  ارانیو   مجلس  اھل
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َ�ا�َِيةَ َسَنۡدُع ﴿  ﴾١٨ٱلزَّ
 را  هیزبان  یزود  ز بهیما ن«خود را فراخواند؛   لهیو قب  قوم  هکامبر! بگو یپ  ی، ا یآر
  جھنم  آتشبان  هکاند  خشن  یخو ر درشتیگ سخت  ه: فرشتگانیزبان» میخوان یفرام

  فرشتگان  نیفراخواند و ما ا  کمک  را به  ارانشیو   لهی: او قبیعنیباشند.  یم
فگنند. یب  سوزان  رند و در آتشیرا تا او را بگ  پنجه  یقو  یدرشتخو  خشن

 خواند، قطعا یرا فرام  مجلسش  ھم  گروه  اگر ابوجھل«د: یگو یم ب  عباس  ابن
 ».گرفتند یرا م ارا اوک، آش موصوف  پنجه  یقو  فرشتگان

 ﴾١٩۩ٱۡ�َ�ِبوَ  �َ�َّ َ� تُِطۡعُه وَ ﴿
 رد وکنتواند   یرا عمل  دشیتھد  شهیاند یب  یپروا یب  دروغزن  نیھر گز ا» زنھار«

در  »نکن  یرویاز او پ«باشد؛ پس   تو داشته  را به  یگزند  دنیرسان  یارایاو   هکحاشا 
  : بهیعنی »نک  و سجده«دار باش یاو پا  یخواند و بر نافرمان یفرام  آن  تو را به  هک  آنچه

  ا در بازداشتنی،  یبدھ  یتیاھم  نیتر مکاو   به  هک آن ی، ب بده  ادامه  أل  یخدا  یبرا  نمازت
و   با طاعت  سبحان  یخدا  یسو به» یبجو  و تقرب« یابی  شیگرا  شیسو او از نماز، به

  لیذ  فیشر  ثیرد، در حدک ریتعب»  سجده«از نماز به   یتعال  حق  هک نیا  لی. دل عبادت
  است  ی، حالت پروردگارش  به  بنده  حالت  نیتر داشته  و دوست  نیتر کینزد«است:   آمده

  ! سجده یآر».  است  نھاده  نیزم بر  نانک سجده  یتعال  حق  یبرا  در آن  اش یشانیپ  هک
و از آنجا   است  پروردگار سبحان  شگاهیپ در  و ذلت  تیداز عبو  ی، نماد نیبر زم  ردنک
  باشد پس یمتصور نم  یمقدار  آن  یبرا  هک  است  یعزت  چنان  یدارا أ خداوند  هک

در   نی. ھمچن یشو یمتر  نزدیک  بھشتش  به ، یدور گرد  یو  صفت  نیاز ا  هکھرچند 
را   پروردگارتان  ؛ پس وعکاما ر«فرمودند:  ص خدا  رسول  هک  است  آمده  فیشر  ثیحد
  است  سزاوار آن  را سجدهید زیوشکدعا ب  به  آن در  ؛ پس  د و اما سجدهینک  میتعظ  آن در
 ».شود  مستجاب  در آن  تانیدعا  هک



 
 
 
 

 قدر  سوره

 . است  هی) آ۵(  یو دارا  است  یکم
» قدر« ، است  دهیگرد  نازل  در آن  قرآن  هکقدر   شب  نام به  سوره  نیا ه:یتسم  وجه

آ ﴿د: یفرما یم آن  در مطلع  سبحان  یخدا  هک شد چنان  دهینام  و عظمت  شرف  یعنی إِ�َّ
نَزلۡ 

َ
 .]۱[القدر:  ﴾١رِ َقدۡ لۡ ٱ لَةِ َ�ۡ  ِ�  هُ َ�ٰ أ

نَزۡلَ�ُٰه ِ� َ�ۡلَةِ ﴿
َ
آ أ  ﴾١ٱۡلَقۡدرِ إِ�َّ

 و  بزرگ  یرا در شب  : ما قرآنیعنی» میردک  قدر نازل  را در شب  ھمانا ما آن«
  میعظ  و منزلت  شرف  سبب را به  آن  . پس میا ردهک  نازل  میعظ  یقدر و منزلت  یدارا
 سبحان  یخدا  هک  است  نیاقدر   به  آن  یگر نامگذارید  لیدند. دلینام» قدر»  آن

 مقدر و  شب  ، در آن است رفته  بر آن  ندهیآ  تا سال  یو  تیمش  هکرا   ییزھایچ  ھمه 
باشد،  یم  رمضان  کمبار  یھا از شب  هکقدر   در شب  قرآن  ند. نزولک یم  یزیر برنامه

شد   ا نازلیدن  آسمان  محفوظ به  از لوح  شب  نیتماما در ا  قرآن  هک  است  یمعن  نیبد
 و  ستیب  ظرف از درین  برحسب  هکبود   یجیتدر  یا نزولیدن  از آسمان  آن  نزول  یول

 س  رهیابوھر  تیروا  به  فیشر  ثید. در حدیگرد  نازل ص خدا  بر رسول  سال  سه
  ، شهرمبارك شهر رمضان  قد جاء�م«فرمودند:  ص خدا  رسول  هک  است  آمده

 ، وتغل اجلحيم  بوابأ  فيه  وتغلق  ةاجلن  بوابأ  فيه  ، تفتح صيامه  علي�م  اهللا  افرتض
  ماه  کنیا« ».خ�ها فقد حرم  حرم  شهر، من  لفأ  خ� من ةيلل  ، يف الشياط�  فيه 

  را بر شما فرض  اش روزه  در آن  خداوند متعال  هک  کمبار  یبر شما آمد، ماھ  رمضان
د یدر ق  نیاطیش  شود و در آن یم  بسته  دوزخ  یباز و درھا  بھشت  یدرھا  ، در آن دهیگردان
  محروم  ر آنیازخ  ھرکس ، است  بھتر از ھزار شب  هک  یشوند، در شب یم  داده ر قراریو زنج

  فیشر  ثیدر حد  نی. ھمچن» است  شده  دهیگردان  محروم )یریاز ھرخ(  گمان یشد، ب

  سکھر « ».ذنبه  من  ما تقدم  يمانا واحتسابا، غفر هلإالقدر   ةيلل  قام  من«است:   آمده
از   هک  ، آنچه خاست پا به )ازینماز و ن  یبرا(قدر را   شب  قصد قربت و به  مانیا  یاز رو

 .»شود یم  دهیآمرز  یبر و  است  گذشته  گناھانش
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  هک  آنچه باشد اما یم  قدر، مختلف  شب  نییدر تع  وارده  ثیاحاد  هک  ر استکذ  انیشا
باشد؛ و  یم  سال ھر  رمضان  وھفتم ستیب  قدر، شب  شب  هک  است  نیثر علما برآنند، اکا

ندارد.   یند و شعاعک یم  د طلوعیسپ  د در بامداد آنیخورش  هک  است  نیا  آن  از عالمات
  درباره ص خدا  رسول  هک  است  آمده س للهعبدا  بن جابر  تیروا  به  فیشر  ثیدر حد

قدر در   ساختند. شب  فراموشم را  اما آن  دمیقدر را د  شب  من«قدر فرمودند:   شب
د، یو سپ  سرد، روشن  و نه  گرم  ، نه معتدل  است  یو شب  است  ر رمضانیاخ  دھه  یشبھا

  صبحش  هک د تا آنیآ ینم  رونیب  طانیش  شب  تابد. آن یم  تمام  یماھ  در آن  هک  ییگو
و   فیقدر، ضع  شب  د در صبحگاهیخورش«است:   آمده  یگرید  تیدر روا». گردد  روشن
شدند   رونیب  از خانه ص خدا  رسول  هک  است  شده  تیروا». شود یم ظاھر  رنگ  سرخ
 بودند در  شکشمکدر   باھم  هکاثنا دو مرد را   نیقدر خبر دھند؛ در ا  شب از  مردم  تا به

قدر   شب  داشتن  در پنھان  متکردند. حک  خبر را فراموش  آن  افتند پسی برابر خود
  طاعات  به  لفکتا م  است  امتیو روز ق  وفات  وقت  داشتن  در پنھان  متکح مانند

  یو سست  د، غفلتیفزایب  راه  نیو جد و جھد خود در ا  یوشک و بر سخت  ردهک  رغبت
 د.یننما  هیکت  یمخصوص  و بر شب ندکن

ۡدَرٮَٰك َما َ�ۡلَُة ﴿
َ
ۡلِف َشۡهرٖ  ٱۡلَقۡدرِ َ�ۡلَُة  ٢ٱلَۡقۡدرِ َوَمآ أ

َ
 ﴾٣َخۡ�ٞ ّمِۡن �

  شب  شأن  و بزرگداشت  میتفخ  یبرا  استفھام» ؟ ستیقدر چ  شب  هک  یدان  و تو چه«
را یز  یا ردهکن  کقدر را در  شب  و شرف  فضل  یینھا  هیو پا  : تو مرتبهیعنی،  قدر است

در ھزار   کین  عمل ، بھتر از در آن  کین  : عملیعنی» است  قدر بھتر از ھزار ماه  شب«
 نباشد. ھا آندر   یقدر  شب  هک  است  یماھ

 تا  شب  هکبود   یمرد  لیاسرائ یبن  انید: در میگو یم  نزول  سبب  انیمجاھد در ب
و  ردک یجھاد م  با دشمن  ز تا شبیروز ن  سپس  خاست یپا م  رد و بهک یا میرا اح  صبح

  یماھ قدر بھتر از ھزار  فرمود: شب أ خداوند  رد. پسک  نمط عمل  نیبر ا  او ھزار ماه
 داد.  انجام  صالح  عمل ھا آنمرد در   آن  هک  است

ُل ﴿ وحُ وَ  ٱلَۡمَ�ٰٓ�َِكةُ َ�َ�َّ ۡمرٖ  ٱلرُّ
َ
ِ أ

 ﴾٤�ِيَها �ِإِۡذِن َرّ�ِهِم ّمِن ُ�ّ
  به  با روح  فرشتگان  در آن«ه: ک  است  نیا  قدر بر ھزار ماه  شب  یبرتر  سبب

: یعنی» یھر امر  یبرا«  نیزم  یسو به ھا نااز آسم» ندیآ یفرود م  پروردگارشان  اذن
  را تا سال  آن أ خداوند  هک  یھر امر  به  دادن  و سامان  پرداختن  یند برایآ یم فرود



 ١٢١٣  سوره قدر

 

ھرچند  و  است ÷  لی. روح: جبرئ است ردهک  مکح  آن  مقدر و به  ندهیآ
 زیمخصوصا ن  شرفش  یفزون  سبب  از او به  یشود ول یز میاو ن  شامل»  فرشتگان«  لمهک
  نیا  فرشتگان  آمدن د فرودی. از فوا است  بر عام  خاص  عطف  از باب  نیا  شد پس  یادآوری

  دهیند ھا آنآسم  یاھال  انیدر م  هکنند یب یرا م  یطاعات  انواع  نیدر زم  شانیا  هک  است
  یو زار  ناله  هکشنوند  یم را  یارانک گنه  یو زار  اد نالهیفر  نیدر زم ھا آن  نیبودند ھمچن

  حال  نیدر ا  پس  است  مسبحان  حیتسب  تر از زمزمه داشته  دوست أ نزد خداوند ھا آن
تر از  داشته نزد پروردگار ما دوست  هک  میبشنورا   یید صداییایند: بیگو یگر مید کی  به

 باشد. یما م  حیتسب

ٰ َمۡطلَِع ﴿  ﴾٥ٱۡلَفۡجرِ َسَ�ٌٰم ِ�َ َح�َّ
 و  یسالمت  شب  آن  : تمامیعنی» است  یسالمت  فجر محض  طلوع  تا دم  شب  آن«

  فرشتگان  آمدن ، فرود دم دهیسپ  دنیدم  و تا ھنگام  ستین  در آن  یشر  چیو ھ  ر استیخ
  از آسمان  دم دهیسپ  تا طلوع  یاپیو پ  گروه گروه ھا آن  هک  یطور شود به ینم  قطع  در آن

  هک  است  یسالم  ، شب شب  آن«د: یگو یم  مهیرک  هیر آیند. مجاھد در تفسیآ یفرود م
  سالم،  مراد از سالم«د: یگو یم  یشعب». برساند  یگزند و آزار  تواند در آن ینم  طانیش

  د پنھانیخورش  هک  یھنگام از  قدر است  مساجد در شب  بر اھل  فرشتگان  گفتن
 ».ندک یم  بامداد طلوع  هک  گاه شود تا آن یم





 
 
 
 

 بینه  سوره

  است  هی) آ۸(  یو دارا  است  یدنم

لَۡم ﴿ :یتعال  حق  فرموده  نیبا ا  هکشد   دهینام»  نهیب«جھت   بدان  سوره  نیا ه:یتسم  وجه
ِينَ ٱيَُ�ِن  ۡهِل  �َّ

َ
�ِيَُهُم  لُۡمۡ�ِ�ِ�َ ٱوَ  لِۡكَ�ٰبِ ٱَ�َفُرواْ مِۡن أ

ۡ
ٰ تَأ [البینة:  ﴾١ۡ�َيِّنَةُ ٱُمنَفّكَِ� َح�َّ

  رسول  هک  است  آمده س  کمال  بن  انس  تیروا  به  فیشر  ثی. در حد است  شده  افتتاح ]۱

لَۡم ﴿  سوره  هک است دستور داده  من  به أ خداوند«فرمودند:  س عبک  بن  یاب  به ص خدا
ِينَ ٱيَُ�ِن  ۡهِل  �َّ

َ
  نام  از من أخداوند  گفت:  ی. اب را بر تو بخوانم ﴾لِۡكَ�ٰبِ ٱَ�َفُرواْ مِۡن أ

 ». ستیگر )از شوق(  ! پس ی؟ فرمودند: آر است  برده

ِينَ لَۡم يَُ�ِن ﴿ ۡهِل  ٱ�َّ
َ
ْ ِمۡن أ �َِيُهُم  ٱلُۡمۡ�ِ�ِ�َ وَ  ٱلِۡكَ�ٰبِ َ�َفُروا

ۡ
ٰ تَأ ُمنَفّكَِ� َح�َّ

 ﴾١ٱۡ�َّيَِنةُ 
  عرب  انک: مشریعنی» انکو مشر»  یھود و نصاری: از یعنی» تابک  از اھل  افرانک«

  شیخو فرکبردار از  و دست» شونده جدا»  انکاز مشر ھا آنر یو غ  پرستشگر بتان
دا یو ھو  را روشن  حق  هک  است  یزینه: ھر چیب» دیایب  نهیب  بر آنان  هک  ینبودند تا وقت«

و   رنگ فار از ھرک: یعنی.  است ص ا محمدی،  نجا قرآنیدر ا  گرداند و مراد از آن
ستند تا ین بردار دست  نیخود در د  و اختالف  کفر و شرکباشند، ھرگز از   هک  یقماش

ز یمتما  باطل را از  حق  شان انید و ادیدر امر عقا  هک  میبفرست  یحجت  شانیسو به  هک آن
  سبب به  هک  یا یگمراھ  سازد ھمان  و مبرھن  روشن  شانیرا برا  شان یگرداند و گمراھ

  هک  یا یآسمان  تبک  فیتحر  سبب  و به † ایبا عھد انب  آنان  یاد زمانیز  وجود فاصله
و  ص محمد  ار ھمانا حضرتکآش  وحجت  نهیب  نیاند. ا درافتاده  آن  ، به است  ارشانیدر اخت

و   یگمراھ  هک  یتابک،  است  با خود آورده  روشن  معجزه  عنوان  او به  هک  است  یتابکز ین
  . خالصه است  خوانده  شان یفرا  مانیا  یسو و به  دهیگردان ارکآش  را برآنان  شان ینادان

بود، از   تابک  آوردن امبر و فرودیپ  فرستادن  ی، مقتض انکومشر  تابک  اھل  ه: حالک نیا
 . میرا فرود آورد  و قرآن  میرا فرستاد ص خاتم امبریپ ما  جھت  نیا

ِ رَُسوٞل ّمَِن ﴿ َرةٗ  ٱ�َّ َطهَّ  ﴾٢َ�ۡتلُواْ ُصُحٗفا مُّ
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  هکخداوند   از جانب  است  یا فرستاده«د: یفرما یم  نهیر بیدر تفس  گاه آن
، أ خداوند  فرستاده  عنوان به ص : محمدیعنی» ندک یم  را تالوت  کپا  یھا فهیصح

  تابک  یاز رو  خود و نه  یو قلب  یذھن  ، از حافظه است  قرآن  یھا فهیدر صح  هکرا   آنچه
  حق  رندهیو دربرگ  بوده  کفر پاکو   و شبھه  ھا از دروغ فهیصح  نیخواند و ا یم  بر آنان

 شود، یم  مشتبه  انکو مشر  تابک  بر اھل  نیرا از امور د  ھر چه  هک  است  یحیصر
 و  ، غموض ابھام  و نه  است  یفیھا تحر فهیصح  نیدر ا  نه  ند پسک یم  روشن  شانیبرا

 . است أ خداوند  المکھا حقا  فهیصح  نیا  هکبل  یالتباس

 ﴾٣َ�ّيَِمةٞ �ِيَها ُكُتٞب ﴿
  هک  است  یامکو اح  اتیھا آ فهیصح  : در آنیعنی» استوار است  یھا نوشته ھا آندر «

  چیھ ھا آندر   هکو استوار   مک، مح ، راست درست  یعنیمه: ی. ق استیگو  و عدل  حق  به
و   یو رھنمون  صواب ، ھست ھا آندر   هک  ھر چه  هکوجود ندارد بل  از حق  یو انحراف  یجک

ِ  دُ مۡ �َۡ ٱ﴿ است:  فرموده أ خداوند  هک  چنان  است  متکو ح  تیھدا ِيٓ ٱِ�َّ َّ�  ٰ نَزَل َ�َ
َ
أ

ِ َ�بۡ  ُ  َعلَ�ۡ  َولَمۡ  ِكَ�َٰب لۡ ٱ ِده ُنِذرَ  ١ِعوََجاۜ  ۥ�َّ   هکرا   ییخدا شیستا« .]۳-۱[الکھف:  ﴾َ�ّيِٗما ّ�ِ
و   راست  است  یتابکنداد،  قرار  در آن  یجک  گونه  چیخود فروفرستاد و ھ  را بر بنده  تابک  نیا

  از قرآن  ھرکس لذا .»دھد...  میب  سخت  یعذاب  خود به  را از جانب  ارانکتا گناھ  درست
 دارد. قرار أ خداوند  میمستق ند، قطعا بر صراطک  یرویپ

َق ﴿ ِينَ َوَما َ�َفرَّ وتُواْ  ٱ�َّ
ُ
 ﴾٤ٱۡ�َّيَِنةُ إِ�َّ ِمۢن َ�ۡعِد َما َجآَءۡ�ُهُم  ٱلِۡكَ�َٰب أ

 :یعنی» آمد  شانیار براکآش  برھان  هک از آن  نشدند مگر پس  متفرق  تابک  و اھل«
  هکنبود بل  آنان بر  قتیحق  و ابھام  ماندن  دهی، پوش تابک  اھل  و اختالف  تفرقه  زهیانگ
  بعد از بعثت  یعنیـ   صواب  راه  شدن ارکو آش  حق  شدن  از روشن  پس ھا آن

  آن  به  یردند و برخک  شهیپ  و اختالف  تفرقه  حق  نیار دکـ در  ص رمکا  رسول
 ھا آن  فیلکت  هک  یدند در حالیفر ورزک  شانیا  به  ھم  یو برخ  آورده  مانیا ص حضرت

  نندهک  قیتصد  هکـ   امبرشیاز پ  یرویو پ أخدا  نیاز د  یرویدر پ  هک بود  نیا
 باشند.  قرار داشته  یواحد  و روش  ـ بر راه  ھست زین  شانیھا تابک

  یعنی،  ز ھستین ص خدا  از رسول  ییو دلجو  تی، تسل حال  نیدر ع  هیآ  نیا
مبود و قصور ک  تفرقه  نیا اءرا منشیند زکن  نیتو را غمگ  آنان  ! تفرقهص امبریپ  یا

  اھل  انیدار در م شهیر  یعادت  هک  عناد است  منشأ آن  هکبل  ستین  و برھان  حجت



 ١٢١٧  سوره بینه

 

  یو نصار  فرقه  کی و ھفتاد  به  انیھودی«است:  آمده  فیشر  ثیباشد. در حد یم  تابک
 خواھند  متفرق  فرقه  سه ھفتادو  به  من  امت  یزود شدند و به  متفرق  دو فرقه و ھفتاد  به

  فرقه  کی  نیگفتند: ا  . اصحاب فرقه  کید مگر ان در دوزخ ھا آن  ھمه  هکشد 
و  من  هک )قرار دارند  یو روش  راه( بر  هک  ھمانان«؟ فرمودند: للها ا رسولیاند  یسانک  چه

 ». میدار قرار  بر آن  اصحابم
ھمانا   هک  نید  یاساس  از ھدف  شان انحراف  سبب  را به  تابک  اھل أ خداوند  سپس

 د:یفرما یو م  نموده  ، سرزنش اوست  یبرا  عبادت  ساختن  خالص

ِمُرٓواْ إِ�َّ ِ�َۡعُبُدواْ ﴿
ُ
َ َوَمآ أ لَٰوةَ ُحَنَفآَء َو�ُقِيُمواْ  ٱّ�ِينَ ُ�ۡلِِصَ� َ�ُ  ٱ�َّ ۚ َوُ�ۡؤتُواْ  ٱلصَّ َكٰوةَ  ٱلزَّ

 ﴾٥ٱلَۡقّيَِمةِ َوَ�ٰلَِك دِيُن 
خدا را بپرستند در   هک نیجز ا«قرآن   نیو ا  نید  نیبا ا» بودند  افتهین  و فرمان«

منظور   نیرا بد  : قرآنیعنی» و حنفاء باشند  دهیگردان  او خالص  یرا برا  نید  هک یحال
  کما از ھر شر  یبرا  شان نھند، عبادت  ما گردن  و پرستش  عبادت  به  تا آنان  میردک  نازل

  عبادت و  نیرا در د  شتنیو خو  اوردهین  کیرا شر  یزیباشد، با ما چ  خالص  یا وشائبه
  نیباشند. و ا  لیما  اسالم  نید  و فقط به  دهیبر  انیاد  گردانند و از ھمه  ما خالص  یبرا

 . فیحن  یمعن  است
  آن  یبرا  اند: عبادت گفته  هک  سنت  اھل  ند بر مذھبک یم  داللت  هیآ  نیا

  یبرا  عبادت  هکانجامد بل یم  دوزخ  از عذاب  یا دوری،  بھشت  به  هک  دهینگرد  واجب
 ز درین  یو عقاب  ثواب  یاگر حت  و او پروردگار پس  میھست  ما بنده  هک  دهیگرد  واجب  نیا
  به  یو  دھد، عبادت  خود فرمان  عبادت  به  یپاداش  چیھ  یما را ب  یتعال  ار نباشد و حقک

  هکدارد   ز اشارهین  قتیحق  نیا  به  هیآ  نیا  هک . چنان است  بر ما واجب  تیعبود  محض
  ثواب  ھمان  قتیدرحق  یند، معبود وک  پرستش  و عقاب  ثواب  یرا برا  أل  یخدا  ھرکس

  عمل  هک  است  اخالص: آن . ستین  شیب  یا واسطه  انیم  نیدر ا  و حق  است  و عقاب
  یجز رضا  یگرید  زهیانگ  چیو ھ شود  انجام  یتعال  حق  یرضا  زهیانگ  و فقط به  خالصانه

  کیار نک  هک  است  یسکباشد. مخلص:   نداشته وجود  عمل  آن  دادن  پروردگار، در انجام
  نه  یار وکدھد و در  یم  انجام  پروردگار متعال  یبرا  خالصانه  آن  بودن  کیخاطر ن را به

 . یگرید  غرض  ونه  یطلب شھرت  ، نه است  ییایر
  عمل ، اعتقاد و قول  از مجموعه  عبارت  مانیا  هک  ز ھستیامر ن  نیبر ا  لیدل  هیآ  نیا

و   نید  نیا بودند با  افتهین  فرمان» و«د: یآ یبرم  هیآ  از تتمه  هک  یطور باشد، ھمان یم
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نمازھا را   هکبودند  افتهی  : فرمانیعنی» بپردازند  اتکنماز برپا دارند و ز  هک نیجز ا»  قرآن
  تیو با رعا ھا آن  ؛ در اوقات است  خواسته ھا آناز  أ خداوند  هکنند ک  اقامه  یبر وجھ

  بپردازند. حاصل  آن  را در موقع  اتکز  هکبودند   افتهی  ز فرمانیو ن ھا آن  انکو ار  آداب
،  است  نیدر د  اتفاقو   وحدت  ی، مقتض در عبادت  اخالص  به  شدن  ه: آراستهک نیا  یمعن
  امبرانیپ  هک  است  را آورده  یحق  نیز دین ص را محمدیز  در آن  و افتراق  شقاق  نه

اند؟  گرفته  شیدر پ  و اختالف  شقاق  راه  تابک  چرا اھل  اند پس مأمور بوده  آن  به  نیشیپ
، أخداوند  یادت برادر عب  آور اخالص امیپ  هک  نید  نی: ایعنی» میق  نید  است  نیو ا«
  یبرا  اتکز  و پرداخت  آن  نمازھا در اوقات  ی، ادا یو از ریغ  باطل  معبودات  ھمه  کتر

 باشد. یم  یدار الھیاستوار و پا  نی، تنھا د است أخدا ازمندین  بندگان

ِينَ إِنَّ ﴿ ۡهِل  ٱ�َّ
َ
ْوَ�ٰٓ�َِك  ٱلُۡمۡ�ِ�ِ�َ وَ  ٱۡلِكَ�ٰبِ َ�َفُرواْ مِۡن أ

ُ
ِ� نَارِ َجَهنََّم َ�ِٰ�ِيَن �ِيَهاۚٓ أ

 ﴾٦ٱۡلَ�ِ�َّةِ ُهۡم َ�ُّ 
 ص محمد  حضرت  بعد از بعثت» تابک  اند از اھل افر شدهک  هک  یسانک  گمان یب«

  در آن«وندند یپ یم  آن  به  و سرانجام» اند جھنم  ، در آتش انکز مشریو ن«
  هکنانند یا«رند یم یم  در آن  توانند و نه یم  آمده  رونیب  از آن  نه» مانند یم  جاودان

 حسد و  یرا از رویھستند ز أخداوند  دگانیآفر  نیبدتر  نانی: ایعنی» اند خلق  نیبدتر
 اند. را فروگذاشته  حق  یشکسر

ِينَ إِنَّ ﴿ ٰلَِ�ِٰت َءاَمُنواْ وََعِملُواْ  ٱ�َّ ْوَ�ٰٓ�َِك ُهۡم َخۡ�ُ  ٱل�َّ
ُ
َ�ِ�َّ أ

 ﴾٧ةِ ٱلۡ
شانند یا  گروه  اند، آن ردهک  ستهیشا  یارھاکو   آورده  مانیا  هک یسانک  گمان یب«

 . آخرت  یا و فردای، در امروز دن ندهیو آ  در حال» دگانندیآفر  نیبھتر  هک

ُٰت َعۡدٖن َ�ۡرِي ِمن َ�ۡتَِها ﴿ نَۡ�ٰرُ َجَزآؤُُهۡم ِعنَد َرّ�ِِهۡم َج�َّ
َ
بَٗد�ۖ رَِّ�َ  ٱۡ�

َ
َ�ِٰ�ِيَن �ِيَهآ �

 ُ  ﴾٨ۥَ�ۡنُهۡم َورَُضواْ َ�ۡنُهۚ َ�ٰلَِك لَِمۡن َخِ�َ َر�َّهُ  ٱ�َّ
  عدن  یھا بھشت«؛  صالح  و عمل  مانیا  آن  در مقابل» نزد پروردگارشان  شان پاداش«
 ھا آن  یھا و غرفه  درختان  : از فرودستیعنی» ھا آن  از فرودست  بارانیجو  هک  است

  وچاندهک  از آن  ند، نهیآ یم  رونیب  از بھشت  نه» دانندیجاو  شهیھم  در آن  است  یجار«
دارند و  قرار  آن  انیپا یب  نعمت و در ناز  شهیھم  هکرند بلیم یم  در آن  شوند و نه یم

  شانیا خشنود شد و  شانیخدا از ا«ھستند   آن  یھا لذت  انتھا غرق یطور مستمر تا ب به
  هک  است جھت  ار بدانک ستهیشا  از مؤمنان  یتعال  حق  یخشنود» ز از او خشنودندین
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از   آنان  یخشنود اند و رفتهیرا پذ  امشکو اح  عیو شرا  ردهک  او را اطاعت  فرمان  شانیا
  هکاند  دهیخود رس  دلخواهھای  نعمت از  یگاھیجا  به  هک  است  جھت  بدان  یتعال  حق
خطور   یبشر  چیھ  و بر قلب  دهینشن  یگوش  چی، ھ دهیند  یچشم  چیرا ھ ھا آنر ینظ

  پاداش  نی: ایعنی» بترسد  از پروردگارش  هک  است  یسک  از آن  پاداش  نیا«  است  ردهکن
،  تیو خش  ترس  نیا  سبب و به  بوده  ا خداترسیدر دن  هک  است  یسانک  از آن  یو خشنود
  ؛ جمله است  یاند. گفتن برداشته  دست ھا آنو از   ستادهیاو بازا  یھا ینافرماندر برابر 

و   آن  انیو در م  است  یندارید  قله أ از خدا  ترس  هکدارد   داللت  قتیحق  نیر بر ایاخ
 دو امر  نیوجود دارد و ا  یریناپذ  گسست و  مکوند محی، پ صالح  و عمل  مانیا  انیدر م
 اند. زممتال  باھم





 
 
 
 

 زلزله  سوره

 . است  هی) آ۸(  یو دارا  است  یدنم
  شیشاپیپ  سخت  از رخداد زلزله  با خبر دادن  افتتاح  سبب به  سوره  نیا ه:یتسم  وجه

  ر گفتهیثک ابن . اما است  یمدن  سوره  نیشد. و ا  دهینام»  زلزال«ا ی»  زلزله«،  امتیروز ق
 . است  یکم  سوره  نیا  هک  است

ار یبس  و حساب  امتیفار از روز قک  هکبود   نیا»  زلزال«  سوره  نزول  سبب

يَّانَ ﴿گفتند:  یردند و مک یم  سؤال
َ
  وقت  چه  امتیروز ق« .]۶[القیامة:  ﴾٦قَِ�َٰمةِ لۡ ٱ مُ يَوۡ  �

 از  سوره  نیدر ا أ خداوند  مورد... پس  نیگر در اید  از سؤاالت  نیو مانند ا »؟ است
 فقط نزد  امتیق  علم  هکتا بدانند   آن  از وقت  نه  گفت  سخن  شانیبرا  امتیق  یھا نشانه
 وجود ندارد.  آنان  یبرا  آن  وقت  نییتع  یسو به  یراھ  چیو ھ  اوست
  ثیحد  جمله  از آن  است  آمده  یثیاحاد  سوره  نیا  لتیفض  در باره آن:  لتیفض

  ارانی از  یمرد  به ص خدا  رسول  هک  است س  کمال  بن  انس  تیروا  به  لیذ  فیشر
  هکسوگند  خدا  ! بهللها ا رسولی؟ گفت:  یا ردهک  ا ازدواجی! آ فالن  یا«خود فرمودند: 

ُ ٱَو هُ  قُۡل ﴿ا ی!! فرمودند: آ نمک  ازدواج  تا با آن  ندارم  یزیچ  من َحدٌ  �َّ
َ
[اإلخالص:  ﴾١أ

 سوم) قرآن کی(  ثلث  سوره  نی. فرمودند: ا ؟ گفت: چرا، ھست ستیتو ن  ھمراه ]۱

ِ ٱ إِذَا َجآَء نَۡ�ُ ﴿ ای. فرمودند: آ است  ؟  ستیتو ن  ھمراه ]۱[النصر:  ﴾١حُ َفتۡ لۡ ٱوَ  �َّ
ا یفرمودند: آ . است  چھارم) قرآن  کی(  ربع  سوره  نی. فرمودند: ا ھست گفت: چرا،

َهاَ�ٰٓ  قُۡل ﴿ ُّ�
َ
.  ؟ گفت: چرا، ھست ستیتو ن  ھمراه ]۱[الکافرون:  ﴾١َ�ٰفُِرونَ لۡ ٱ �

إِذَا ُزلۡزِلَِت ﴿ای. فرمودند: آ است  چھارم) قرآن  کی(  ز ربعین  سوره  نیفرمودند: ا
�ُض ٱ

َ
ز ین  سوره  نی. فرمودند: ا گفت: چرا، ھست ؟ ستیتو ن  ھمراه .]۱[الزلزلة:  ﴾ۡ�
 ». نک  ازدواج  ؛ پس است  چھارم) قرآن  کی(  ربع

�ُض إَِذا ُزلۡزِلَِت ﴿
َ
 ﴾١زِلَۡزالََها ٱۡ�

  دهیلرزان«  ستین  یا زلزله  تر از آن سخت  هک» د خودیشد  لرزش  به  نیزم  هک  گاه آن«
و خرد   ستهکش  درھم  آن  یز بر رویچ ھمه  هکد یآ  انکت  بلرزد و به  چنان  پس» شود
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  نظم  خوردن  ھم  به و  ار جھانک  انیدر پا  نیزم  زلزله  به  مهیرک  هیآ  نیا  شود. اشاره
 د:یفرما یم  یگرید  یجا در  یتعال  حق  هک  . چنان است  امتیق  امیق  در ھنگامه  یھانیک

﴿ ۡ اَعةِ ٱ َزلَةَ َزل  .» است  نیسھمگ  بس  امتیق  زلزله« .]۱[الحج:  ﴾١َعِظيمٞ  ءٌ َ�ۡ  لسَّ

ۡخرََجِت ﴿
َ
�ُض َوأ

َ
ۡ�َقالََها ٱۡ�

َ
�٢﴾ 

گنجھا،  ، از مردگان  آن  مکدر ش  هکرا   : آنچهیعنی» خود را  نیسنگ  یبارھا  نیو زم«
  فیشر  ثیحد در» افگند  برون»  است  شده  انجام  آن  یبر رو  هک  است  یھا و اعمال نهیدف

  تليق«فرمودند:  ص خدا  رسول  هک  است  آمده س  رهیاز ابوھر  یو ترمذ  مسلم  تیروا  به
هذا   فيقول: يف  ء القاتل فييج ةوالفض  اذلهب  من  االسطوان  مثالأفالذ كبدها أ  رضاأل

  هذا قطعت  يف فيقول:  ء السارق و�يج  رح�  هذا قطعت  فيقول: يف  ء القاطع ، و ييج قتلت
از   ییستونھا  بسان جگر خود را  یھا پاره  نیزم« .»يئاش  منه  فال يأخذون  يدعونه  ، ثم يدي

. از  شتمک  آدم )طال و نقره(  نیا  د: در راهیگو ید و میآ یم  قاتل  افگند پس یم  برون  طال و نقره
د و یآ ی. دزد م ردمک  خود را قطع  وند رحمیپ ، نیخاطر ا د: بهیگو ید و میآ یم  رحم  گسلنده  ھم

را فرو   طال و نقره  آن ھا آن  ھمه  سپس  است  شده  ، قطع نیا  در راه  من  د: دستیگو یم

  دوم  را در نفخه  مردگان  نیزم  هک  ر استکذ  انی. شا»رندیگ ینم  از آن  یزیگذارند و چ یم
 افگند. یم  برون

�َ�ٰنُ َوقَاَل ﴿  ﴾٣َما لََها ٱۡ�ِ
و   بزرگ  ھنگامه  نیا  چون: یعنی» ؟ است  شده  را چه  نید: زمیگو  و انسان«

ند، ک یم  رشانیرد و غافلگیگ یفروم  شیخو  را در چنبره ھا آنانس  نیسھمگ  دھشت  نیا
درآمد   جنبش  به  نیزم  چه  یبرا«د: یگو یم  از افراد انسان  یھر فرد  ھنگام  آن در

 روز  افر بهک  ، انسان : مراد از انسانیقول  به». افگند؟  رونیب  خود را به  گران  یوبارھا
 د.یآ یم  چه  نیبر سر زم  هکداند  یم  را مؤمنیز  ز استیرستاخ

ۡخَبارََها﴿
َ
ُث أ  ﴾٤يَۡوَم�ِٖذ ُ�َّدِ

  هکرا  یاعمال  یخبرھا  نی: زمیعنی» دیخود را بازگو  یخبرھا  نیزم  هک  روز است  آن«
روز   در آن  سبحان  یرا خداید زیگو یبازم  است  شده  ر و شر انجامیاز خ  آن  یبر رو

. در  است  نظر جمھور مفسران  نیدھد. و ا  یگواھ  آورد تا بر بندگان یم  نطق را به  نیزم
را خواندند و   هیآ  نیا ص خدا  رسول«است:   آمده س  رهیابوھر  تیروا  به  فیشر  ثیحد
و  أ گفتند: خدا  ؟ اصحاب ستیچ  نیاخبار زم  هکد یدان یا میفرمودند: آ  گاه آن
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بر   یعنی(  یزینکھر  و بر  بر ھر بنده  هک  است  نیا  داناترند. فرمودند: اخبار آن  رسولش
  هکنحو   نی، بد است  ردهک عمل  آن  بر پشت  هک  دھد از آنچه یم  یگواھ )یھر مرد و زن

».  اخبار آن  است  نیا  رد. پسک  چنانو   نیچن  من  یروز بر رو  و فالن  د: او فالنیگو یم
  نیزم  هک  است  نیو مراد ا  است  لیتمث  از باب  نیزم  گفتن  سخن«د: یگو یم  یاما طبر

 ». قال  زبان  به  د، نهیگو یم  سخن  حال  زبان  به

وَۡ�ٰ لََها﴿
َ
نَّ َر�ََّك أ

َ
 ﴾٥بِأ

  اخبار خود را به  نی: زمیعنی» است ردهک  یاو وح  به  پروردگارت  هک آن  سبب  به«
 بگو و  سخن  هکدھد  یم  او فرمان  به أ را خداوندید زیگو یم باز أ خداوند  یوح

و   يله�و  هل  ويحأ«شود:  یم  گفته  هک  چنان  است  یپنھان  وهیش  به  : الھامی. وح بده  یگواھ
 .»ردک  الھام  شیسو  و به  گفت  سخن  یبا او پنھان  یعنی« .»يلهإو   هل  ويح

ۡعَ�ٰلَُهمۡ  ٱ�َّاُس يَۡوَم�ِٖذ يَۡصُدُر ﴿
َ
ۡواْ أ ۡشَتاٗ�ا ّلُِ�َ

َ
 ﴾٦أ

بر   امتیدر روز ق  : مردمیعنی» ندیبرآ  ندهکپرا  بر احوال  روز مردم  آن«
ند؛ یآ یم  رونیب  حساب  موقف  یسو خود به  یاز گورھا  یا ندهکو پرا  مختلف  احوال

  هکاند  بھشت  اھل  رنگ  به  ی، برخ کترسنا  یو مطمئنند و برخ  منیا  از آنان  یبرخ
  سمت  به  ی، برخ است  اهیس  رنگ  هک  دوزخ  اھل  رنگ به  یو برخ  د استیسپ  رنگ

 زین  شیخو  و اعمال  انیدر اد  هک  چنان  چپ  سمت  به  یگردند و برخ یم باز  راست
  حساب  از موقف  مردم«د: یگو یم  ر آنیر در تفسیثک اند. اما ابن متفرق

اند،  شده  میتقس  یمختلف  و اصناف  انواع  به  هک  ی: در حالیعنی». گردند یبازم  گروه گروه
  آنان به  تا اعمالشان«گردند:  ی! بازم ی. آر یتا دوزخ  ید و از بھشتیتا سع  گرفته  یشق از

  کنیا د:ید و بگوینما  ارائه  آنان  بهرا   شان اعمال أ : تا خداوندیعنی» شود  داده  نشان
  شان اعمال  جهیجزا و نت أ است: تا خداوند  نیا  یا معنی.  اعمالتان  ھم  نیشما و ا  نیا

 دھد.  نشان  آنان  را به

� يََرهُ ﴿ ٍ� َخۡ�ٗ  ﴾٧ۥَ�َمن َ�ۡعَمۡل ِمۡثَقاَل َذرَّ
 در »را  باشد، آن  ردهک  ر عملیخ  از عمل  یا ذره  ھمسنگ«ا یدر دن» سکھر   پس«
  آن ایشود.  یو مسرور م  شادمان  و بدان» ندیب یم«ش یخو  اعمال  در نامه  امتیروز ق
 . است شده  عرضه  یبر و  هکند یب یم  نهیرا بع  عمل

� يََرهُ ﴿ ّٗ�َ ٖ�  ﴾٨ۥَوَمن َ�ۡعَمۡل ِمۡثَقاَل َذرَّ
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باشد،   ردهک  ر عملش  از عمل  یا ذره  ھمسنگ«ا یدر دن» سکھر «ن یھمچن» و«
گرداند  یم قرار یو ب  ، ناراحت ، او را ناخوش دنید  نیا  . پس امتیدر روز ق» ندیب یرا م آن

  در شعاع  هک  است  یغبار و از گرد  آمرزد. ذره: عبارت یبر او م أ خداوند  ھم  یاما گاھ
خود   هک نیمگر ا  ستین  سک  چیھ«است:   آمده  فیشر  ثیشود. در حد یم  دهید دیخورش

د: چرا بر یگو یخود م ار باشد، باکوکیرا اگر نیند زک یم  مالمت  امتیرا در روز ق
  دست  د: چرا از گناھانیگو یم  باشد ھم  نیاز ا ری؟ و اگر غ فزودمیخود ن  یارکوکین
د: یگو یم س مسعود  . ابن است  عقاب و  ثواب  مشاھده  امر در ھنگام  نیو ا» ؟ دمیشکن

 ». است  میرک  قرآن در  هیآ  نیتر مکمح ﴾َمۡل َ�َمن َ�عۡ ﴿  هیآ«
د: یگو یم احبار  عبکنظر دارند.  اتفاق  هیآ  نیا  بودن  علما بر عام  هک  ر استکذ  انیشا

،  لی، انج تورات را در  آنچه  تمام  هک  است  ردهک  نازل  هیدو آص بر محمد أ خداوند«

�ٍ  َقاَل ِمثۡ  َمۡل َ�َمن َ�عۡ ﴿ اند از: عبارت  هیدو آ  نیاند، ا گرفته، دربر  ھاست فهیزبور و صح  َذرَّ
�ٖ  َقاَل ِمثۡ  َمۡل َوَمن َ�عۡ  ٧ۥيََرهُ  �َخۡ�ٗ    ثیدرحد  نیھمچن .]۸-۷[الزلزلة:  ﴾٨ۥيََرهُ  �َ�ّٗ  َذرَّ
 ص خدا  رسول  به س  قیصد رکابوب  هک  است  آمده  حاتم یاب ر و ابنیجر ابن  تیروا  به  فیشر

  عمل  هکشر را   از عمل  یا ذره  ھمسنگ  امتیدر روز ق  ا منی! آللها ا رسولیگفت: 
ا یدر دن  هک  ییھا یناخوش ر!کاباب  یا«فرمودند:  ص خدا  ؟ رسول نمیب ی، م باشم  ردهک
  تیر را برایخ  ذره  یھا مثقال أ اما خداوند  شر است  ذره  یھا مثقال  فارهک،  ینیب یم

 ». یابی یرا بازم ھا آن  امتیدر روز ق  هک نیند تا اک یم  رهیذخ

َعامَ ٱَوُ�ۡطعُِموَن ﴿  هیآ  د: چونیگو یم  نزول  سبب  انیدر ب س ریجب  بن دیسع ٰ  لطَّ َ�َ
  یکاند  ییزھایبرابر چ در  هکپندار بودند   نیبر ا  شد، مسلمانان  نازل ]۸[اإلنسان:  ﴾ۦُحّبِهِ 

 در  هکباور بودند   نیا ز برین  یگرید  ندارند و عده  یدھند، پاداش یم  ازمندانین  به  هک
  کی،  حرام  نگاه  کی،  دروغ  کیرند، مانند یگ یقرار نم  سرزنش مورد  کاند  گناه برابر

  ابکارت برابر فقط در  أل  یخدا  هک  ستین  نیگفتند: جز ا یھا؛ و م نیا  و امثال  بتیغ
بود   ھمان ! رهیصغ  در برابر گناھان  ، نه است  ھشدار داده  دوزخ  ما را به  رهیبک  گناھان

  رسول  چون  هک  است  آمده  فیشر  ثیفرمود. در حد  را نازل  هیآ  نیا أ خداوند  هک
جز   آن  درباره  أل  یخدا« قرار گرفتند، فرمودند:  مورد سؤال  االغ  اتکز  درباره صخدا
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� ﴿ است:  ردهکن  نازل  بر من را  ر و جامعینظ یب  هیآ  نیا ٍ� َخۡ�ٗ َ�َمن َ�ۡعَمۡل ِمۡثَقاَل َذرَّ
� يََرهُ  ٧ۥيََرهُ  ّٗ�َ ٖ�  .]۸-۷[الزلزلة:  ﴾٨ۥَوَمن َ�ۡعَمۡل مِۡثَقاَل َذرَّ

 دند.یر نامیر و فراگینظ یتا، بکی  یعنی»  فاذ جامع«ه: یرا آ  هیآ  نی، ا نیبنابرا





 
 
 
 

 عادیات  سوره

 . است  هی) آ۱۱(  یو دارا  است  یکم
  عبارت  هک  اتیعاد  به  یتعال  با سوگند حق  آن  افتتاح  جھت به  سوره  نیا ه:یتسم  وجه

 شد.  دهینام»  اتیعاد«،  است  مجاھدان  کزتیت  از اسبان

 ﴾١َضۡبٗحا ٱۡلَ�ِٰدَ�ِٰت وَ ﴿
از رفتار و   یضبح: نوع» زنند یم  نفس  نفس  هک  کزتیت  اسبان  سوگند به«

 د:یگو ی. فراء م الفرس  شود: ضبح یم  بدود، گفته  شدت  به  اسب  یو وقت  است  دنیدو
  هک اند یمراد اسبان».  است  آن  دنیدو  در ھنگام  اسب  زدن نفس نفس  ی، صدا ضبح«
گر  زهیست افرک  دشمن  یسو به را أ خدا  در راه  مجاھدان  ز و تاختیو با خ  ورشگرانهی
و در آنجا   برده  مزدلفه  یسو به  را از عرفه  حجاج  هکاند  ی: مراد شترانیقول  برند. به یم
 . است  راجح  اول  آورند. اما قول یرا گرد م  شانیا

 ص خدا  رسول فرمود:  هک  است  شده  تیروا  نزول  سبب  انیدر ب ب  عباس  از ابن
  ردند اما از آنانک  درنگ  ماه  کیجھاد فرستادند و   به  را سوار بر اسبان  یمجاھدان

 شد.  نازل  هیآ  نیا  گاه د آنینرس  یخبر

 ﴾٢قَۡدٗحا ٱلُۡمورَِ�ِٰت فَ ﴿
  خود به  و نعل  از برخورد سم  هکاند  یمراد اسبان» زانیاخگرانگ  و سوگند به«

  زنه آتش از  آتش  آوردن  رونیمانند ب  ییھا ، جرقه زهیرو سنگ  و سنگ  سخت  ینھایزم
 زند.یانگ یبرم

 ﴾٣ُصۡبٗحا ٱلُۡمغِيَ�ٰتِ فَ ﴿
بر   بامدادان  هک  ی: اسبانیعنی» اور در صبحگاھانکت  اسبان  و سوگند به«

 برند. یم  حمله  دشمن

ثَۡرَن بِهِ ﴿
َ
 ﴾٤َ�ۡقٗعا ۦفَ�

  حمله  در ھنگام  اسبان  هک  است  یگردوغبارنقع: » زندیبرانگ  یغبار  ورشی  و با آن«
 زند.یانگ یبرم  بر دشمن

 ﴾٥َ�ًۡعا ۦفَوََسۡطَن بِهِ ﴿
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و   با حمله  اسبان  : آنیعنی» ندیدرآ  یجمع  انهیدر م  ھجوم  در آن  پس«
افند. کرا بش  دشمن  ، قلب لهیوس  نیا  ند و بهیدرآ  دشمن  انیم  خود به  اورانهکت  ورشی

  دنیدر دو  اسب  هک  است  نیسوگند خورد ا  اسب  به أ خداوند  هک نیا  لیدل
تا   اسب  یشانیدر پ  هک  یرو  آن ز ازیفاقد آنند و ن  انیر چھارپایسا  هکدارد   یاتیخصوص

 معقود  اخليل«است:   آمده  فیشر  ثیدر حد  هک  چنان  است  شده  ر نوشتهیخ  امتیق روز
 در نزد  اسب  تیو اھم  شأن  بردن باال  ھدف  . پس» ةالقيام  يوم  يلإبنواصيها اخل� 

بر  أ خدا  قصد جھاد در راه  گمارند و به  تیو عنا  ھمت  آن  پرورش  تا به  است  مؤمنان
 ند.ینما  و ممارست  نیتمر  آن  یسوار

�َ�ٰنَ إِنَّ ﴿  ﴾٦لََكنُودٞ  ۦلَِرّ�ِهِ  ٱۡ�ِ
  سخت  برابر پروردگارش در  انسان  نهیآ ھر«است:   نیا  اد شدهی  یسوگندھا  جواب
ظاھرا  باشد.  نعمت  نندهک فرانکارگر و کار انیبس  هک  است  یسکنود: ک» است  ناسپاس

  ، انسان آن مراد از  هکثر علما برآنند کاما ا  است  انسان  ، جنس هیآ  نیدر ا  مراد از انسان

فََ� ﴿د: یفرما یم  بعد از آن أ را خداوندیباشد ز یافر مک
َ
  یوقت  هکداند  ینم مگر« ﴾لَمُ َ�عۡ  أ

.  با خبر است  قیحقا  نیا از  مؤمن  انسان  هک یدر حال »زبر شود؟ و ریز  در گورھاست  آنچه
ز رد یباشد، ن  انسان  جنس  هیمراد از آ  هکامر را   نیا  از علما احتمال  گروه  نیا  یول
  است  شده  سرشته  یناسپاسگزار بر  انسان  عتیو طب  جنس  هک  حیتوض  نیاند با ا ردهکن

 ند.کحفظ   آفات  نیخود از ا  قیو توف  لطف  او را به أ خداوند  هک یسکمگر 

ٰ َ�ٰلَِك لََشهِيدٞ  ۥ�نَّهُ ﴿ َ�َ٧﴾ 
  است  خود گواه  یبر ناسپاس  : انسانیعنی» است  گواه  کیامر ن  نیاو بر ا  نهیو ھرآ«

 بر  یناسپاس  نیاثر ا  هکرو   آن دھد، از یخود م  هیرا عل  یگواھ  نیا  ا قالی  حال  زبان  وبه
  أل  یخدا ه:ک  است  نیا  یمعن«ند: یگو یم  یثور  انیو سف  . اما قتاده داستیار و ھوکآش  یو

 ».باشد یم  گواه  یناسپاس  نیبر ا

 ﴾٨لََشِديدٌ  ٱۡ�َۡ�ِ ِ�ُّبِ  ۥ�نَّهُ ﴿
 رکذ  یدو رأ  هیآ  نیا  یدر معن  مفسران» است  مال  فتهیش  سخت  و ھمانا انسان«

  یدوست مال  سبب  او به  هک نیا  ، دوم است  دوست  ار مالیبس  انسان  هک نیا  اند: اول ردهک
،  نیبنابرا».  است  حیصح  یھر دو معن«د: یگو یر میثک  باشد. ابن یم  لیو بخ  صیحر

  آن  رو و در طلب ادهیز  یدوست در مال  است: انسان  نیا  وجهھردو   نندهک  جمع  یمعنا
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از پا   دست  آن  اندوختن  یدر پ  هکباشد  یو دو م  کو در ت  وشک  سخت  یا گونه  به
 شناسد. ینم

فََ� َ�ۡعلَُم إَِذا ُ�ۡعِ�َ َما ِ� ﴿
َ
َل َما ِ�  ٩ٱلُۡقُبورِ أ دُ وَُحّصِ إِنَّ َر�َُّهم بِِهۡم يَۡوَم�ِٖذ  ١٠ورِ ٱلصُّ
 ۢ َبُِ� َّ�١١﴾ 
  هکداند  یا نمی: آیعنی» روزبر شودی، ز در گورھاست  آنچه  چون  هکداند  یمگر نم«

و  شود  برافگنده  شانیاز رو  کشوند و خا  ختهیند، برانگیدر گورھا  هک  یمردگان  یوقت
رو شر یخ  هک  ی: وقتیعنی» شود  فاش  ھاست نهیدر س  و آنچه«شوند؛   آورده  رونیب  آنان

  احوالشان به  روز پروردگارشان  آن  گمان یب«ار شود؛ کز و آشیگر متمایدلھا از ھمد
گاه   به  از اوقات  رآنیغ روز و در  در آن  شدگان  ختهی: قطعا پروردگار برانگیعنی» ؟ است  آ

گاه  شان احوال   یماند ول ینم  پنھان بر او  وقت  چیدر ھ  شان ز از احوالیچ  چیو ھ  است  آ
  آن«فرمود:   یتعال  حق  هک نیا  لیدل  دھد. پس یروز م  را در آن  شان املکو   تام  یجزا

گاه  شان احوال  به  روز پروردگارشان   یو  علم  و احاطه  یریفراگ د بریک؛ ھمانا تأ» است  آ
  است  سابق  اعمال  جزا منوط به  هک  یرو  آن ز ازیباشد و ن یم  ندهیو آ  ، حال گذشته  به

  داشتن ادی و به  آنان  احوال  یفراموش  بر عدم  ، دال امتیاز روز ق  یادآوریلذا مخصوصا 
و   و اقوال  اعمال  یجزادھ  در وقت  یالھ  ، علم نی. بنابرا است  یتعال  حق  یاز سو  آن

را   قتیحق  نیا  بندگان  یوقت  ندارد. پس  یاختالف  چیھ  اش یازل  ، با علم بندگان  احوال
  پروردگار و عمل  ر و عبادتکرا از ش  آنان  مال  حب هک  ستیسزاوار ن  شان یدانستند، برا

 گرداند.  مشغول خود  روز حشر، به  یبرا





 
 
 
 

 قارعه  سوره

 . است  هی) آ۱۱(  یداراو   است  یکم
  ھراس و  جادگر ھولیا  هک»  قارعه«لمه کبا   افتتاح  سبب  به  سوره  نیا ه:یتسم  وجه

،  است  امتیق روز  یاز نامھا  یکی  قارعه  هک  ر استکذ  انی. شا گرفت  نام»  قارعه«،  است
 نھا.یو مانند ا»  هیالغاش«، » الصافه«، » الحاقه«مانند 

 ﴾١ٱۡلَقارَِعةُ ﴿
ا ی،  شیخو  یقرار یو ب  و ھراس  ھا با ھول دل  وبک  : درھمیعنی» قارعه«

 . امتیروز ق  با عذاب أ خدا  دشمنان  وبندهک

 ﴾٢ٱۡلَقارَِعةُ َما ﴿
  نیا :یعنی،  است  آن  شأن  میو تفخ  بزرگداشت  یبرا  سؤال  نیا» ؟ قارعه  ستیچ«
 ؟. ستیچ  نیسھمگ و  ز سختیال برانگیواو  وبک درھم

ۡدَرٮَٰك َما ﴿
َ
 ﴾٣ٱلَۡقارَِعةُ َوَمآ أ

 و  ھول  بر شدت  یدیکز تأیرار نکت  نیا» ؟ ستیچ  وبک درھم  هک  یدان  و تو چه«
  درھم  آن  هک  یدان  : تو چهیعنی.  است  امتیروز ق  و دھشت  وحشت  یو فزون  ھراس

 ؟ است  نیو سھمگ  میقدر عظ  چه  وبک
 د:یفرما یم  ر آنیتفس خود در  سپس

 ﴾٤ٱلَۡمۡبُثوثِ  ٱلَۡفَراِش كَ  ٱ�َّاُس يَۡوَم يَُ�وُن ﴿
  پرنده  حشره  فراش: ھمان» گردند  ندهکپرا  یھا پروانه  چون  مردم  هک  یروز«

 در  پرنده  حشرات  : تمامیقول زند. به یم  آتش  خود را بر قلب  هک  است  یمعروف  احمق
  نی. ا ندهکو پرا  متفرق  یعنی. مبثوث:  و ملخ  اند، مانند پشه داخل  آن  یمعن
و   ھول  از شدت  هک  از قبرھاست  شان آمدن  رونیب  در ھنگام  مردم  حال  یبرا  یھیتشب

دوند  یم  ییھر سو  به  شانیو پر  رانیو ح  ردهک  خود را گم  یو پا  ، دست دھشت و  ھراس
 شوند. یم  گردآورده  حساب  در موقف ھا آن  ھمه  هک آن تا

َباُل َوتَُ�وُن ﴿  ﴾٥ٱلَۡمنُفوِش  ٱۡلعِۡهنِ كَ  ٱۡ�ِ
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  هک  ی: مانند پشمیعنی» شود  نیرنگ  شده  زده  وھھا مانند پشمک  هک  یو روز«
  و محلوج  ، زده یحالج  لهیوس و به  شده  یزیآم رنگ  مختلف  یرنگھا  به

  به ھا آن  و ذرات  گشته  و پاشان  دهیکت وھھا خرد و درھمک  هک  جھت  بدان  است  دهیگرد

 َباُل �ِۡ ٱ�َذا ﴿است:   آمده  یتعال  حق  فرموده  نیدر ا  هک  شود چنان یم  ندهکھوا پرا
َۡت  ِهيً�  اَكثِيبٗ  َباُل �ِۡ ٱَوَ�نَِت ﴿: یو  فرموده  نیز در ایو ن ]۳[التکویر:  ﴾٣ُسّ�ِ  ﴾مَّ

 . گذشت ھا آن ریو تفس  ترجمه  هک  ]۱۴[المزمل: 

ا َمن َ�ُقلَۡت َمَ�ٰزِ�ُنهُ ﴿ مَّ
َ
 ﴾٦ۥفَأ

  اجمال  را به  دو گروه  به  شان شدن  و متفرق  مردم  احوال  یتعال  حق  سپس
 او  یھا یکین  : پلهیعنی» شود  نیاو سنگ  یھا پله  ھرکس اما«د: یفرما یو م  نموده  انیب

 بچربد.  گناھانشبر   هکشود   نیسنگ  آنچنان

اِضَيةٖ ﴿  ﴾٧َ�ُهَو ِ� ِعيَشةٖ رَّ
 قرار خواھد  یا ی: او در زندگیعنی» خواھد بود  یا دهیپسند  یاو در زندگ  پس«

  تمام  جامع  هک  است  یا لمهکشه: ی. ع پسند و گواراست دل  سخت  شیبرا  هک  داشت
  نیسنگ هک  ستین  نیجز ا«د: یگو یم س  قیر صدکباشد. ابوب یم  یبھشتھای  نعمت

  حق  و عزت  ینیا و سنگیدر دن  از حق  شان یرویپ  لهیوس  به  شانیا  یھا یکین  پله  شدن
شود،  ینم  نھاده  در آن  جز حق  هک  ییترازو  ستهیشا  یراست  و به  است  و باورشان  در نگاه

  است  نیشود، ا یم  نھاده  در آن  باطل  هک  ییترازو  ستهیباشد و شا  نیسنگ  هک  است  نیا
 ». کسب  باطل و  است  نیسنگ  حق«د: یگو یز مین  مقاتل». باشد  کسب  هک

ۡت َمَ�ٰزِ�ُنهُ ﴿ ا َمۡن َخفَّ مَّ
َ
 ﴾٨ۥَوأ

  حیترج  بر حسناتش  شیھایو بد  : گناھانیعنی» دیبرآ  کاو سب  یھا پله  ھرکس و اما«
 باشد.  نداشته  یتوجھ  قابل  ا حسناتیند، کدا یپ

هُ ﴿ مُّ
ُ
 ﴾٩َهاوَِ�ةٞ  ۥفَأ

 دهینام»  ام«در دوزخ   گاھشیجا» باشد«  : جھنمیعنی» هیاو ھاو  نکمس  پس«
  هیھاو  ؛ و جھنم مادرش  یسو به  طفل  هکرد یگ یم  یجا  چنان  آن  یسو را او بهیشد ز 

 در آن  ار آنیبس  و عمق  یگود  با درنظرداشت  یدوزخ  را شخصیشد ز  دهینام
 شود. یم  فروافگنده 
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ۡدَرٮَٰك َما هَِيهۡ ﴿
َ
 ﴾١٠َوَمآ أ

و   ھراس  ختنیبرانگ  یبرا  استفھام  نیا» ؟ ستیچ  هیھاو  هک  یدان  و تو چه«
  خارج  از حد معھود و متعارف  دوزخ  هک  تصور است  نیجاد ایبا ا  و وحشت  ھول  افگندن

 ابد.ی یرا در نم  آن  قتیو حق  نهکبشر   هک  یا گونه باشد به یم
 د:یفرما یم  ر آنیخود در تفس  یتعال  حق  سپس

 ﴾١١نَاٌر َحاِمَي�﴿
  از آن فراتر  یگرما و سوزش  هک  یو داغ  یسوزندگ  تیدر نھا» سوزان بس  است  یآتش«

  جزء من  توقدون  یالت  آدم  ینار بن«است:   آمده  فیشر  ثی. در حد ستیتصور ن  حد قابل
از ھفتاد   یجزئ د،یافروز یرا برم  آن  هک  آدم  فرزندان  ...: آتش نار جھنم  جزءا من  نیسبع

  أهل  أهون  نإ« است:  آمده  فیشر  ثیدر حد  نیھمچن...».  است  جھنم  جزء از آتش
،  از نظر عذاب  دوزخ اھل  نیآسانتر  گمان یب« .»منها دماغه  ، يغ� نعالن  هل  انلار عذابا: من

براثر   دماغش  هک» است  یحد  به  آن و سوزش«،  است  از آتش  فشکدو   یدارا  هک  است  یسک

 .»جوشد یم  آن





 
 
 
 

 تکاثر  سوره

 . است  هی) آ۸(  یو دارا  است  یکم
  آغاز آن در أ خداوند  هکشد   دهینام» اثرکت«  جھت  بدان  سوره  نی: اهیتسم  وجه

ۡ ﴿د: یفرما یم ل
َ
و اوالد   اموال  ثرتک  به  : فخر نمودنیعنی ]۱[التکاثر:  ﴾١�ََّ�ثُرُ ٱ َهٮُٰ�مُ �

 . داشت  ، شما را غافل ارانکو خدمت  ارانی و
 انصار،  لیاز قبا  لهیدو قب  درباره  سوره  نیاند: ا گفته  نزول  سبب  انیدر ب  مفسران

گر ید کی خود بر  سانک  یاریبس  به  هکد یگرد  نازل  الحارث یو بن  حارثه یبن  لیقبا  یعنی
  یسو د بهییایب گفتند:  را برشمردند سپس  در آغاز زندگان  ردند... پسک  یفخرفروش
  ؟ لذا به است شتریدر شمار ب  از ما دو گروه  یسک  چه  هک  مینیتا بب  میبرو  گورستان
  نیا أخداوند  هکبود   گر پرداختند. ھمانید کی  یقبرھا  شمردن  هو ب  رفته  گورستان

 فرمود.  را نازل  سوره
 س ریشخ  بنلله از عبدا  یو نسائ  ی، ترمذ مسلم  تیروا  به  فیشر  ثیدر حد

لَۡهٮُٰ�ُم ﴿  سوره  شانیا  هک یدر حال  رفتم ص خدا  نزد رسول«فرمود:   هک  است آمده
َ
�

لَۡهٮُٰ�ُم ﴿  : سورهیتیروا  خواندند ـ و به یم را ﴾١�ََّ�ثُرُ ٱ
َ
  نازل  شانیبر ا ﴾١�ََّ�ثُرُ ٱ�

جز   از مالت  تی! و مگر برا من  ! مال من  د: مالیگو یم  فرمودند: فرزند آدم  بود ـ پس  شده
ا ی،  یا ساخته  اش ھنهکو   یا دهیا پوشی،  یا ردهک  و نابودش  یا خورده  هک  است  یزیچ  آن

  هک  بدان«است:   شده  اضافه  یگرید  تیدر روا». ؟ یا ردهک  را مصرف  و آن  یا داده  صدقه
».  یا گذاشته  یباق  مردم  یرا برا  و آن  است  ، بر باد رفته یدار  هک  ھر چه  نیا  یماسوا
 ص خدا  رسول  هک  است آمده س  کمال  بن  انس  تیروا  به  فیشر  ثیدر حد  نیھمچن

،  وعمله  وماهل  أهله  واحد: يتبعه  معه  و�بيق  اثنان  ف�جع  ة:ثالث  امليت  يتبع«فرمودند: 
گردد و  یز برمیدو چ  ند پسک یم  دنبال را  ز مردهیچ  سه« .»عمله  و�بيق  وماهل  أهله  ف�جع

و   خانواده  پس  عملشو   ، مال نند او را خانوادهک یم  ماند: دنبال یم  یاو باق  ز ھمراهیچ  کی

 .»ماند یم  یباق  گردند و عملش یبرم  مالش

لَۡهٮُٰ�ُم ﴿
َ
 ﴾١ٱ�ََّ�ثُرُ �
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 و  در اموال  یطلب : فزونیعنی» داشت  شما را غافل  شتر داشتنیب  تفاخر به«
را  ، شماھا آنگر در ید کیبا   یچشم  ھم و  و چشم ھا آن  یاریبس  به  ی، فخرورز فرزندان
 رد.کخود گرفتار   و به  داشت  غافل  آخرت  یبرا  و عمل  خداوند متعال  از طاعت

ٰ ُزۡرُ�ُم ﴿  ﴾٢ٱلَۡمَقابِرَ َح�َّ
  تا بدانجا ادامه  یو فخرورز  یطلب فزون  : بهیعنی» دیرس  گورستان  به  ارتانکتا «

بدانجا  ا تاید. یشد  در گورھا دفن  و منوال  حال  نید و بر ایرس در  شما مرگ  به  هکد یداد
  د وبهیرفت  گورستان  خود به  ثرتک  دادن  نشان  یبرا  هکد یداد  ادامه  یطلب فزون  به

 معه  ، و يبيق آدم  ابن  يهرم«است:   آمده  فیشر  ثید. در حدیقبرھا پرداخت  شمردن
  ند: حرصما یم  یباق  یو  ز ھمراهیشود اما دو چ یر میپ  فرزند آدم« .»ملواأل  اثنتان: احلرص 

  یبرا  شفابخش  یداروھا  نیقبور از بھتر  ارتیز  هک  د دانستی. با»دورودراز  یو آرزوھا
رو علما بر جواز   نیاز ا  است  آخرت و  مرگ  ادآورندهی ار بهک  نیرا ایباشد ز یم  سنگدالن

  ؛ رفتن است  اختالف  زنان  یبرا  نظر دارند امادر جواز آن  اتفاق  مردان  یقبور برا  ارتیز
  جدا از مردان به  باشد و اگر زنان یم  مباح  مسن  زنان  و رفتن  حرام  آن  به  جوان  زنان

  مردان  زشیاز آم  هک  یاما در صورت  ز استیجا ھا آن  ھمه  یار براک  نیقبور بروند، ا  ارتیز
 جواز ندارد.  زنان  یبرا  آن  ارتیداد، ز یم  یرو  یا فتنه  و زنان

ر یزا  هک  است  نیا  ارتیز  شود؛ آداب  تیرعا  یشرع  آداب  گورستان  ارتید در زیبا  البته
او،   یو برا  نموده  قبله  یسو رو به  ند، سپسک  سالم  یو بر و  قبر رفته  سر صاحب  یباال
  به  فیشر  ثید. در حدینما  طلب  و مغفرت  رحمت  مسلمانان  تمام  یو برا  خودش  یبرا
  نظر به(قبال   من«فرمودند:  ص خدا  رسول  هک  است  آمده س مسعود  ابن  تیروا

  هک  نمک یم  شما اعالم  به  کنیا اما  بودم  ردهک  یقبرھا نھ  ارتیشما را از ز )یمصلحت
را   و آخرت  دهیبار گردان کرا اش  وچشم  را نرم  قبرھا قلب  ارتیرا زید زینک  ارتیقبرھا را ز

  فیشر  ثیحد  نیا». دییو پال نگو  پرت  سخنان قبور  ارتیز  آورد و در ھنگام یم ادی به
و مرد،   زن  زشیآم  ـ چون  یراتکمن  ابکقبور با ارت  ارتیز  چنانچه  هک  است  بر آن  لیدل

 . است  باشد، ممنوع  ـ ھمراه  آن  ال و امثالیو واو  نوحه  دادن سر
 :است  نگر قلبز درمایچ  اند؛ سه علما گفته

 .أ خداوند  طاعت -۱
 . ھاست لذت  زننده  برھم  هک  مرگ  ردنک بسیار یاد -۲
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 . مسلمانان  قبور مردگان  زیارت -۳

 ﴾٣َ�َّ َسۡوَف َ�ۡعلَُمونَ ﴿
 در ھا ناانس  یبرا  یو ھشدار  هیتنب  نیا» د دانستیخواھ  یزود  ، به است  نیچن  نه«

 را  در آن  یطلب  ا و فزونیدن  مال  آوردن د گردی: نبایعنی.  ستھا آن  یطلب مورد فزون
را  خود  یطلب فزون  فرجام  یزود به  هکباشند   ھوش د بهیخود گردانند و با  غم و  ھم  تمام

 . خواھند دانست  امتیدر روز ق

 ﴾٤ُ�مَّ َ�َّ َسۡوَف َ�ۡعلَُمونَ ﴿
  یدیتھد ظ وید و تغلیکتأ  هرار بر وجکت  نیا» دیبدان  هک، زودا  است  نیچن  نه  باز ھم«

 . گر استید دیبعد از تھد

 ﴾٥ٱۡ�َقِ�ِ َ�َّ لَۡو َ�ۡعلَُموَن ِعۡلَم ﴿
مانند   نیقی  علم  : اگر بهیعنی» نیقیال  علم  د بهی، اگر بدان ستین  نیھرگز چن«

  و به  در انتظار شماست  یسرنوشت  چه  هکد یا بدانیدن  اتینیقیو   اتیقطع  به  علمتان
  یو فخرفروش  یطلب امر شما را از فزون  نیا  گمان ید، بیرو یم  گاهیجا  نیدامک

 گرداند. ینم  غافل  یار بزرگک  نیا شما را از چنیھرگز دن دارد و یبازم
و از   برخاسته  با واقع  از اعتقاد و باور منطبق  هک  است  یعلم  ینیقی  علم
 از  ثابت  ا نقلی،  حیصح  عقل  هکباشد   د آمدهیپد  یثابت  یقطع  لیا از دلی،  ینیع  مشاھده

 ند.ک  داللت  ، بر آنص  رمکا رسول

ُونَّ ﴿  ﴾٦ٱۡ�َِحيمَ لََ�َ
  حذف  هک  است  یسوگند  جواب  نی. ا در آخرت» دید دیرا خواھ  دوزخ  نیقی  به«
 . است  شده

َها َ�ۡ�َ ﴿ ُو�َّ  ﴾٧ٱۡ�َقِ�ِ ُ�مَّ لََ�َ
  یتیرؤ  را به  دوزخ  : سپسیعنی» دید دیخواھ  نیقیال نیع  را قطعا به  آن  سپس«

 در مورد  است  یخبر  نیگر: اید  یقول د. بهینیب یم  با چشمانتان  است  نیقینا خود یع  هک
 و  یشگی، ھم وستهیپ  یتیرؤ  شان تیرؤ  نی: ایعنی.  در دوزخ  ماندگار بودنشان  دوام

: یعنی ، قبل  هیدر آ  اد شدهید یر تھدیتفس  هیآ  نیا«د: یگو یر میثک . ابن است  انقطاع یب

 ». است ]۳[التکاثر:  ﴾٣لَُمونَ َ�عۡ  َف َ�َّ َسوۡ ﴿
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 ﴾٨ٱ�َّعِيمِ لُنَّ يَۡوَم�ٍِذ َعِن  َٔ ُ�مَّ لَتُۡ� ﴿
 از  حساب  : در موقفیعنی» د شدیخواھ  دهیھا پرس روز از نعمت  در آن  باز البته«

  پرسش د، موردیگردان  غافل  آخرت  یبرا  ردنکار کشما را از   هک  یا ییایدنھای  نعمت
گر: از ید  یقول  به ر.یا خید یا ردهک  ر دنبالکھا را با ش نعمت  ا آنیآ  هک  د گرفتیخواھ قرار
و   آب ، بخش  لذت  یھا یدنینوش ھا و ی، خوردن ، فراغت ی، سالمت تیدر مورد امن  آنان

  یخواھد شد. گفتن  ا سؤالیدنھای  نعمت از  ر آنیو غ  منازل  یسارھا  هیسرد، سا  نوشابه
 ھا آنانس  ھمه  یعنی.  است  سؤال  نیا  بودن  عام دی، مف باب  نیدر ا  وارده  ثیاحاد  هک  است
  خیتوب  لیسبفار بر کاز   ردنک  سؤال  یرند ولیگ یم قرار  افر مورد سؤالکو   از مؤمن  اعم

  فیتشر  باب از  از مؤمن  ردنک  اند و سؤال گذاشته فرو را ھا ر نعمتکش  را آنانیز  است
در  س عمر  هک  است  آمده  فیشر  ثی. در حد است  گزارده رکھارا ش را او نعمتی؛ ز است

قرار   مورد پرسش  ینعمت  ! ما از چهللها ا رسولیرد و گفت: ک سؤال ص امبریاز پ  نهیمد
 ص خدا  ؟ رسول میا شده  رانده  رونیب  ھا و اموالمان از خانه  هک یدرحال  میریگ یم

شما را از گرما و   هک  ییھا آنب هیگر سایو د  و درختان  منازل  یسارھا هیاز سا«فرمودند: 
  به  فیشر  ثیدر حد  نیھمچن».  در روز گرم  کخن  نند و از آبک یم سرما حفظ

  سوره  چون«فرمود:   هک  است آمده س دیلب  بن و احمد از محمود  بهیش  یبا  ابن  تیروا
﴿ ۡ ل

َ
� ٰ ردند و ک  تالوت  را بر اصحاب  آن ص خدا  شد، رسول  نازل ﴾١�ََّ�ثُرُ ٱ ُ�مُ َهٮ

ا یگفتند:   دند، اصحابیرس ]۸[التکاثر:  ﴾٨�َّعِيمِ ٱ َعنِ  َم�ِذٍ يَوۡ  لُنَّ  َٔ ُ�مَّ لَتُۡ� ﴿ ه:یآ  به  چون
و   ما جز آب  کنیھم  هک یدرحال  میریگ یقرار م  ھا مورد پرسش نعمت  دامک! از للها  رسول

  مانیھا بر گردن  مانیرھایشمش  حال  نیو در ع  میار نداریدر اخت  یگرید زیخرما چ
  مورد پرسش  از آن  هک  میدار  ینعمت  باشد؟ آخر چه یحاضر م  ھم  و دشمن  است  ختهیآو

  تیواقع  و به  است  قتیحق  کی  پرسش  نیفرمودند: اما ا ص خدا  ؟ رسول میریبگ قرار
  هک  است  آمده ب  عباس  ابن  تیروا  به  فیشر  ثیدر حد  نیھمچن».  وستیخواھد پ

ارند؛ کانیز  در آن  از مردم  یاریبس  هک  است  دو نعمت«فرمودند:  ص خدا  رسول
  را بهیمقصرند ز  دو نعمت  نیر اکدر ش  از مردم  یاری: بسیعنی».  و فراغت  یسالمت

  واجب  یو  ذمه بر  هکرا   یحق  ھرکس  نند پسک ینم  عمل ھا آن  خود در قبال  فیلکت
  تیروا  به  فیشر  ثیحد در  نیباشد. ھمچن یار مکانیز  قتیند، در حقکادا ن  است

 ةالقيام  العبد يوم قدما  تزول ال«فرمودند:  ص خدا  رسول  هک  است  آمده س  برزه یاب
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  اكتسبه  ينأ  من  ماهل  ، وعن بالهأ فيم  شبابه  ، وعن فناهأ  فيم  عمره  أر�ع: عن  عن  �سأل  حيت
شود تا از   یدور نم  امتیروز ق در  بنده  یھا قدم« .»به  ماذا عمل  علمه  ، وعن نفقهأ  وفيم

،  است  ردهکرا فنا   آن  یراھ  در چه  هک  شیرد: از عمر خویقرار نگ  ز مورد پرسشیچھار چ
را   جا آنکاز   هک  شیخو  و ثروت  ، از مال است  فرسوده را  آن  یزیچ  در چه  هک  شیخو  یاز جوان

  عمل  چه  با آن  هک  شیخو  و از علم  است  ردهک  را خرج  آن جاکو در   آورده  دست  به

 س  رهیاز ابوھر  سنن  و اصحاب  مسلم  تیروا  به  فیشر  ثیدر حد  نی. ھمچن» است  ردهک
با   حال  نیشدند و در ا  رونیخود ب  از خانه ص خدا  رسول«فرمود:   هک  است آمده
 شما را از  ساعت  نیدر ا  یزیچ  فرمودند: چه  دند پسیروبرو گرد ب ر و عمرکابوب

 ص  کمباررسول ! للها رسولا ی  یدو گفتند: گرسنگ  آورد؟ آن  رونیب  تانیھا خانه
  رونیب  یزیچ  ز ھمانی، مرا ن اوست   در دست  جانم  هک  یذات  بهفرمودند: سوگند 

و   افتاده  راه  به ص خدا  دو با رسول  آن  . پس است  آورده  رونیشما را ب  هک  آورده
  زنش  وچون نبود  شھا نامرد در خ  آن  هکاز انصار رفتند. از قضا   یمرد  در خانه  به

  دند: فالنیپرس  یاز و ص خدا  د! رسولیآمد  د، گفت: خوشیرا د ص خدا  رسول
اثنا   نیاورد. در ایب  نیریش  ما آب  یبرا  هک  است  گفت: رفته  ؟ زن جاستک)  شوھرت(

افگند و گفت:   ینگاھ  ارشانیو دو  ص خدا  رسول  د و بهیرس  از راه  یمرد انصار
  گاه ندارد. آن  تر از من یگرام  یھمانانیم  کس ھیچ را، امروز  أل  یو ثنا خدا  سپاس
خرما از   یا و خوشه  رفت و خود  رفتیپذ  یگرم  را به  شان ارانیو  ص خدا  رسول

  خوردن  را به  شانیموجود بود و اھردو   دهیو رس  غوره  یخرما  در آن  هکآورد   نخلستان
  وانیفرمودند: مبادا ح  یو  به ص خدا  رسول . ا گرفتارد رک  رد. سپسک  دعوت  از آن

گوسفند و خرما   رد و از آنک  ذبح  شانیرا برا  یگوسفند  ! پس ینک  را ذبح  یردھیش
 ص شدند، رسول خدا  رابیر و سیس  و چون دندینوش  ھم  نیریش  خوردند و از آب

 نایقی،  اوست   در دست  جانم  هک  یذات  فرمودند: سوگند به ب ر و عمرکابوب  به  خطاب
 ».دیریگ یقرار م  ھا مورد پرسش نعمت  نیاز ا  امتیدر روز ق

َ�َّ لَۡو ﴿ات:یر آیتفس  رامونیپ» االسرار شفک«در  / یانصار للهعبدا  خواجه
ُونَّ  ٥ٱۡ�َقِ�ِ َ�ۡعلَُموَن ِعۡلَم    نکر  را سه  نیقی«د: یگو یم ]۶-۵[التکاثر:  ﴾٦ٱۡ�َِحيمَ لََ�َ

  نیقیال  نید، عیفرود آ  نهیس  به  نیقیال  ، علم نیقیال و حق  نیقیال نی، ع نیقیال علم ؛ است
  یھر عاقل  علم«سد: ینو یم  یجرجان». دیفرود آ  جان  به  نیقیال د و حقیفرود آ سر  به
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 و  است  نیقیال  نیع  ند، آنیرا بب  فرشتگان  و چون  است  نیقیال  از علم  عبارت  مرگ  به
 .» است  نیقیال  حق  را بچشد، آن  مرگ  طعم  چون



 
 
 
 

 عصر  سوره

 . است  هی) آ۳(  یو دارا  است  یکم
  آن  مطلع در أ خداوند  هکشد   دهینام» عصر«  جھت  بدان  سوره  نیا ه:یتسم  وجه

  ییھا اعجوبه  رندهیروزگار دربرگ  هک آن  سبب  به  است  سوگند خوردهروزگار   یعنیعصر   به
  سبب  ز بهی... و ن و ذلت  عزت ، غنا و فقر، یماریو ب  ی، سالمت و غم  ی؛ مانند شاد است

 شود. یم  منقسم  هیو ثان  قهی، دق ساعت ، روز، ، ماه سال  چون  ییاجزا  عصر به  هک آن
  عاص  بن عمرو اند: ردهک  نقل  هکمبار  سوره  نیا  لتیفض  انیبدر   انیراو آن:  لتیفض

.  رفت  ذابک  مهیمسل نزد  شیقر  انکاز مشر  یندگینما  شود، به  مسلمان  هک از آن  قبل
؟!  است  شده  نازل  یزیچ چه شما  قیگر بر رفید  مدت  نید: در ایپرس  یاز و  مهیمسل

  مهی. مسل است  شده  نازل  غیار بلیبس اما  وتاهک  یا گفت: بر او سوره س  عاص  بن عمرو

�َ�ٰنَ إِنَّ  ١ٱۡلَعۡ�ِ وَ ﴿ ؟ عمرو خواند: ستیچ  سوره  گفت: آن ِينَ إِ�َّ  ٢لَِ� ُخۡ�ٍ  ٱۡ�ِ  ٱ�َّ
 ْ ْ وََعِملُوا ٰلَِ�ِٰت َءاَمُنوا ِ  ٱل�َّ  ب

ْ ِ  ٱۡ�َقِّ َوتََواَصۡوا  ب
ْ ۡ�ِ َوتََواَصۡوا   مهیمسل. ]۳-۱[العصر:  ﴾٣ٱلصَّ

.  است  شده  نازل  ز مانند آنین  و گفت: بر من  سر برداشت  گاه آن  ر فرورفتکدر ف  سخت
رد و ک  خواندن  به  شروع  مهیمسل ؟ یبخوان  میرا برا  آن  است  نکگفت: مم  یو  عمرو به

وبر! تو جز   یوبر، ا  یحفر نقر ـ ا  کو صدر وسائر  اذنان  ا وبر، و انما انتیا وبر، ی«گفت: 
  یو فرورفتگ  یتو گود  یھا ر اندامیرا سایز  یستیگرنید  یزینه چیس  کیو   دو گوش

  را چگونه  بر من  شده  نازل  سوره  نیعمرو! ا  ید: ایپرس رد وکعمرو   رو به  سپس».  است
تو   هک  دانم یم  خوب  من  هک  یدان یم  خدا تو خوب  سوگند به ؟ عمرو گفت: ینیب یم

با   انیھذ  نیا  لهیوس  تا به  خواست  ذابک  مهیمسل«د: یگو یر میثک ابن . یدروغگو ھست
 از».  نتوانست  ساخته  ز متقاعد و قانعیرا ن  یپرستشگر بت  یند اما حتک  معارضه  قرآن

  رسول  از اصحاب  دو تن  ھرگاه«فرمود:   هک  است  شده  تیروا س  حفص بن للهدایعب
بر  ھا آن از  یکی  هک شدند تا آن یگر جدا نمید کیردند، از ک یدار مید  باھم صخدا

گر یو از ھمد گفتند یم  گر سالمید کیبر   خواند، سپس یعصر را تا آخر نم  سوره  یگرید
  نینند، اکتدبر   سوره  نیدر ا  مردم  اگر ھمه«د: یگو یم /  یشافع  امام». شدند یجدا م
  یگرید  سوره  چیھ  سوره  نیاگر جز ا«د: یگو یاو م  ھم». گنجد یرا م  آنان  ھمه  سوره
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  علوم  ر تمامیدربرگ  سوره  نیا رایبود؛ ز  و بسنده  یافک  مردم  ینا برایقیشد،  ینم  نازل
 ». است  یقرآن

 ﴾١ٱۡلَعۡ�ِ وَ ﴿
روزگار   هکخورد  یروزگار سوگند م  به  یرو  از آن  سبحان  یخدا» عصر  سوگند به«

در امر   یامور رخدادھا و  ھا و نور و ظرف یکیتار  آمدن  یاپیو روز و پ  گذر شب  محمل
در بستر خود  را ھا آنروزگار   هک  است  زندگان  و منافع  و مصالح  یزندگ  افتنی  قوام

  یروشن  داللت  یو  یگانگیو بر  أل  امور بر وجود صانع  نیا  هک  ستین  یکپروراند و ش یم
، از  است  آن  تیو اھم  شرف  لیروزگار، دل به  أل  یخدا  خوردن ، سوگند نیدارند. بنابرا

روزگار را « .»هو ادلهر  اهللا  نإال�سبو ادلهر، ف« است:  آمده  فیشر  ثیدر حد  جھت  نیا

مقاتل: مراد از   قول  . اما به» روزگار است )نندهیآفر(خود   أل  یرا خداید زیندھ  دشنام
نماز عصر   را به»  یوسط  صاله«از علما   یاریبس  جھت  نیاز ا  است نماز عصر» عصر«

  مانده  یعمر باق  هکدارد   آن  به  سوگند اشاره  نی، ا یریتفس  وجه  نیبنابرا اند. ردهکر یتفس
نماز عصر و   انیر مد  مانده  یباق  ، مانند وقت است  گذشته  از آن  هک  آنچه  به  ا نسبتیدن

 آخر  به  را وقتیشود ز  مشغول  انیز یب  یتجارت  تا به  است  الزم  بر انسان  پس  است  مغرب
 . است  داده  حیرا ترج  اول  یر معنیثک . اما ابن ستین  نکمم  مافات  و جبران  شده  کینزد

�َ�ٰنَ إِنَّ ﴿  ﴾٢لَِ� ُخۡ�ٍ  ٱۡ�ِ
خسر  » در خسر است  انسان  گمان یب  هک«است:   نیا  قبل  هیسوگند آ  جواب

  تجارت به  هک  ی: ھر انسانیعنی.  است  هیسرما  رفتن  نیو از ب  ، نقصان یارکانیوخسران: ز
از   یو گمراھ انی، در ز است  ا مشغولیدن  یارھاکعمر در   و صرف  یماد  ار و تالشکو 

  یسانک، بجز  ستین  یمستثن  کس ھیچ  عدهقا  نیقرار دارد و از ا  ینابود  و در معرض  حق
 اند: گرفته مورد استثنا قرار  لیذ  هیدر آ  هک

ِينَ إِ�َّ ﴿ ٰلَِ�ِٰت َءاَمُنواْ وََعِملُواْ  ٱ�َّ ِ  ٱل�َّ ِ  ٱۡ�َقِّ َوتََواَصۡواْ ب ۡ�ِ َوتََواَصۡواْ ب  ﴾٣ٱلصَّ
و   : مردانیعنی» اند ردهک  ستهیشا  یارھاکاند و  آورده  مانیا  هک  یسانکمگر «
 در  اند، در سودند نه ردهک  جمع  صالح  و عمل أ خدا  به  مانیا  انیدر م  هک  یمؤمن  زنان

  شیخو  آخرت  یو برا  نساخته  خود مشغول  را به  ا آنانیدن  یارھاکرا یز  انیز
  هک  یحق  ھمان» اند ردهک  سفارش  حق  گر را بهیھمد«  هک  یسانکمگر » و«اند  ردهک عمل

و   أل  یخدا  به  مانیاز: ا  عبارت  و آن  است  ستهیو با  ستهی، شا آن  یبرا  بپاخاستن
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و   است  ردهک  مشروع  یتعال  حق  هک  است  ییزھایچ  ھمه  دادن  و انجام  یو  یگانگی
را گر یھمد« هک  یسانکمگر  »و«  است  ردهک  ینھ ھا آناو از   هک  ییزھایچ  از ھمه  اجتناب
 ، أل  یخدا  یھا ینافرمان  ابکارت از  یدر خود دار  ییبایکو ش» صبر  اند به ردهک  سفارش

صبر از   . پس یآور و درد  مقدرات بر  ییبایکو ش  یو  ضیفرا  بر انجام  ییبایکش
نند و از آنجا ک  سفارش  آن  گر را بهید کی دیبا  صالح  مؤمنان  هک  است  یحق  یھا خصلت

باالتر  ھا آناز   آن  دارد و درجه  یشتریب  شرف  کین  یھا گر خصلتید  به  نسبتصبر   هک
قرار   یو تعد  ی، مورد دشمن حق  یبرا  بپاخاستگان از  یاریبس  هکز از آنجا یو ن  است

،  نیباشد. بنابرا یم  مؤمن  وارستگان  از ملموسی، ن ییبایکش صبر و  از بهین  رند پسیگ یم
 /  یراز  ند. امامینما  و سفارش  هیز توصین  ییبایکصبر و ش  به گر راید کید یبا ھا آن

ھا  رنجھا و محنت  هک  نیسنگ  است  یامر  حق  هک  است  بر آن  لیدل  مهیرک  هیآ«د: یگو یم
 صبر  گر بهید کی  سفارش  را به  آن أ ، خداوند جھت  نیو ھمراھند. از ا  مالزم  با آن

 ».دیگردان  وستهیپ
ز یچ چھار را در  و نجات  یرستگار  ، راه»عصر«ه کمبار  سوره  هک  است  نیچن  نیا

در   هکاسفا  صبر. اما  به  هیو توص  حق  به  هی، توص صالح  ، عمل مانیند؛ اک یم  خالصه
ز ین  اول  خصلت و در دو  نموده  کر را تریاخ  دو خصلت  نیاز مسلم  یاریعصر ما بس

 ورزند. یم  یوتاھک





 
 
 
 

 ُهَمزه  سوره

 . است  هی) آ۹(  یو دارا  است  یکم
: یتعال  حق  با فرموده  هک  گرفت  نام»  ھمزه«  آن  سبب  به  سوره  نی: اهیتسم  وجه

َُّمَز�ٍ  ُهَمَز�ٖ  لُِّ�ِّ  لٞ َو�ۡ ﴿   بتیغ  هک  است  یسک. ھمزه:  است  دهیگرد  افتتاح ]۱[الھمزة:  ﴾١ل
 زند. یم  طعنه  آنان  به  ا با اشارهی،  ا با فعلی،  و با سخن  را نموده  مردم  ییجویع و

  قیشر  بن  اخنس  درباره  سوره  نیاند: ا گفته  نزول  سبب  انیدر ب  یو سد  یلبکعطاء، 
.  پرداخت یم ص  رمکا  رسول  ژهیو بو  مردم  بتیو غ  ییجو بیع  به  هکشد   نازل
ا ی،  وائل بن عاص ای،  قیشر  بن  اخنس  درباره  یبنابر اقوال  سوره  نیا«د: یگو یم  انیابوح
  ھمه  درباره  است  نکمم د. ویگرد  نازل  خلف بن هیا امی،  رهیمغ دبنیا ولیمعمر،  بن لیجم
  متصف  اوصاف  نیا  به  هک  یسانک  ھمه  درباره  آن  مکح  یباشد ول  شده  نازل ھا آن

  است  یلکو   عام  قاعده  کی  نیا  انیو اصول  قیتحق  را در نزد اھلیز  است  باشند، عام یم
 . ستین  یلفظ مناف  بودن  ، با عام سبب  بودن  ه: مخصوصک

َُّمَز�ٍ ﴿ ِ ُهَمَز�ٖ ل
 ﴾١َوۡ�ٞل لُِّ�ّ

باد.   ییبجویبر ھر ع  ینابودو   ، عذاب ی: خواریعنی» ییبجویع  یبر ھر بدگو  یوا«
در   هک  است  یسک  زند اما لمزه یم  طعنه  یو  به  یسک  یرو در رو  هک  است  یسکھمزه: 

خود را   نانیھمنش  هک  است  یسک  گر: ھمزهید  یقول ند. بهک یرا م  یو  بتیسر غ  پشت
  اشاره  ا بهی و ابرو،  چشم  اشاره  را به  مردم  هک  است  یسک  دھد و لمزه یآزار م  یبا بدزبان

  املشاؤون  تعايل  اهللا رشار عباد«است:   آمده  فیشر  ثیزند. در حد یم  و سر طعنه  دست
  رابطه  زننده  برھم  نانیچ ، سخنأ خدا  بندگان  نیبدتر« .»ةحباأل  ب�  ، املفسدون ةبانلميم

 .»اند گناه یب و  کپا  اشخاص  انیجو بیو ع  دوستان  انیدر م  یدوست

ِي﴿ َدهُ  ٱ�َّ  ﴾٢ۥَ�ََع َماٗ� وََعدَّ
  آن زدن  و طعنه  ییبجویع  : سببیعنی »ردک  اش گرد آورد و شماره  یمال  هک  ھمان«

  مغرور است و  ، سرمست خود دلخوش  گرد آورده  مال  به  هک  است  نیا  زن  طعنه  یبدگو
را   گرانید  جھت  نیدارد، از ا  یو برتر  فضل  گرانید بر  مال  نیا  لهیوس  به  هکپندارد  یو م

 پندارد. یر میو حق  کوچک



 تفسیر انوار القرآن    ١٢٤٦

نَّ َماَ�ُ ﴿
َ
هُ  ۥٓ َ�َۡسُب أ ۡخَ�َ

َ
 ﴾٣ۥأ

  هک  از بس  رد! پسیم یھرگز نم  هک  یطور  به» ردهکد یاو را جاو  مالش  هکپندارد  یم«
ند ک یم خطور  خاطرش  به  مرگر کف  ، نه است  سرمست  آن  و به  دلخوش  شیخو  مال  به

.  است  صالح  از عمل  هیناکو   ضیتعر  هیآ  نی: ایقول شد. بهیاند یم  بعد از مرگ  به  و نه
  مال  ند، نهک یم  جاودان  یابد  یاتیخود را در ح  صاحب  هک  است  صالح  فقط عمل  یعنی

  هک  ند چنانک یم  ا جاودانر خود  صاحب  هک  است  با عمل  ھمراه  علم  نیھمچن  و ثروت

  گنج« ».الدهر  بقي ما  والعلامء باقون حياء،أ  وهم  املال  خزان  مات«د: یفرما یم س یعل
  هک  گاه برند اما علما تا آن یسر م به  زندگان ھنوز در قطار  هک یحال مردند در  مال  سازان

 ».ھستند  ی، باق است  یروزگار باق

ۖ َ�ُ�َبَذنَّ ِ� ﴿  ﴾٤ٱۡ�َُطَمةِ َ�َّ
مغرور   یاز خود راض  زن طعنه  غافل  انسان  آن  هک  ستین  ار چنانک: یعنی» نه  یول«

  یدر آتش  شبھه یب  : او و مالشیعنی» شود یم  افگنده  قطعا در حطمه«ه کپندارد بل یم
 ند.ک یخوار مند و خرد و کش یم  ز را در ھمیچ  ھمه  هکشود  یم  افگنده

ۡدَرٮَٰك َما ﴿
َ
 ﴾٥ٱۡ�َُطَمةُ َوَمآ أ

 و  افگندن تعجب  ، به میتفخ  یبرا  استفھام» ؟ ستیچ  حطمه  هک  یدان  و تو چه«
  است  یاز مقوالت  جھنم  نندهکخرد  آتش  یی، گو است  جھنم  آتش  ردنک  یمعرف  کھولنا

 ند.ک ینم  کرا در  آن  عقل  هک
 د:یفرما یم  حطمهر یخود در تفس  سپس

ِ نَاُر ﴿  ﴾٦ٱلُۡموقََدةُ  ٱ�َّ
  فرمان  به  هک  است  یالھ  فروزان  آتش  : حطمهیعنی» است  یالھ  افروخته  آتش«
 . است  شده  برافروخته  سبحان  یخدا

لُِع َ�َ  ٱلَِّ� ﴿ ۡ� َ�طَّ
َ
 ﴾٧َدةِ  ِٔٱۡ�

  به  آن  سوزان  یگرما  هک  است  یآتش  : حطمهیعنی» شود  بر دلھا غالب  هک  یآتش«
  مخصوص  یادآوری  ھا را به پوشاند. دل یرا م  و آن  شده  ھا غالب ابد و بر دلی یم  دلھا راه

عضو   نیتر فیلط  دل  هکرو  پوشاند، از آن یرا در م  وجود آنان  تمام  آتش  هک  یرد در حالک
  محل  دل  هک  یرو  ا از آنیشود،  یم  عارض  بر آن  یدرد سخت  یآزار  کو با اند  است  بدن
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  شمردن  کوچکبر و کبد مانند   و منش  د، اخالقیپل  اتی، ن یمقاصد انحراف  گاهیو جا
 . است  فضل  اھل

﴿ ٞ ۡؤَصَدة َها َعلَۡيِهم مُّ  ﴾٨إِ�َّ
سو بر   از ھمه  : آتشیعنی» ط استیمح  تنگاتنگ  آنان بر  آتش  ھمانا آن«
در   جھت  از ھمه  آنان  پس  است  بسته  شانیتماما بر رو  آن  یر و درھایفراگ  انیدوزخ
 توانند. ینم  آمده  رونیب  قرار دارند و از آن  آن  یتنگنا

﴿ ِۢ َدة َمدَّ  ﴾٩ِ� َ�َمٖد مُّ
اند  گرفته قرار  مکبلند و مح  ییھا ستون  در احاطه  : آنانیعنی» باال بلند  ییھا در ستون«
  یھا خیم  به  سپس ، شده  بسته  شانیدرھا بر رو«د: یگو یم  مقاتلندارند.   یزیگر  و راه

  شود و نه یباز م  آنان بر  یدر  ، نه نی. بنابرا شده  دهیگردان  مکمح  از آھن  ییآسا  ستون
 . است  از آتش  یبلند باال  یھا ا مراد ستونی». وزد یم  آنان بر  شیاز آسا  یمینس





 
 
 
 

 فیل  سوره

 . است  هی) آ۵(  یو دارا  است  یکم
  داستان از  یادآوریبا   هکشد   دهینام»  لیف«  جھت  بدان  سوره  نیا ه:یتسم  وجه
  منیه: در ک است  نیاختصار ا  به  لیف  اصحاب  . داستان است  شده  افتتاح  لیف  اصحاب

  منصوب  حبشه  پادشاه  ینجاش  یاز سو  هک  اشرم  صباح  بن  ابرھه  نام  بود به  ییمفرماکح
  نیرد با اکبنا   منیدر »  سیقل«  نام  به  یبا و بزرگیز  یسایلک  مرانکح  بود. آن  شده

  لهیاز قب  یا یاعراب مرد  سا برگرداند. پسیلک  آن  یسو  به  عبهک  را از حج  مردم  هک  ھدف
  خشم  ار، سببک  نیا . ساخت  را ملوث  رد و آنک  سا مدفوعیلک  در آن  هشبانگا  نانهک

  بھانه  نیاو با ا  واقع ند. اما درک یم  رانیرا و  عبهک  هکد و سوگند خورد یگرد  ابرھه
را   تیقلمرو نصران  ساحه گرداند و  متصل  را با شام  منیو   نموده  را فتح  هکم  خواست یم

 دھد.  توسعه
  به  یموضع  نھاد تا به  هکم  رد و رو بهک  آماده  یبیمھ  یھا لیبا ف  گران  یرکلش  پس

  چپاول  شد، او به  کینزد  هکم  به  هک  ر ابرھهکد. لشیرس  هکم  یکیدر نزد»  مغمس«  نام
جد   ھاشم  بن  عبدالمطلب شتر از  ستیدو  اموال  آن  انیداد و در م  فرمان  اعراب  اموال
  شیفرد قر  نیتر فیو شر  نیرا نزد بزرگتر  یکیپ  . سپس وجود داشت ص  رمکا رسول

  را به  هکم  مردم  به  ابرھه  غامیپ ردند و اوک  یاو معرف  را به  ، عبدالمطلب فرستاد. مردم
  با آنان  جنگ  یبرا  هکبود   ردهک  اعالم  غامیپ  در آن  د. ابرھهیرسان  عبدالمطلب

  گفت: به  یو  در پاسخ  عبدالمطلب ند.ک  رانیرا و  عبهکتا   است آمده  هکبل  ستا  امدهین
  نی، ا است  یرو و توانیار نک  نیما را بد  نه و  میدار  سر جنگ  ما با ابرھه  نه  هکخدا سوگند 

را از   آن أ اگر خداوند  پس  است ÷  میابراھ  یو  لیخل  و خانه  یالھ  الحرام  تیب
را   ند تا آنکرا بر شما باز   راه  و اگر ھم  اوست  حرم و  خانه  نیشما باز دارد، ا  ھجوم

  شھا آناز خ  دفاع  ما توان  هکاو   ذات  را سوگند بهیز  شھا آنخ داند و ید، او مینک  رانیو
  انیکگر مید  یسو  آن . از میبرو  نزد ابرھه  ا با منیب  گفت: پس  ابرھه  ندهی. نما میرا ندار

ردند اما کرا   خوردند و قصد نبرد با ابرھه  انکت  خبر سخت  نیاز ا  پنداشته  ار را بزرگک
بردند و   ھا پناه وهک  ر بهیرا ندارند لذا ناگز  یو  میر عظکبا لش  ییارویرو  تاب  هکدند ید

 خواھد داد.  یرو  چه  هکبودند   ناظر صحنه
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تنومند   یمرد  هک  یو  تیو شخص  بتیر ھیتأث  و او تحت  رفت  ابرھهنزد   عبدالمطلب
  عبدالمطلب د.یرا بگو  شیاز خوین  هک  خواست  یو از و  ومنظر بود، قرار گرفتکیو ن

  ، باز پس است  گرفته  از من  هکرا   یشتر  ستیدو  پادشاه  هک  است  نیا  از منیگفت: ن
  سخن  با من خود  شتران  درباره  هک  است  چگونهرد و گفت: ک  تعجب  دھد. ابرھه

  آن  ردنک  رانیو  یبرا  و من  توست  پدران  نیتو و د  نید  هک  یھا آنخ  اما درباره  ییگو یم
  شتران  نیا  صاحب  من گفت:  یو  در پاسخ  ؟ عبدالمطلب ییگو ینم  یسخن  چی، ھ ام آمده

.  باز خواھد داشت  آن نا تو را ازیقی  هکدارد   یصاحبز از خود ین  عبهک  اما خانه  ھستم
؛  ار خوبیگفت: بس  عبدالمطلب . نمک یم  رانیرا و  عبهک  ، من ستین  نیگفت: چن  ابرھه

  به  شیاز افراد قر  یبا شمار  گاه آن و  بازگشت  یاز نزد و  . سپس عبهک  ھم  نیتو و ا  نیا
  نیا  هکرد کدعا  أ خداوند  بارگاه  به  یزار  و به  گرفتدر را   آمد و حلقه  عبهک  در خانه

 د.ینما  دفع  عبهکرا از   غائله
  نام به  یبزرگ  لیف  یو  شد، ھمراه  هکرد و وارد مک  یشرویپ  هکم  یسو  به  ر ابرھهکلش

جلو  افگند و یم  نیراندند زانو بر زم یم  حرم  یسو  او را به  ھرگاه  هکبود » محمود«
 د.یدو یم  تاخت  چرخاندند، به یم  ر جھاتیا سای،  منی  یسو  او را به  یرو  اما چون  رفت ینم

 از  یپرندگان  هکرد ک  دعا بود، مشاھده  مشغول  عبدالمطلب  هک یحال روز بعد در
را  ھا آن  هکبود   ییھا زهیسنگر  یا اند و با ھر پرنده ظاھر شده  منی  ا و از سمتیدر  جانب

  هک خدا سوگند  گفت: به  رد. عبدالمطلبک یم  حمل  شیخو  یمنقارھا و چنگالھابا 
  آن ! پس تھامه  نیاز سرزم  نجد اند و نه  نیاز سرزم  نه  هک  بیاند عج یپرندگانھا  این

  یاحد  به  یسنگ  چیھ  هک یطور  ختند بهیفرور  ر ابرھهکھا را بر سر لش زهیسنگر  پرندگان
  منی  یسو به  نانکفرار  ر ابرھهک. لش ساخت یاو را نابود م  هک نید مگر ارک ینم  اصابت

از   یکی  اصابت ز موردیخود ن  شدند. ابرھه یم  کافتادند و ھال یم  در راه ھا آنختند، یگر
تا   ختیفرور  تنش  افتاد و گوشت  یکی یکی  سر انگشتانش  پس  گرفت ھا قرار سنگ  آن

 شد.  کھال  مرگ  نیبدتر  صنعا بردند و در آنجا به  او را به  هک نیا
،  از آن  پس  هک  یطور به  داشت  یبزرگ  اثر بس  اعراب  انیو در م  خیدر تار  ستکش  نیا

از  أ خداوند رایھستند ز للها  اھل  شانیپنداشتند و گفتند: ا  را بزرگ  شیقر  مردم
بر   انیجر نیا  هکبود   سان نی. بد داشتباز   شانیرا از ا  د و دشمنیجنگ  شانیجا

!  یافزود. آر أ در نزد خداوند  آن  گاهیجا  به  مردم  مانیو ا  عبهک  خانه  بزرگداشت



 ١٢٥١  سوره فیل

 

  و امت  داده  نشان  انیجھان  را به  شھا آنخ  داد، عظمتیرو  نیتا با ا  خواست أ خداوند
 گرداند.  آماده  معال  ھمه  یسو  به  اسالم  رسالت  حمل  یرا برا  عرب

 ۵۷۰( ص  رمکا  تولد رسول  در سال  یخیتار  داد مھمیرو  نیا  هک  ر استکذ  انیشا
  لیف  سال  به  هک  سال  و آن ص  رمکا  رسول  بعثت  انیم  فاصله  یعنیشد.   م) واقع
در   یجمع ز ھنوزین  شانیا  بعثت  در ھنگام  هک  یطور بود به  سال  د، چھلیگرد  معروف

در   واقعه  نیا  بودند. پس  ردهک  سر مشاھده  چشم  را به  لیف  واقعه  هکبودند   زنده  هکم
 بود. ص  حضرت  آن  نبوت  از مقدمات  قتیحق

ۡصَ�ِٰب ﴿
َ
لَۡم تََر َكۡيَف َ�َعَل َر�َُّك بِأ

َ
 ﴾١ٱۡلفِيلِ �
 » لم«بر سر   چون  استفھام  را ھمزهیز  است  اثبات  یمعنا  به  استفھام» ؟ یدیا ندیآ«

ز ین  استفھام  هکو از آنجا   است  ینف  حرف»  لم»  هک شود چرا یم  لیتبد  جابیا  د، بهیدرآ
د، یایب  یسر نف بر  ینف  و چون  است  آمده  یبر سر نف  ینف  باشد پس یم  یارکان  استفھام

. و  یا تو دانسته !ص محمد  یاست: ا  نیا  یند. لذا معنک یم  لیتبد  جابیا  را به  آن
و اخبار   ردهک  مشاھده را  آثار آن  ینبودند ول  لیف  شاھد واقعه ص  حضرت  ھرچند آن

  یا و ندانسته  یدیا ندی! آ یآر اند. دهیرا د  آن  ییگو  بودند پس  دهیتواتر شن  ز بهیرا ن  آن
را   عبهک  بیصد تخرق  هک  یلدارانیپ : بایعنی» رد؟ک  چه  لیف  با اصحاب  پروردگارت  هک«

  داستان  عصرت ھم  ز مردمیتو و ن !ص محمد  یاست: ا  نیا  یمعن  داشتند. حاصل
رد، ک  چه  با آنان أخداوند  هک  قتیحق  نید و از ایا ا دانستهی  دهیرا د  لیف  اصحاب

 آورند؟ ینم  مانیا  گر چرا قومتید  د پسیباخبر
،  بر قدرت  یارکآش  لیو دل  یالھ  اتیاز آ  یاعجاز  یتی، آ لیاباب  پرندگان  ! فرستادن یآر

  شیپ  هک  است رکذ  انیبود. شا ص محمد  یو برتر  دگار و بر شرفیآفر  متکو ح  علم
  نیاز ا  ز استی، جا یو  نبوت  سیتأس  اعالم  عنوان  امبر بهیپ  از بعثت  قبل  معجزات  فرستادن

 .ردک یم  یبان هیسا را ص خدا  رسول جا  ز ھمهین  یابر،  از بعثت  قبل  هک  است  نقل  جھت
خود   دشمنان ، ص  حضرت  آن  بر نبوت  یاعالم  عنوان  به  أل  ی، خدا بیترت  نیا  به

باشند،  ینم  شندهک اند و عادتا کوچک  پرندگان  هک  شیخو  انیرکلش  نیتر فیرا با ضع
 د.ینابود گردان
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لَۡم َ�َۡعۡل َكۡيَدُهمۡ ﴿
َ
 ﴾٢ِ� تَۡضلِيلٖ  �
  لیف  اصحاب  رنگیر و نکم  یتعال  ا حقی: آیعنی» ؟ اثر نساخت یرا ب  شان رنگیا نیآ«

  د؟ بهینگردان اثر یو ب  را تباه  آن  اھل  میحر  تجاوز به  و روا شمردن  عبهک  بیدر تخر
  داده  سازمان  آن  یرا برا  شان رنگین  هک  یھدف  به  دند و نهیرس  خانه  به  نه  هک  یطور

امر را   نیا  قومت  یامبر! وقتیپ  یا  د؟ پسیگردان  شان کھال أ خداوند  هکبودند بل
  به  هک یستند درحالین  کمنایبر خود ب  یالھ  مجازات  گر چرا از فرود آمدنیدانستند، د

 دارند؟. یبازم  مانیرا از ا  ورزند و مردم یفر مکما   تابکو   رسالتت

بَا�ِيَل ﴿
َ
رَۡسَل َعلَۡيِهۡم َطۡ�ًا �

َ
 ﴾٣َوأ

در  نجا و آنجای، از ا یدرپ یپ  هک» فرستاد  لیاباب  یپرندگان  دسته  دسته  و بر سر آنان«
بودند   یرنگ  اهیس  پرندگان ھا آن  هک  است  ردند. نقلک یم  انربمبا  بر سر آنان  ییھا گروه

  یو سنگ  آن  در چنگال  بود؛ دو سنگ  سنگ  سه  یا ا آمدند و با ھر پرندهیدر  از جانب  هک
  را در ھم  آن  هک نیا خورد مگر ینم  یزیچ  چیھا بر ھ سنگ  آن  پس  در منقار آن

 د.یگردان یو خرد و نابود م  ستکش یم

يلٖ ﴿  ﴾٤تَۡرِميِهم ِ�َِجاَر�ٖ ّمِن ِسّجِ
  پرندگان  اند: آن گفته  مفسران» انداختند یفرو م  گل از سنگ  ییھا زهیسنگر  بر آنان«
  بود و با آتش  تر از عدس تر از نخود و بزرگ کوچک  هکبودند   از گل  ییھا زهیسنگر  حامل
  یا زهیسنگر  چون  بود پس  شده  نوشته  ابرھه  انیرکلش  یھا نام ھا آنو در   شده  پخته  جھنم

 شد. یم  رونیب  شندهک  یا آبله  یو  رد، از تنک یم  اصابت  از آنان  یکیبر  ھا آناز 

ُ�ولِۢ ﴿
ۡ
أ  ﴾٥فََجَعلَُهۡم َكَعۡصٖف مَّ

  یاھک  : مانند برگیعنی» دیگردان  دهیجو  مهین  اهکرا مانند   آنان  سر انجام  پس«
 ر آخوریز  به  از آن  ییھا پرزه  مهین  خورند و بعد از خوردنشان یرا م  آن  انیچھارپا  هک
  آن  انیچھارپا  هکدند یگرد  یبرگ  است: ھمچون  نیا  یمعن  یقول افتد. به یم

و   یبخار  تیروا  به  فیشر  ثی. در حد است  مانده  یباق  آن  اهکاند و فقط  راخورده
  لیف أ خداوند«فرمودند:   هکم  در روز فتح ص خدا  رسول  هک  است  آمده  مسلم
  هکد ید اما بدانیمسلط گردان  را بر آن  امبر خود و مؤمنانیو پ  باز داشت  هکم را از

  هک  سک  ! آن روز، ھانیدر د  آن  حرمت  ھمچون  است  بازگشته  بدان  آن  حرمت امروز
 ».ندک  ابالغ  بیغا  به  حاضر است



 
 
 
 

 قریش  سوره

 . است  هی) آ۴(  یو دارا  است  یکم
 از  در آن أ خداوند  هکشد   دهینام»  شیقر«  سبب  بدان  سوره  نیا ه:یتسم  وجه

 شود. یم  دهیز نامین»  الفیا«  . و سوره است  ردهک  یادآوری  شیخود بر قرھای  نعمت

يَ�ِٰف قَُر�ٍۡش ﴿ ِ�ِ١﴾ 
 در  چون  هکبود   نیا ص امبریپ  لهیقب  شیقر  دادن  الفت» شیقر  دادن  الفت  یبرا«

گر ید  لیقبا  و ھجوم  مورد غارت  رفتند، در راه یم  یتجارت  یسفرھا  به  تیجاھل  دوران
  د حرمتیو با ھستند  أل  یخدا  خانه  اھل  شیگفتند: قر یم  را اعرابیگرفتند ز یقرار نم

  هک  یا یمنیو ا  الفت  سبب دستور داد تا به  شیقر  به  أل  ی. لذا خدا داشت  را نگاه ھا آن
ر کرا ش أبرخوردارند، خداوند  خود از آن  یو تابستان  یزمستان  یر دو سفر تجارتد

 د.یگردان  آسان  شانیقرار داد و برا  آنان  سفر را مورد الفتھردو  را اویبگزارند ز
 » قرش«ر یتصغ  غهیاز ص  هک  است  نانهک  بن نضر  از نسل  یلیقبا  مجموعه  ، نام شیقر

 ور ھا حمله یشتک  به  هک  است  انیاز آبز  یا جثه  بزرگ  وانیح  قرش رایز  شده  برگرفته
 ، وانیح  آن  هکردند ک  هیتشب  قرش  وانیح  به  یرو  را از آن  شیقر  لهیشود. قب یم

  گرانیو برد  مصون  شدن  دهیخود از در  هک  یخورد در حال یگر را مید  یآبز  جانداران
  ینامگذار  وجه« د:یگو یم  انیابوح  یتواند. ول ینم  شده  غالب  بر آن  یسکو   است  رهیچ
  هک بعد از آن  شیقر و  است  تجمع  یمعنا  به  شیتقر  هک  است  نیا  نام  نیا  به  شیقر
 ».ردک  جمع  را در حرم  آنان  البک بن یشدند و قص  بودند، جمع  ندهکپرا

َتآءِ رِۡحلََة  ۦَ�ٰفِِهمۡ إِ ﴿  ﴾٢ۡيِف ٱلصَّ وَ  ٱلّشِ
 بود  منی  یسو  به  شیقر  یسفر زمستان» و تابستان  سفر زمستان  ھنگام  شان الفت«

  ینیسرزم  را شامی؛ ز شام  یسو  به  آنان  یو سفر تابستان  ر استیگرمس  منی  نیرا سرزمیز
گذراندند  یم  یزندگ  تجارت  لهیوس  به  هکدر م  شیقر  هک  ر استکذ  انیر. شایسردس  است
و اگر   وجود نداشت  شانیبرا  هکدر م  اقامت  انکبود، ام ینم  یتجارت  وچکدو   نیاگر ا  پس

  انجام  قادر به  شد، آنان ینم  شان تیامن  نیتأم  لهیوس  عبهک  نار خانهکدر   مجاورتشان
 نبودند.  یتیار و فعالک  گونه چیھ
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در   یمعن رایز  است  خود متعلق  ماقبل  به  سوره  نیا  هکند ک یم  حیتصر  اسحاق  بن محمد
در شھر   شان مطمئن و  منیا  و حفظ اجتماع  شیقر  دادن  الفت  یاست: ما برا  نیا  ینزد و

 . میردکرا نابود   لیف  اصحاب و  بازداشته  هکرا از م  لی، ف شانیدر سفرھا  شان و الفت  هکم

 ﴾٣ٱۡ�َۡيِت فَۡلَيۡعُبُدواْ َربَّ َ�َٰذا ﴿
خاطر  را به  یتعال  حق  شی: اگر قریعنی» نندک  را عبادت  خانه  نید پروردگار ایبا  پس«

  مخصوص  نعمت  نیخاطر ا  د او را بهیردند، باکن  پرستش  یگانگی  به  شیھا ر نعمتیسا
او   هک  سبحان  یخدا  یاز سو  شیقر  به  قتیحق  نیا  نند. اعالمک  ر شد، پرستشکذ  هک

را   بتان  شیرا قریز  است  از بتان  یو  یزاریب  اعالم  ، در واقع است  عبهک  پروردگار خانه
  نیا  لهیوس  به  هکد یگردان  قتیحق  نیا  را متوجه  آنان  یتعال  ردند لذا حقک یم  پرستش

  اند پس هردکدا یپ  یو برتر  شرف  ر اعرابی، بر سا است  کیالشر  پروردگار آن  هک  خانه
  نعمت  هک بدان«د: یگو یم / یراز  اورند. امامین  کزند و شریبپرھ  نعمت  فرانکد از یبا

؛ و از  منفعت  نمودن  با جلب  یگریضرر و د  نمودن  : با دفعیکی؛  است  بر دو قسم  دادن
  نعمت أ خداوند  جھت  نی، بد تر است مھمتر و مقدم  منفعت  ضرر از جلب  دفع  هکآنجا 
رد و کر کذ  سوره  نیرا در ا  شانیسو به  منفعت  جلب  نعمت و  لیف  ضرر را در سوره  دفع

  نیداد تا ا  فرمان  شیخو  عبادت  را به  ، آنان میعظ  دو نعمت نیا  به  دادنشان  با توجه
 ھا باشد. نعمت  نیبرابر ا در  یرک، ش تیعبود

ِيٓ ﴿ ۡطَعَمُهم ّمِن ُجوٖع َوَءاَمَنُهم ّمِۡن َخۡوفِۢ  ٱ�َّ
َ
 ﴾٤أ

 دو  آن  سبب  را به  شیقر  یتعال  : حقیعنی» داد  شان یغذا  یدر گرسنگ  هک  ھمان«
  میب و از«د یبردند، رھان یسر م  به  در آن  هک  یدیشد  یرا از گرسنگ  سفر غذا داد و آنان

  اسارت به و  ردهک  گر را غارتید کی  اعراب  زمان  را در آنیز» دیگردان  شان منیا  و ترس
  منیھا ایغارتگر و  حمالت  نیاز ا أ خدا  خانه  مجاورت  سبب  به  شیگرفتند اما قر یم

  منیز این  لیف رکو لش  حبشه  سپاه  ھجوم  را از ترس  آنان  یتعال  حق  هک  بودند چنان
گردانند و بجز او،   گانهی  عبادت  ، فقط او را به نعمت  ھمه  نیر اکش  د بهیبا  د پسیگردان
  جھت  نیبد«د: یگو یم ریثک  رند. ابنینگ  پرستش  و به  نداده و ھمتا قرار  کیرا شر  بتان
  جمع  شیبراھردو   و آخرت ایدن  یمنی، ا گفت  کیلب  یالھ  فرمان  نیا  به  ھرکس  هک  است
د یگرد  سلب  یاز و  تیامنھردو  رد،ک  انیرا عص  یتعال  حق  فرمان  نیا  ھرکس شد و
  فیشر  ثیدر حد».  ناظر است  یمعن  نیبر ا  نحل  ) از سوره۱۱۳ـ  ۱۱۲(  اتیه آک  چنان



 ١٢٥٥  سوره قریش

 

 سوره: ص خدا  رسول  هک  است  آمده ل  یانصار  نکس دبنیزی بنت اسماء  تیروا  به

يَ�ِٰف قَُر�ٍۡش ﴿ بر شما!   ی! وا شیقر  گروه  یا«فرمودند:   سپس  نموده  را تالوت ﴾١ِ�ِ
  و ھراس  و از ترس  اطعام  یشما را از گرسنگ  هکد ینک  عبادت را  یھا ناخ  نیپروردگار ا

 ».دیگردان  منیا





 
 
 
 

 ماعون  سوره

 . است  هی) آ۷(  یو دارا  است  یکم
 

  آخر آن در  أل  یخدا  هکشد   دهینام»  ماعون«  جھت  بدان  سوره  نی: اهیتسم  وجه
دھند،  ینم  تیعار  را به  و آن  بازداشته  گرانیرا از د  منزل  و آالت  اسباب  هکرا   یسانک
  هک  یسانک  وھشکن  سبب  شود به یم  دهیز نامین»  نید«  سوره  نی. ا است  نموده  وھشکن

 رند.کرا من  یاخرو  یجزا  یعنی؛  نید
باشد.  یم  یمدن  و قتاده  عباس ابن  قول  اما به  است  یکم  سوره  نیجمھور، ا  قول  به

  هکم در  سوره  نیا  است: نصف  گفته  آن  نزول  سبب  انینا در بیمفسر ناب »للها  ھبه«
 . است  شده  نازل  منافق  یاب بن للهعبدا  در باره  نهیدر مد  آن  و نصف  وائل بن یعاص  درباره

رََءيَۡت ﴿
َ
ِيأ ِ  ٱ�َّ ُب ب  ﴾١ٱّ�ِينِ يَُ�ّذِ
 و  حساب  هکرا   یسکا ی: آیعنی» ؟ یدیخواند، د یم  جزا را دروغ  هکرا   یسکا یآ«

  نیو درع  تعجب  ختنیبرانگ  یبرا  استفھام  نی؟ ا یند، شناختک یار مکرا ان  آخرت  تابک
 شود. یم  انیب  بعد از آن  هک  است  یامر  شناخت  به  شنونده  قیتشو  جھت  حال

  هیآ  نیا« د:یگو یم ب  عباس ؛ ابن است آمده  یچند  اقوال  نزول  سبب  انیدر ب
  بن دیول  درباره  هیآ  نیا«د: یگو یم  یاما سد». دیگرد  نازل  یسھم  وائل  بن  یعاص  درباه

  آن  بود پس  یمیتی  یوص  هکشد   نازل  ابوجھل  درباره  هیآ  نی: ایقول  به». شد  نازل  رهیمغ
را از خود راند.   میتیرد اما او ک  خود را طلب  مال  یآمد و از و  نزدش  برھنه  یبا تن  میتی

  شتک یم  یشتر  در ھر ھفته  هکد یگرد  نازل  انیابوسف  درباره  هیآ  نیا«د: یگو یم  حیجر ابن
 ».خود راند  را با چوبدست  میتی  او آن اما  خواست  یزیچ  یاز و  یمیتی  حال  نیدر ا

ِيفََ�ٰلَِك ﴿  ﴾٢ٱۡ�َتِيمَ يَُدعُّ  ٱ�َّ
  نیا  یای: اگر جویعنی» راند یم  یسخت  را به  میتی  هک  است  سک  ھمان  نیا«

  ، او ھمان ینک  تأمل  اتشیو خصوص  ا در اوصافی،  یر روز جزا بشوکمن  شخص
  است  یدھد. گفتن ینم  یو  را به  راند و حقش یم  شدت  را به  میتی  هک  است  یسک
 دادند. ینم  راثیم  انکودکو   زنان  ، به لکطور   به  تیجاھل  اعراب  هک
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ٰ َطَعاِم ﴿  ﴾٣ٱلِۡمۡسِك�ِ َوَ� َ�ُضُّ َ�َ
  ھمان جزا، ر روزکمن  شخص  نی: ایعنی» ندک ینم  بیترغ  نیکمس  دادن  طعام  و به«

  و نه ندک یم  را اطعام  نیکدارد، مسا  هک  یو آز  بخل  سبب  خود به  نه  هک  است  سک
 زد.یانگ یار برمک  نیرا بر ا  گرانیا دیخود   خانواده

ِينَ  ٤فََوۡ�ٞل ّلِۡلُمَصلِّ�َ ﴿  ﴾٥ُهۡم َعن َصَ�تِهِۡم َساُهونَ  ٱ�َّ
 دھند ینم  یتیاھم  آن  و به» غافلند  شیاز نماز خو  هک  یبر نمازگزاران  یوا  پس«

ز ین  آن  کبرند و در برابر تر یرا نم  ید ثوابیاگر نماز بگزارند، از نماز خود ام  هک یطور به
اگر با   پس برود  از دست  آن  از نماز غافلند تا وقت  آنان  نیندارند ھمچن  میب  یاز مجازات
  خوانند. حق ینم نبودند، نماز  اما اگر با مؤمنانخوانند  یا نماز میر  باشند، به  مؤمنان

نفرمود:  و »غافلند  شیاز نماز خو«. ]۵[الماعون:  ﴾َعن َصَ�تِِهۡم َساُهونَ ﴿فرمود:   یتعال
  دهینماز، آمرز  یدر اثنا  را سھو و غفلتیز» غافلند  شیساھون: در نماز خو  صالتھم  یف«

َعن َصَ�تِهِۡم ﴿عبارت:   باشد. پس یم  یاریختر ایسھو غ  نیا  هکچرا  است  و بخشوده
  به  آن  ا با خواندنینماز،   وقت  ر انداختنیتأخ  با به  آنان  هک  است  یمعن  نیا  به ﴾َساُهونَ 

غافلند. اما   شیاز نماز خو  هکاند ینمازان یا مراد بیغافلند.   شی، از نماز خو یمباالت یب
ر یغ  یامر  هکشود چرا  ینم  داخل  فیلکت  در تحت ؛ سھو در نماز میگفت  هک  چنان

  یدر نماز سھو نمودند و برا خود ص خدا  رسول  هک  است  شده  و ثابت  است  یاریاخت
در نماز   صحابه  نیردند. ھمچنک  سھو را مشروع  ند، سجدهک یدر نماز سھو م  هک  یسک

 س  وقاص یاب سعدبن  در پاسخ ص خدا  رسول  هکند ک یم  ر نقلیثک ردند. ابنک یسھو م

  هک  یسانک«اند؟ فرمودند:  یسانک  چه ﴾َعن َصَ�تِِهۡم َساُهونَ ﴿د: یپرس  شانیاز ا  هک
 ».اندازند یم ریتأخ  به  آن  نماز را از وقت

شد   نازل  یمنافقان  درباره  هیآ  نیا«د: یگو یم  نزول  سبب  انیدر ب ب  عباس  ابن
  یخواندند اما وقت یم نماز  ییا و خودنمایر  یبودند، از رو یحاضر م  مؤمنان  یوقت  هک

ا و یاش  دادن  تیاز عار  آنان  نیردند ھمچنک یم  کبودند، نماز را تر یم  بیغا  مؤمنان
 ردند.ک یم  یخوددار  مؤمنان  به  منزل  یضرور  لیوسا

ِينَ ﴿  ﴾٦ُهۡم يَُرآُءونَ  ٱ�َّ
از نماز خود غافلند، در   آنان  هک آن  عالوه  : بهیعنی» نندک یا میر  هک  آنان«



 ١٢٥٩  ماعونسوره 

 

  از اعمال  در ھر عمل  ا آنانینند. ک یم  یارکایخوانند، ر یم  هکز ین  یینمازھا  ھمان
  هک  است  یند. گفتنیرا بستا  آنان  نند تا مردمک یم  یارکایدھند، ر یم  انجام  هک  یکین

 . است  مردمھای  دل در  منزلت  و طلب  عبادت  لهیوس  ا بهیدن  منافع  ا، طلبیر  قتیحق
و   اضتیخود ر  نفس  به  هک  یسک  یمگر برا  ا دشوار استیز از ریپرھ  البته
  ثیدر حد ص خدا  رسول  جھت  نیھم  وا دارد به  اخالص  را به  بچشاند و آن  یسخت

  املسح  يلع  ةاملظلم  ةالليل  السوداء يف ة انلمل  دبيب  من  خيفأالر�اء «اند:  فرموده  فیشر
 .» است  یاھیس  بر پالس  کیتار  یدر شب  اهیس  یمور  دنیتر از خز دهیا پوشیر« .»االسود

 است:  جمله  از آن  هکدارد   یا انواعیر
 . مردم  و ثنا و ستایش  جاه  قصد حب  خود به  و ھیأت  شخصیت  دادن  و جلوهکنی -۱
  ھیأت  به  در دنیا و در نظر مردم  وسیله  این  تا به  خشن، یا  وتاهک  جامه  پوشیدن -۲

 زھد درآید.  وھیبت
  بر آنچه  دنیا و اظھار تأسف  بر اھل  اظھار خشم  وسیله  با گفتار به  ردنکریا  -۳

 شود. می  از او فوت  از خیر و طاعت  هک
  پیشنماز در   و آراستنک، یا نی دیگران  خود به  نماز و صدقه  دادن  نشان -۴

 . مردم  چشم
  نندهک  و پنھان  مانیا  نندهکار کآش  ه: منافقک  است  نیار اکایو ر  منافق  انیدر م  فرق

وجود ندارد؛   یو  در قلب  هک  است  یخشوع  نندهکار کار: آشکایر  هک یدر حال  فر استک
بپندارد و در   و خداترس  نیند، او را متدیب یاو را م  یظاھر  خشوع  نیا  هک  یسکتا 

  اگر با ھدف  گرانید  به  کین  عمل  دادن  اند: نشان رساند. علما گفته  ھم به  یارادت  حقش
 ندارد.  یکخود باشد، با از  تھمت  ینف  زهیانگ  ا بهیاز خود،   یرویپ  به  ختنشانیبرانگ

 ﴾٧ٱلَۡماُعونَ َوَ�ۡمَنُعوَن ﴿
گر ید کی به  مردم  هک  است  ییزھایچ  ون: نامماع» دارند یرا باز م  ماعون  هک  و آنان«

  یسکعادتا از   هک  و آتش  ک، نم ، آب گی، دلو، د لنگک،  لیب  لیدھند، از قب یم  تیعار
طلبند و بر  یم را ھا آن  حاالت  ـ در غالبھردو  ریو فق  یشود و غن ینم  بازداشته

مورد   آن  بازدارنده  هکشود بل ینم  متوجه  یسرزنش  چیز ھین ھا آن  نندهک  درخواست
  ز بازداشتهیچ  سه« است:  آمده  فیشر  ثیدر حد  هک  چنان  است  و سرزنش  مالمت

  طلب  ینان  از تنورت  ات هیھمسا  هک نیا  است  باب  نیاز ھم».  کو نم  ، آتش شوند: آب ینم
 بگذارد.  خود را نزدت  یاالک  یروز  ا روز و نصفیند، ک





 
 
 
 

 کوثر  سوره

 . است  هی) آ۳(  یو دارا  است  یکم
 

و   رمهک، ع . اما حسن است  یک، م جمھور مفسران  مشھور و قول  قول  به  سوره  نیا
 . است  نیز ھمیر نیثک ابن  یو رأ  است  یوثر مدنک  سوره  هکاند  گفته  قتاده

�ۡ ﴿ه: یبا آ  هک  گرفت  نام» وثرک«جھت   بدان  سوره  نیا ه:یتسم  وجه
َ
ٓ أ ا  َك َ�ٰ َطيۡ إِ�َّ

  به  لیذ  فیشر  ثیدر حد» وثرک«ر ی. تفس است  شده  افتتاح ]۱[الکوثر:  ﴾١ثَرَ َكوۡ لۡ ٱ
 فرو  یکسب  خواب  به ص خدا  رسول«است:   شده  انیب  نیچن س  کمال  بن  انس  تیروا

 گفتند:  اصحاب  به  برداشتند و خطاب  را از خواب  سرشان  نانک تبسم  بودند سپس  رفته
دند. یپرس را  تبسمشان  لیدل  شانیاز ا  ا اصحابیبود؟   چه  تبسمم  لیدل  هکد یدان یا میآ

را   پرداختند تا سوره  آن  تالوت  به  شد. سپس  نازل  یا سوره  بر من  کنیفرمودند: ھم
  ؟ اصحاب ستیوثر چک  هکد یدان یا میدند: آیخود پرس  اصحاباز   نمودند. سپس  ختم

  در بھشت  أل  یخدا  هک  است  یوثر نھرکداناترند. فرمودند:   و رسولش أ گفتند: خدا
وارد   بر آن  امتیدر روز ق  ار، امتمیبس  است  یریخ  و بر آن  است  ردهکعطا   من  به
  شود و من یم  ربوده  از آن  یا بنده  پس  است  ستارگان  شماره  به  آن  شوند و ظروف یم
  آنان  هک  یدان یند: تو نمیگو یم  من  . اما به است  من  م: پروردگارا! آخر او از امتیگو یم

 ».د آوردند؟یپد  بعد از تو چه
 گفت:  هک  است ردهک  تیروا  سوره  نیا  نزول  سبب  انیدر ب  یاز سد  حاتم  یاب ابن

  پس ! است  و بالعقب  سرانجام  یب  گفتند: فالن یمرد، م یم  پسرانش  هک  یسک  به  شیقر
بتر « گفت:  وائل  بن  ی، عاص درگذشت ص خدا  فرزند رسول  میا ابراھی،  قاسم  چون

و در  د.یگرد  نازل  شان در رد سخن  سوره  نیا  سپس». دیگرد  محمد: محمد بالعقب
  هک  است نیا ھا آن  اما مفاد ھمه  است  شده  ز نقلین  یگرید  اتیروا  آن  نزول  سبب  انیب

اوالد   مرگ  شمردند و به یر میو حق  فیرا ضع  شان روانیو پ ص  رمکا  رسول  انکمشر
  مؤمنان  شدن ریو ازدرگ  بوده  ـ خوشحال  نهیدر مد  میو ابراھ  هکدر م  ـ قاسم  ورشانکذ

ند ک  شد تا اعالم  نازل  سوره  نیا  ردند پسک یم  یبار شادمان ا محنتی  سخت  با حوادث
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  چیھ  به  فرزندان  اند ومرگ  غالب  شان روانیروز و پیرومند و پین ص خدا  رسول  هک
  بال عقب  تیدر نھا  هکاند  ص امبریپ  دشمنان  نیند و اک ینم  مک  شانیا  از شأن  وجه

 ماند. ینم  یباق  یکین  و آوازه  نام  چیھ  را از آنانیباشند ز یم

ۡ�َطۡيَ�َٰك ﴿
َ
آ أ  ﴾١ٱلَۡكۡوثَرَ إِ�َّ

  است  در بھشت  یشد ـ نھر  انیب  هک وثر ـ چنانک» میردکوثر عطا کتو   ھمانا ما به«
  و امتشان ص شیخو امبریپ  یبرا  یداشتیو گرام  رامتک  مثابه  را به  آن  أل  یخدا  هک

قرار   یو فراوان  یاریبس  یدر منتھا  هک  است  یریوثر در لغت: خک.  است  قرار داده
  تیعنا ص  رمکا  رسول  به  هکشود  یم  یریھر خ  شامل  لمهک  نی، ا نیباشد بنابرا  داشته

  . به است  وثر قرآنک: یقول ھا. به تکرھا وبریگر خیوثر و دک  از حوض  ، اعم است  دهیگرد
  فیشر  ثی. در حد است ص  حضرت  آن  و امت  اصحاب  ثرتکوثر، کگر: ید  یقول

  ا قوتیدر و   از طال و بستر آن  آن  لبهھردو  هک  است  در بھشت  یوثر نھرک«است:  آمده
دتر از یو سپ  تر از عسل نیریش  آن  و آب  کمش تر و خشبوتر از زهیکپا  آن  ک، خا است
  ثیدر حد  هک چنان  محشر است  در موقف ص  رمکا  رسول  وثر حوضکا ی».  است  برف

  اقوال  نیتر حی، صح دو قول  نیا  هک  ر استکذ  انی. شا گذشت س  انس  تیروا  به  متقدم
  هک  است  یحوض  ، ھم در بھشت  است  ینھر  وثر ھمک،  نیباشد بنابرا یم  رابطه  نیدر ا
  آن  به  هک  است  یریخ  شوند و ھم یوارد م  بر آن  امتیدر روز ق ص  حضرت  آن  امت

 رد.یگ یبر م را در  فوق  اقوال  ، ھمه یمعن  نیا  هک  است  شده  تیعنا ص  حضرت

 ﴾٢ٱۡ�َرۡ فََصّلِ لَِرّ�َِك وَ ﴿
 ا ویتو در دن  به  هک ! چنانص امبریپ  ی: ایعنی» نماز بگزار  پروردگارت  یبرا  پس«

ما بر   یبرا  خالصانهھا  نعمت  نیا  رانهکش  به  پس  میا ار دادهیر بسیخ  آخرت
 مانند  ما، نه  نام ما و به  یرضا  یبرا» نک  یو قربان«ن ک  مداومت  شیخو  فرض  ینمازھا

 ریغ  یبرا  هکبودند   انکاز مشر  یسانکنند. و ک یم  یر ما قربانیغ  یبرا  هک  پرستان بت
  به أ ردند لذا خداوندک یم  یقربان  یر ویغ  یو برا  نماز گزارده أ خداوند

، عطاء و  باشد. قتاده  یو  یبرا  د خالصانهیبا  اش ینماز و قربان  هکداد   فرمان  امبرشیپ

 . اما است  در آن  یقربان  و ذبح  ید اضحینماز ع  یادا ﴾ٱۡ�َرۡ وَ ﴿ند: مراد از یگو یم  رمهکع
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در   یقربان و  هیھد  واناتیح  مراد از نحر، ذبح  هک  است  آن  حیصح«د: یگو یر میثک ابن
 . است  ردهک  ز نقلیرا ن  یثیحد  باره  نیر در ایثک ابن». باشد یم  کو مناس  حج

ۡ�َ�ُ إِنَّ َشانَِئَك ُهَو ﴿
َ
 ﴾٣ٱۡ�

 از  هک  توست  دشمن  نی، ا کش  : بدونیعنی» خود ابتر است  دشمنت  گمان یب«
از   هک  توست  دشمن  نیا ای.  است  سرانجام یو ب  ، بالعقب دهیبر  ا و آخرتیر دنیخھردو 

  یسک  به  تیجاھل ؛ در میگفت  هک ماند. چنان ینم  یباق  یکین  و آوازه  نام  بعد از مرگش  یو
مراد «د: یگو یم /  یبصر  گفتند. حسن ی، ابتر م نداشت  یرکفرزند مذ  هک  از مردان

خود   یینھا  ھدف  به  هک از آن  قبل  شانیا  هکبود   نیا ص امبریپ  از ابتر بودن  انکمشر
  نیا  هک  ساخت  روشن نجایدر ا أ مانند اما خداوند یم  امکنا  دعوت  راه  مهیبرسند، در ن

د: یگو یم /  یراز  امام ».مانند یم  و نشان  نام  یو ب  امکنا  هکاند  ص امبریپ  دشمنان
  یبرا  یا هیو پا  اصل  ھمچون و  ماقبلش  یھا سوره  یبرا  یا مانند تتمه  سوره  نیا«

 ».باشد یم  ما بعدش  یھا سوره





 
 
 
 

 کافرون  سوره

 . است  هی) آ۶(  یو دارا  است  یکم
  به  آن در أ خداوند  هک  گرفت  نام»  افرونک«  جھت  بدان  سوره  نیا ه:یتسم  وجه

  متضمن  هک  یامیپ  را به  افرانکتا   است  دستور داده ص محمد  حضرت  امبرشیپ
گرداند. در   ، مخاطب است  نیمسلم  یعباد  و استقالل  کاز شر  برائت  د و اعالمیتوح

ُ ٱ ُهوَ  قُۡل ﴿  و سوره  سوره  نیا ص  حضرت  آن  هک  است  آمده  فیشر  ثیاحاد َحدٌ  �َّ
َ
 ﴾١أ

بعد از   عتکبامداد، در دو ر  عتک، در دو ر طوافبعد از   عتکرا در دو ر ]۱[اإلخالص: 
  ثیحد در  نیاند. ھمچن دهینام  قرآن»  ربع«را   اند و آن و در نماز وتر خوانده  مغرب

  یجا  در بستر خوابت  هک  یھنگام«فرمودند:  ص خدا  رسول  هک  است  آمده  فیشر

َها ﴿، سوره: یگرفت ُّ�
َ
�   نیرا ایز  بخوان  را تا آخر آن ]۱[الکافرون:  ﴾١لَۡ�ٰفُِرونَ ٱقُۡل َ�ٰٓ

 ». است  کاز شر  یبرائت  سوره
  درباره  سوره  نیاست: ا ردهک  تیروا  نزول  سبب  انیدر ب  یشابورین  یواحد

 تو  محمد! به  یآمدند و گفتند: ا ص خدا  نزد رسول  هکشد   نازل  شیاز قر  یگروھ
  نیا  ، به مینک یم  یرویتو پ  نیو ما از د  نک  یرویما پ  نیا تو از دی؛ ب میدار  یشنھادیپ

 تو را  یخدا  سالکی  و ما مدت  نک  ما را پرستش  انیخدا  سالکی  تو مدت  هک  بیترت
 و راه  و رسم  نیی، از آ یا آورده  ھمراه  تو به  آنچه  هکباشد   اگر چنان  پس  میپرست یم
 را از آن  مان و بھره  افتهی  تکبا تو مشار  ا در آنم  بیترت  نیا  ما بھتر باشد، به 
 ار ماکتو بھتر باشد، تو در   نییما از آ  و راه  رسم  هکباشد   اما اگر چنان  میا برگرفته 

 بر  فرمودند: پناه ص خدا  ! رسول یا برگرفته  را از آن  ات و بھره  دهیگرد  کیشر
 أ خداوند  هکبود   . ھمان گردانم  کیشر  یرا با و  یگرید  من  هک  سبحان  یخدا

 رفتند و  مسجدالحرام  به  آن  صبحگاه ص خدا  رسول  رد. پسک  را نازل  سوره  نیا
بعد از  خواندند.  آنان را تا آخر بر  سوره  نیدر آنجا بودند، ا  شیقر  اشراف  هک یدر حال

 دند.یگرد  وسیمأ ص خدا  از رسول  شیگر قری، د آن

َها ﴿ ُّ�
َ
� ۡ�ُبُد َما َ�ۡعُبُدونَ  ١ٱۡلَ�ٰفُِرونَ قُۡل َ�ٰٓ

َ
 ﴾٢َ�ٓ أ
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 :یعنی» پرستم ینم  د منیپرست یشما م  ؛ آنچه افرانک  یا« ص محمد  یا» بگو«
  و من  دھم ینم  د، انجامیخواھ یم  از من  بتان  شما در مورد پرستش  هکرا   آنچه

 . ستمیما نش  انیخدا  حاضر پرستنده  در حال  نونکا ھم

ۡ�بُدُ ﴿
َ
نُتۡم َ�ٰبُِدوَن َمآ أ

َ
 ﴾٣َوَ�ٓ أ

 و  کبر شر  هک  گاه ز تا آنی: شما نیعنی» پرستم یم  من  د آنچهیپرست یشما م  و نه«
 د.یستین  پرستم یم  من  هک  ییخدا  د، پرستندهیباش  داشته قرار  فرتانک

ا َ�بَد�ُّمۡ ﴿ نَا۠ َ�بِٞد مَّ
َ
 ﴾٤َوَ�ٓ �

ھرگز در   : منیعنی» ردک  خواھم  پرستش  د منیپرست یرا شما م  آنچه  و نه«
 . پرستم ید، نمیپرست یشما م  هکرا   یانیز خدایعمر خود ن  ندهیآ

ۡ�بُدُ ﴿
َ
نُتۡم َ�ٰبُِدوَن َمآ أ

َ
 ﴾٥َوَ�ٓ أ

 شما در  نی: ھمچنیعنی» پرستم یم  را من  رد آنچهکد یخواھ  شما پرستش  و نه«
ار کفر و انکبر   هک  گاه رد تا آنکد ینخواھ  را پرستش أ خداعمر خود ھرگز   هیبق

  به  آوردن  کیبا شر  ھمراه أخداوند  را پرستشید زیباش  قرار داشته  بتان  وپرستش
 باشد. یاعتبار م  ر قابلی، مردود و غ یو

  هک  است  نیباشد، ا یتر م قیدق  یاز نظر بعض  هک  مهیرک  هیر آیگر در تفسید  وجه  کی
  رد، داللتیگ یم قرار  مورد پرستش  هک  یدر معبود  ) بر اختالف۲ـ  ۳(  اتیشود: آ  گفته

  انیو خدا  بتان  انکمشر و معبود  است  گانهی  یخدا ص خدا  را معبود رسولیند زک یم
را یند زک یم  داللت  پرستش و  در خود عبادت  ) بر اختالف۴ـ  ۵(  هیاما دو آ  باطل

در   یکشر  شائبه  چیھ  هک أ خداوند  یبرا  خالص  است  یعبادت ص خدا  لرسو  عبادت
  عبادت  هک یحال شود در ینم  سراغ  از معبود در آن  یغفلت  چیوجود ندارد و ھ  آن

شود.  ینم  جمع  باھم ھرگز  عبادت  نوع دو  نیا  پس  است  آلوده  کشر  به  ھمه  انکمشر
  نید ایکتأ  دهیباشد و فا ید میکرار تأکمراد از ت ، رار استکت  اتیآ  نیگر: در اید  یقول به

  انشانیخدا  را در عبادت  شان خواسته ص خدا  رسول  هکامر   نیفار از اک  طمع  هک  است
 گردد.  قطع  یلک  رند، بهیبپذ

 ﴾٦لَُ�ۡم دِينُُ�ۡم َوِ�َ دِينِ ﴿
  نید  : اگر شما بهیعنی» خودم  یبرا  من  نیو د  خودتان  یشما برا  نید«

د یقطعا بدان  پس  ھستم  یراض  شیخو  نید  ز بهین  من  هکد ید، بدانیھست  یراض  شیخو
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ند و ک یتجاوز نم  من  و از شما به  خود شماست  آلود شما از آن  کشر  نید  هک
  یباورھا  نیباشد و شما را با ا یم  خودم  ز محدود بهین  من  یدیتوح  نید

  اجازه  یمعن  مهیرک  هی، در آ نیبنابرا«د: یگو یم  یضاوی. ب ستین  یراھ  بدان  آلودتان کشر
». باشد  منسوخ  قتال  هیآ  به  هیآ  نیاز جھاد وجود ندارد تا ا  ا منعیفر، ک  دادن

شما   یسو  به  هک  ھستم  یامبریپ  است: من  نیا  هیآ  یمعن  حاصل«د: یگو یم  یزمخشر
  دعوت  نیا  هک  نونکا  پس  خوانم فرا  نجات  و راه  حق  یسو  تا شما را به  ام شده  فرستاده

و   واگذاشته  خودم  حال  مرا به  د، حد اقلیردکن  یرویپ  د و مرا درآنیرفتینپذ  من را از
 ».دیفرانخوان  کشر  یسو  به مرا

 فرک  ملت  بودن  یکیبر   مهیرک  هیآ  نیگر از علما با اید  یو برخ / یشافع  امام
 وندیپ ھا آن  انی، اگر در م نیاند بنابرا ملت  کی  فار ھمهکاند:  و گفته  ردهک  استدالل

و   یاز نصران  یھودیبرند، مثال  یم  راثیگر می، از ھمد وجود داشت  یا یا سببی  ینسب
  هک بر آنند  یو  و موافقان /  حنبل احدبن  برد. اما امام یم  راثیم  یھودیاز   ینصران

است:   آمده  فیشر  ثیرا در حدیبرد ز ینم  راثیم  یھودیاز   یو نصران  یاز نصران  یھودی
  امام». برند ینم  راثیگر میاز ھمد  مختلف  نییدو آ  : اھلیشت  نیملت  اھل  توارثیال«

  هیآ  نیا  به،  هکمتار  در ھنگام  هک  افتهی  انیجر  نیبر ا  مردم  عادت«د: یگو یم /  یراز
  مکد: لیگو یم  یگرید  به  یکینند، کن  توافق  اصل  کینند و اگر بر ک یم  لیتمث  مهیرک
  آن  یرا برا  قرآن أ خداوند رای؛ ز ستیز نیجا  لیتمث  نیا  هک ی. درحال نید  یول  مکنید

  موجب  به  عمل  یبرا  تدبر و سپس  یبرا  قرآن  هکشود بل  زده  مثل  آن  تا به  ردهکن  نازل
 ». است  شده  تدبر نازل  نیا





 
 
 
 

 نصر  سوره

 . است  هی) آ۳(  یو دارا  است  یدنم
  کتبار  یخدا  فرموده  نیبا ا  هک  گرفت  نام» نصر«سبب   نیبد  سوره  نی: اهیتسم  وجه

ِ ٱإَِذا َجآَء نَۡ�ُ ﴿ :یو تعال   ، فتح و مراد از آن  است  شده  افتتاح ]۱[النصر:  ﴾١ۡلَفۡتحُ ٱوَ  �َّ
  سوره  نیا  هک  . چنان گرفت  نام  الفتوح فتح  هک  است  یبرکا  فتح  ھمان  یعنی  رمهکم  هکم

فقط   آن  بعد از نزول ص خدا  رسول  هک  یرو  شود از آن یم  دهیز نامین»  عیتود»  نام به
  وستند. ابنیپ  حق  رحمت  به  یھجر  دھم  سال  االول  عیبودند و در رب  ھفتاد روز زنده

 بعمر   ابن».  است  نزول از نظر  میرک  قرآن  سوره  نیآخر  نیا«د: یگو یم ب  عباس
  هکدانستند   شد پس  نازل ص خدا  رسول بر  قیتشر  امیا  انهیدر م  سوره  نیا«د: یگو یم
  خطبه  هکرا   شیمشھور خو  خطبه  یقصو  سوار بر ناقه  گاه آن  است  وداع  امیپ  نیا

است:   آمده  فیشر  ثیدر حد  آن  لتیفض  به  راجع و». راد نمودندی، ا است  الوداع  حجه

ِ ٱإَِذا َجآَء نَۡ�ُ ﴿«  ». است  قرآن  ربع  معادل ﴾�َّ
  وقوع از  قبل  هکم  شد و از فتح  نازل  هکم  از فتح  قبل  سوره  نیگر: اید  یقول  بهاما بنا 

  نیا / یراز  باشد. امام یم  نبوت  از معجزات  یا خود معجزه  نیا  هکدھد  یخبر م  آن
  هک  است  آمده ب  عباس ابن  تیروا  به  فیشر  ثیداند. در حد یتر م حیرا صح  قول

  خبر مرگ  آن  با نزول«فرمودند:  ص خدا  شد، رسول  نازل» نصر»  سوره  فرمود: چون
  نیا  شانیاند و ا القول متفق  یمعن  نیز بر این أ  اصحاب».  است  شده  داده  من  به  من
  بر آن  لید و استغفار دلیتحم ، حیتسب  به  امر مطلق  هکدانستند   یرو  را از آن  یمعن

آور   امیپ  هکند ک یخود اقتضا م نیو ا  است  دهیرس  اتمام  به  دعوت  ار ابالغک  هک  است
شد،   نازل  سوره  نیا  چون  هک  است شده  تیسفر بر بندد. روا  ا رختیدن  نیاز ا ص حق

ادلنيا   ب�  اهللا  عبدا خ�ه  نإ«فرمودند:   آن و در  ردهکراد یا  یا خطابه ص خدا  رسول
  انیا و میدن  انیرا در م  یا ھمانا خداوند بنده« .»فاختار لقاء اهللا، ةخرواآل  لقائه  و��

 .»ردک  خدا را انتخاب  یاو لقا  د پسیگردان ریمخ  شیخو  یو لقا  آخرت
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ِ إَِذا َجآَء نَۡ�ُ ﴿  ﴾١ٱۡلَفۡتحُ وَ  ٱ�َّ
  یالھ  یروزیپ  هک  گاه ! آنص محمد  ی: ایعنی» فرارسد  و فتح  یالھ  نصرت  چون«

از   عبارت شود. نصر:  بر تو گشوده  هکد و میظھور آ  به  شیقر  دشمنانت  هیعل  تیبرا
نند. کدا یپ  یبرتر  بر آنان  و مسلمانان  دهیگرد  مغلوب  با آن  دشمنان  هک  است  یدییتأ

  یبرا  شانیدلھا  شیز گشایو ن  شانیھا خانه  و ورود به  ار دشمنانید  فتح: گشودن
  یسبب  نصر ھمچون ه:ک  است  نیا»  فتح«و » نصر«ان یدر م  فرق  . پس است  حق  رشیپذ
 د.یگرد  عطف  بر آن  فتح  ر شد و سپسکابتدا نصر ذ  جھت  نیباشد، از ا یم  فتح  یبرا

يَۡت ﴿
َ
ِ يَۡدُخلُوَن ِ� دِيِن  ٱ�َّاَس َوَر� ۡفَواٗجا ٱ�َّ

َ
 ﴾٢أ

! در ص امبریپ  ی: ایعنی» ندیدرآ للها  نیدر د  فوج  فوج  مردم  هک  ینیو بب«
  گروه  هک  ینیب یـ را م  ر آنانیو غ  از اعراب  ـ اعم  ، مردم و فتح  نصرت  دنیرس  ھنگام
،  است  ردهک  مبعوث  تو را بر آن أ خداوند  هکند یآ یدر م  ینید  به  دسته  و دسته  گروه

  هک  است  نقل شدند. یم  داخل  حق  نید  دوتا به ا دوتای  یکی  یکی ھا آن  هک بعد از آن
بر  ص محمد  هک  نونکگفتند: اما ا  ردند، اعرابک  را فتح  هکم ص خدا  رسول  یوقت

در   لیف  اصحاب  را از ھجوم  شانیا أخداوند  هک یروز شد درحالیو پ  غالب  حرم  اھل
و شما   است  حق بر ص محمد  هک نیا بر  است  یروشن  خود برھان  نی، ا خود داشت  پناه

،  یبزرگ  یھا در مجموعه و  برداشته  دست  ز و مقاومتید. لذا از ستیندار  یاو قدرت  هیعل
رد کیرو  شدند و موج یوارد م  اسالم  به  یگریبعد از د  یکی  دسته  و دسته  گروه  گروه

 شد. یم  داخل  در اسالم بارکی  تماما به  لهیقب  کی  هکبود   چنان  اسالم  یسو به
  حق رایز  است  حیمقلد صح  مانیه: اکبرآنند   المک  یاز علما  یاریجمھور فقھا و بس

را از  رد و آنک  مکبود، ح  یدیتقل  یمانیا  هک  مردم  افواج  نیا  مانیا  بر صحت  یتعال
  مانشانیا برشمرد و اگر ص محمد  حضرت  امبرشیخود بر پ  یھا آناحس  نیبزرگتر

 رد.ک ینم  یادی  از آن  مناسبت  نیبود، در ا ینم  حیصح

ۚ فََسّبِۡح ِ�َۡمِد َرّ�َِك وَ ﴿ ابَۢ� ۥإِنَّهُ  ٱۡسَتۡغفِۡرهُ  ﴾٣َ�َن تَوَّ
  یبرا  گفتن  حیتسب  ، امر به هیآ  نیا» یبگو  حیحمد پروردگار خود تسب  به  پس«

  گفتن  حیتسب.  است  ردهک  جمع  باھم را  یو  یبرا  شیو ستا  پروردگار متعال
  یرخدادھا  به  نسبت ص  حضرت  آن  یاز خوشحال  پروردگار متعال  یبرا
 خطور  از مردم  یر احدکف  و به  شانیر اکف  به  یحت  هکدھد  یخبر م  یا یروزیپ  میعظ
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 با  شیافزا  با و رفتار روحیز  ، در برابر صنع یتعال  حق  شیرد؛ و حمد و ستاک ینم
 و از او«باشد  یم  یالقر  ام  در نصر و فتح  شانیبر ا  یو  میعظ  منتو  ص  امبرشیپ

 و  یتعال  حق  یبرا  یو فروتن  تواضع  ینوع  عنوان  ؛ به تیلغزشھا  یبرا» بخواه  آمرزش
  امر به  نیا  آموختن  یز برایو ن  شیخو  عمل  دانستن  کو اند  شمردن  کوچک

  هک  است  نیا  یو  : از شأنیعنی» ر استیپذ توبه  ھمواره للها  نهیھرآ«  امتت
  به  فیشر  ثیبازگردد. در حد  رحمت  به  آنان رد و بریبپذ  توبه  خواھان برآمرزش

ِ ٱإَِذا َجآَء نَۡ�ُ ﴿  سوره  هک بعد از آن«است:   آمده ل  عائشه تیروا  بر ﴾١ۡلَفۡتحُ ٱوَ  �َّ
در   هک نیخواندند مگر ا یرا نم  ینماز  چیھ ص  حضرت  شد، آن  نازل ص خدا  رسول

  ھمراه  تو راست  یکپروردگارا! پا« .»اغفر�  ، ا� کر�نا و حبمد  کسبحان«گفتند:  یم  آن

در  ص خدا  رسول« د:یگو یم ل  عائشه  نی. ھمچن»امرزیب  . بارالھا! بر من شتیبا ستا

در ».  اغفر يل  ا�  وحبمدك  ا�  سبحانكگفتند:  یار میبس  شیخو  و سجده  وعکر

 . است  میرک  از قرآن  هیآ  نیا  یر عملیتفس ص  رمکا  رسول  وهیش  نی، ا قتیحق
  تیروا  سوره  نیا  نزول  سبب  انیدر ب ب  عباس  از ابن  گرانیو د  یبخار         

  ییخواند اما گو یم فرا  شیخو  مجلس  بدر به  مرا با بزرگان س فرمود: عمر  هکاند  ردهک
  ناراحت  یعنی(افتند ی یم  یا دغدغه  شیخو  امر در اندرون  نیاز ا  از آنان  یبرخ  هک

  آن  به  ز با آنانیفراخواند و مرا ن  شیخو  مجلس  بدر را به  بزرگان س عمر  ی. روز)بودند
  شانیگر مرا با ایامروز د س عمر  هک  افتمیدر  یو  یفراخوان  نیاز ا  رد. منکوارد   مجلس

  آنان  رو به  دھد. پس  نشان  آنان  مرا به )فضل(  هک  ھدف  نیا  مگر به  است  فرانخوانده

ِ ٱإَِذا َجآَء نَۡ�ُ ﴿: أل  یخدا  فرموده  نیر اینمود و گفت: در تفس   چه ﴾١لَۡفۡتحُ ٱوَ  �َّ
تا بعد   است  ما دستور داده  به  سوره  نیدر ا  أل  یخدا گفتند:  شانیاز ا  ید؟ برخییگو یم

  و از او آمرزش  گفته  شید، او را ستایگردان  مان بیرا نص  ردو فتحکروز یما را پ  هک از آن
رد و ک  من  رو به س عمر  گاه نگفتند. آن  یزیو چ  نموده  وتکس  ھم  ی. برخ میبخواھ

  هک  است  نیا  نظر من  هکر! بلی؟ گفتم: خ ییگو یم  نیز چنیا تو نی! آ عباس  ابن  یفرمود: ا

إَِذا ﴿  با نزول أ خداوند  یعنیدارد.   اشاره ص خدا  رسول  اجل  دنیرس فرا  به  هیآ  نیا
ِ ٱَجآَء نَۡ�ُ  گاه  شان رحلت  وقت  شدن  کیرا از نزد  شانیا ﴾١لَۡفۡتحُ ٱوَ  �َّ  رد و فرمود:ک  آ

  حیتسب  گاه آن  ﴾َرّ�َِك  دِ ِ�َمۡ  فََسّبِحۡ ﴿؛  توست  اجل  دنیفرارس  ، عالمت و فتح  نصرت  آمدن
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ر یپذ توبه  یرا او بسیز  بخواه  و از او آمرزش  شیپروردگار خو  شیبا ستا  ھمراه  یبگو
  آن  نزول  یبرا  یگرید  ، وجه یتو گفت  هک  ز بجز آنچهین  فرمود: من س است). عمر

 دانم. ینم



 
 
 
 

 مسد  سوره

 . است  هی) آ۵(  یو دارا  است  یکم
  در آخرآن أ خداوند  هک  گرفت  نام» مسد»  سبب  بدان  سوره  نی: اهیتسم  وجه

َسدِۢ  ِ� ِجيِدَها َحۡبلٞ ﴿د:یفرما یم خواھد آمد.   ر آنیتفس  هک ]۵[المسد:  ﴾٥ّمِن مَّ
د: یفرما یم  آن  در مطلع أ را خداوندیشود ز یم  دهیز نامین»  تبت«سوره   نیا  نیھمچن

ٓ  َ�بَّۡت ﴿ ِ�  يََدا
َ
  سوره  نی، ا مناسبت  نیھم  به  هک  چنان ]۱[المسد:  ﴾١َوتَبَّ  لََهبٖ  أ

 . است  شده  دهیز نامی(لھب) ن  ا سورهی(ابولھب) 
فرمود؛   هکاند  ردهک  تیروا ب  عباس از ابن  سوره  نیا  نزول  سبب  انیدر ب  محدثان

نِذرۡ ﴿شد:   نازل  هیآ  نیا  چون
َ
 ٱ َعِشَ�تََك  َوأ

َ
 امبر!یپ  یا« .]۲۱۴[الشعراء:  ﴾٢١٤َر�ِ�َ قۡ ۡ�

صفا   وهک  و به  شده  خود خارج  از خانه ص خدا  ؛ رسول»ده را ھشدار  تکینزد  بستگان
ندا را   نیا  شیقر  چون ! ا صباحاهیندا در دادند:   نیاد بلند چنیفر  به  باال رفتند سپس

.  ه: محمد استکشد   داده  ؟ پاسخ ستیکادگر یفر  نیا  هکدند یگر پرسید کیدند، از یشن
 ص  رمکا رسول  گاه آمدند. آن گرد ص  حضرت  آن  رامونیگفتند و پ  ندا را اجابت  پس

  ! ھان فالن یبن  یا  ! ھان فالن یبن  یا  ! ھان فالن یبن  یا  فرمودند: ھان  آنان  به  خطاب
را   شیقر  لهیقب  یھا رهی، ت بیترت  نیا  و به(!  عبدالمطلب یبن  یا  ! ھان عبدمناف یبن  یا
  چه ص محمد  هکدند تا بشنوند یگرد  سراپا گوش  آنان  ھمه  پس )بردند  نام  یکی یکی

  . سپس است  فراخوانده  آن  یرا برا  ھمه  نانکادیفر  هکدارد   تیاز اھم  هیپا  نیا  به  یسخن
  نیا  نارهکاز   از سواران  یسپاھ  هک  خبر بدھم شما  ا اگر بهیفرمودند: آ  آنان  به  خطاب

صدا گفتند: کی  رد؟ ھمهکد یخواھ  قیا مرا تصدیآ تازند، یند و بر شما میآ یم  رونیب  وهک
. )میشناس یم  ییراستگو  تو را به  هکبل(  میا ردهکن  را تجربه  یاز تو دروغ  نونکما تا

.  دھم یھشدار م  در آن  شما را از افتادن  سخت  یعذاب  شیشاپیپ  من  کنیا  فرمودند: پس
  ؟! سپس یا گردآوردهار ما را ک  نیا  یا برایباد بر تو! آ  تکھال گفت:  اثنا ابولھب  نیدر ا
 شد.  نازل  سوره  نیا  هکبود   . ھمان رفت د ویشکخود   راه

روبرو   سال  تازه  یبا جوان  بناگاه  هک  در بازار ذوالمجاز بودم«د: یگو یم  یمحارب  طارق

  دمیاثنا د  نیا د. درید تا رستگار شوییبگو اهللا اال  ال اله!  مردم  یا  یگفت: ھا یم  هک  شدم
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  پاشنهھردو  و  ساقھردو   هک  یطور  زند به یم  سنگ  او را به  سرش  از پشت  یمرد  هک
او را باور   پس  دروغگوست ! او مردم  ید: ھایگو یو م  است  ردهکآلود  را خون  شیپا
امبر یپ  هکپندارد  ی؛ م محمد است ؟ گفتند: ستیکدعوتگر   شخص  نیدم: اید. پرسینکن
ادعا   نیپندارد او در ا یم  هک  است  ابولھب  شیعمو  گر ھمید  نیباشد و ا یم

 ». دروغگوست

ِ� لََهٖب َوتَبَّ ﴿
َ
 ﴾١َ�بَّۡت يََدآ أ

ِ� لََهبٖ ﴿ند: در یگو یم  بالغت  یعلما» ابولھب  باد دو دست  کھال«
َ
ٓ أ  مجاز ﴾يََدا

لذا  باشد یمورد نظر م  لک  اما از آن  دهیگرد  جزء اطالق  یعنی؛  شده  ار گرفتهک به  مرسل
  است  ینینفر  جمله  نی. ا شیوجود خو  با تمام  باد خود ابولھب  کاست: ھال  نیا  یمعن
و   عبدالمطلب  بن  یعبدالعز  ، نامشص امبریپ  یاز عموھا  یکی  . ابولھب یو  هیعل
  یا برافروختهو   فام  سرخ  را چھرهیگفتند ز یم  بود و او را ابولھب  بهیابوعت  اش هینک

را   شانید و ایورز یم  یدشمن اریبس ص خدا  شد، او با رسول  انیب  هک . چنان داشت
 آزرد. یم  سخت
  هیعل  نیبعد از نفر  سبحان  یخدا  از بارگاه  است  ی، خبر جمله  نیا» شد  کو ھال«

  وقوع  بودن  ید حتمی، مف یماض  غهیص  به  ابولھب  تکر از ھالیتعب  هک  است  ی. گفتن یو
 . را باخت  ا و آخرتیدن  را ابولھبیشد ز  ھم  باشد و چنان یم  یو  یارکانیو ز  تکھال

ۡ�َ�ٰ َ�ۡنُه َماُ�ُ ﴿
َ
 ﴾٢َوَما َكَسَب  ۥَمآ أ

  گردآورده  ابولھب  هکرا   ی: مالیعنی» اندوخت  او و آنچه  رد از او مالکن  دفع  چیھ«
  تکھال  نزول بر أ خداوند  بود، فرمان  آورده  دست  به  هک  یتیو موقع  و جاه  بود و منفعت

امد. ین  ارشک  به  چیھ ھا اندوخته  رد و آنکن  دفع  وجه  چیھ  را به  یبر و  و عذاب  یو نابود
 سود.  یو دوم  است  هیسرما  یاول  هک  است  نیا»  سبک«و »  مال«ان یدر م  فرق

 ﴾٣لََهبٖ َسَيۡصَ�ٰ نَاٗر� َذاَت ﴿
ور  شعله  سخت  یدر آتش  ابولھب  یزود  : بهیعنی» دیدرآ  پر زبانه  یدر آتش  یزود  به«

 . است  جھنم  ، آتش آتش  آن  هکشود  یم  سوزاند، عذاب یرا م  پوستش  هک  و برافروخته

تُُهۥوَ ﴿
َ
 ﴾٤ٱۡ�ََطبِ َ�َّالََة  ٱۡمَر�

 ، ابولھب  زن» است  شک زمیھ«  هک  د، ھمانیآ یدر م  آتش  آن  ز بهین» و زنش«
 را ھا آنو   ھا را برگرفته نیخارھا و سرگ  هکبود   انیخواھر ابوسف  دختر حرب  لیجم ام
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با   ابولھب  زن  هک  است  نیا مراد ایافگند.  یم ص خدا  رسول  بر راه  شبانه
  شوھرش  و واداشتن ص خدا  با رسول  یدشمن  سبب  به  هک  ینیسنگ  گناھان  برداشتن

 از  هیناکر، یتعب  نیا ایدارد.  یرا بر م  جھنم  زمی، ھ است گرفته  بر دوش  شانیا بر آزار
 . است  مردم  انیدر م  یو دشمن  خصومت  برافروزنده  هک  اوست  ینیچ  سخن

َسدِۢ ﴿  ﴾٥ِ� ِجيِدَها َحۡبٞل ّمِن مَّ
  تافته  سمانیر  از آن  هک  است  یفیمسد: ل» خرماست  فیاز ل  یطناب  بر گردنش«

  سوگند به و گفت:  از جواھر داشت  یگردنبند فاخر  ابولھب  زن  هک  است  شود. نقل یم
در روز   گردنبندش  ! لذا آن نمک یم  صرف ص محمد  یرا در دشمن  آن  هک  یو عز  الت

  یخدا  هک  مینک یم  شود. مالحظه یم  آتش  یرھایاز زنج  برتافته  یسمانیر  امتیق
ند ک یر می، تصو داشت ایدر دن  هک  یو حالت  أتیھ  ھمان  را به  در آخرت  عذابش  سبحان

بعد   هک  است  . نقل است  یو  با جرم  و ھماھنگ  مجرم  عمل  از جنس  آخرت  را عذابیز
 س  قیرصدکنزد ابوب  گرفته  دست را در  یسنگ  ابولھب  زن  لیجم ام  سوره  نیا  از نزول

  به  بود. پس ص خدا  رسول  تیدر مع س رکابوب  حال  و در آن  رفت  در مسجدالحرام
  ام آمده  کنی، ا است  مرا ھجو نموده  قتیرف  هک  است  دهیخبر رس  من  گفت: به س رکابوب

 ص خدا  رسول  دنیرا از د  یو  دگانید  خداوند متعال ! اما نمک  و چنان  نیبا او چن  هک
  یاز و س رکد. ابوبیرا ند  شانی، ا ستیسو نگر  سو و آن  نیا  به  و ھر چه  ور ساختک

  ؟ من ینک یم  ا مرا مسخرهیگفت: آ  لیجم  ؟ ام ینیب یم  من  ھمراه را  یسکا ید: آیپرس
 ! نمیب ینم  گر را ھمراھتید  سک  چیجز تو ھ

 ص  حضرت  آن  بر نبوت  روشن  یلیار و دلکآش  یا معجزه  سوره  نیاند: ا علما گفته

داد  خبر  قاطعانه  ]۳[المسد:  ﴾٣لََهبٖ  َذاَت  �نَارٗ  َ�ٰ َسَيۡص ﴿با نزول:  أ را خداوندیز  است
  گره  باشقاوت  ا و آخرتیدر دن ھا آن  آورند و سرنوشت ینم  مانیا  و زنش  ابولھب  هک

  ، نه در باطن  در ظاھر و نه  دو نه  از آن  کی  چیخبر، ھ  نیا  بر طبق  پس  است  خورده
 اوردند.ین  مانیدر خفا ا  ار و نهکآش

 





 
 
 
 

 اخالص  سوره

 . است  هی) آ۴(  یو دارا  است  یکم
،  تی، وال نجات د،ید، توحید، تجریمانند تفر  یاریبس  یھا نام  به  سوره  نیا ه:یتسم  وجه
باشد  یم »اخالص« ھا آن  نیمشھورتر  هک  است  شده  دهینام  و اخالص  ، اساس معرفت

گر ید  ید و از سویگو یم  سخن  أل  یخدا  د خالصیتوح  سو دربارهکیاز   سوره  نیرا ایز
 سازد. یم  خالص  جھنم  ا از آتشی  کرا از شر  بنده

از   است  شده وارد  یاریبس  ثیاحاد،  مهیرک  سوره  نیا  لتیفض  انیدر ب آن:  لتیفض
خود   قرائت  ثواب در »اخالص«  سوره  هک  است  فیشر  ثیحد  نیا  مضمون  جمله  آن

  یاصول  انیو ب  ، شرح میرک  قرآن  را تمامیباشد ز یم  میرک  سوم) قرآن  کی(  ثلث  معادل

  یلکو   عام  اصول  هک  یرو  آن ز ازیو ن  است  ر شدهکذ  اجمال  به  سوره  نیدر ا  هک  است
  به  سوره  نیو ا  اعمال  انیو ب  امکحدود واح  انید، بیز است: توحیچ  سه  اسالم  عتیشر

  به  فیشر  ثی. در حد است  دهیگرد  یتعال  حق  سید و تقدیتوح  انیدار ب عھده  ییتنھا
  شبانگاه  هکد یشن  یگریاز مرد د  یمرد فرمود:  هک  است  آمده س  ید خدریابوسع  تیروا

آمد  ص خدا  بامداد نزد رسول  ند پسک یرار مکت را  خواند و آن یرا م « اخالص«  سوره

ُ ٱ ُهوَ  قُۡل ﴿  خواندن  ییگو  هک  باز گفت  شانیا به  یا گونه را به  تیاکح  نیو ا َحدٌ  �َّ
َ
را   ﴾١أ

 ثلث  تلعدل ها آن،  دهيب  نفىس  یواذل«فرمودند:  ص خدا  رسول شمرد. یز میو ناچ  مک
  قرآن  ثلث  لدمعا  سوره  نی، ا اوست  فیکبال  در دست  جانم  هک  یذات سوگند به  »القرآن 

خود فرمودند:   ارانی  به ص خدا  رسول  هک  است  آمده  یگرید  فیشر  ثیحد . در است

  به  ش اصحاب بخواند؟  شب  کیرا در   قرآن  ثلث  هک  است  از شما عاجز از آن  یسک ایآ
و   ردهک  مشقت  امر احساس  نی، از ا است  قرآن  لک  قسمت  سه  شانیمراد ا  هک نیا  گمان

 ص خدا  ار را دارد؟رسولک  نیا  و توان  از ما تاب  کی  دامکالله  ا رسولیگفتند: 
  یگرید  فیشر  ثیحد . در است  قرآن  الواحد الصمد ثلث  الله  هکد یفرمودند: بدان

  را منید زییآ  خود فرمودند: گردھم  ارانی  به  خطاب ص خدا  رسول  هک  است  آمده
 ص خدا  رسول  گاه آمدند آن گرد  یجمع  پس  را بر شما بخوانم  قرآن  ثلث  خواھم یم
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ُ ٱقُۡل ُهَو ﴿رفتند و خواندند:   شانینزد ا َحدٌ  �َّ
َ
خود بازگشتند. در   خانه  به  سپس ﴾١أ

  بر شما ثلث  هکنگفتند  ص خدا  رسول گفت: مگر  یگرید  به  از اصحاب  یکیاثنا   نیا
  به  از آسمان  هک  است  یمنظور خبر  به  خانه به  شان برگشت  نی؟ قطعًا ا خوانم یرا م  قرآن

  به  و خطاب  آمده  رونیخود ب  از خانه ص  حضرت آن  . سپس است  شده  نازل  شانیا

ُ ٱقُۡل ُهَو ﴿  هکد ی، بدان خوانم یرا بر شما م  قرآن  ثلث  هک  گفتم  فرمودند: من  اصحاب َّ� 
َحدٌ 

َ
 .  است قرآن  ثلث  معادل  ﴾١أ

فرمود:   هکاند  ردهک  تیروا س  عبک  بن  یاز اب  سوره  نیا  نزول  سبب  انیدر ب  مفسران
  . ھمان نک  انیب ما  یرا برا  پروردگارت  نسب محمد  یگفتند: ا ص خدا  رسول  به  انکمشر
اند:  گفته  و مقاتل  کضحا ، قتاده  نیفرمود. ھمچن  را نازل  سوره  نیا  خداوند متعال  هکبود 

ما   یرا برا  پروردگارت محمد  یا آمدند و گفتند: ص خدا  نزد رسول  انیھودیاز   یگروھ
  هک  میبدان  میخواھ یو ما م  است  نموده  نازل  خود را در تورات  وصفرا او یز  نک  فیتوص

ا ی؟ آ ا از نقرهی،  ا از مسی،  ا از طالستی؟ آ است  جنس  نیدامکز و از یچ  از چه  پروردگارت
  ارث  به  یسک  چه  را به  و آن  برده  ارث  به  یسک  ا را از چهیدن آشامد؟ او یخورد و م یم
 فرمود.  را نازل  سوره  نیا أ خداوند  هک بود  ھمانگذارد؟  یم

ُ قُۡل ُهَو ﴿ َحدٌ  ٱ�َّ
َ
 ﴾١أ

خداوند   نسب  انی: اگر از بیعنی» گانهی  یخدا  اوست« آنان  به ص محمد  یا» بگو«
خود و او   افعال و  ، صفات ؛ در ذات گانهی  است  ییاو خدا  هکد ید، بدانینک یم  سؤال  متعال

 ندارد.  یکیو شر  هیر، شبیوزھمتا،   چیھ

﴿ ُ َمدُ  ٱ�َّ  ﴾٢ٱلصَّ
او   خود به  یازھاین  در برآوردن  مردم  هک  است  یسکصمد:  »صمد  الله«  و اوست

الله عنھما  یرض  عباس . ابن قادر و تواناست ھا آن  را او بر برآوردنیآورند ز یم  یرو
،  است  دهیرس  مالک  خود به  ییو آقا  ادتیدر س  هک  است  ییصمد، سرور و موال د:یگو یم

خود   در عظمت  هک  است  یمیعظ ، است  دهیرس  مالک  خود به  در شرف  هک  است  یفیشر
،  است  دهیرس  مالک  خود به  یبردبار و  در حلم  هک  است  یمی، حل است  دهیرس  مالک  به
خود   در جبروت  هک  است  ی، جبار است  دهیرس  مالک  خود به  یدر غنا  هک  است  ییغن
  یمیک، ح است  دهیرس  مالک  خود به  در علم  هک  است  ی، عالم است  دهیرس  مالک  به
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. صمد  است  یو تعال  الله سبحانه و او  است  دهیرس  مالک  خود به  متکدر ح  هک  است
باشد.  یماو ن  یھمتا  کس ھیچ و  ستیسزاوار ن  یاحد  یبجز او برا  هک  است  یصفت

و باالتر از   دهیاو انجام  به  ییو آقا  ادتیس  هک  است  ییسرور و آقا صمد، د:یگو یم  زجاج
 وجود ندارد .  یسرور وساالر  چیاو ھ

 ﴾٣لَۡم يَِ�ۡ َولَۡم يُوَ�ۡ ﴿
از  او خود  و نه  د آمدهیپد  یاز او فرزند  : نهیعنی  »است  نشده  و زاده  را نزاده  یسک«

خود   ندارد تا او از جنس  با او مجانست  یزیرا چیز  است  شده  زاده  یسک
  نیباشد. ھمچن  متولد شده  یدو، فرزند  ـ از آن  اذ باللهیباشد و ـ الع  برگرفته  یھمسر

ز بعد یچ  کی  جنس  هکرد یگ یم  انجام  آن  یبرا  را توالد و تناسلیز  فناء است  نشانه توالد
  حق  یسو  به  عدم  دادن  نسبت  هک  یبماند در حال  یمادر خود باقپدر و   یفنا از

  نسبت  یو  ندارد تا به  یپدر  یتعال  لذا حق  است  لیمستح  ندهیو آ  در گذشته  یتعال
  عرب  انکمشر د:یگو یم  شوند. قتاده  داده  او نسبت  ز ندارد تا بهین  یشود و فرزندان  داده

گفتند:   ینصار و  ر پسر خداستیگفتند: عز  انیھودیند یخدا  اندختر  گفتند: فرشتگان

 َولَمۡ  يَِ�ۡ  لَمۡ ﴿فرمود:  رد وک  بیذکرا ت  آنان  ھمه أخداوند   پس  پسر خداست  حیمس
 . است  شده  زاده  یسکاز   خودش  ھم  و نه  است  را زاده  یسکاو   نه  ]۳[اإلخالص:  ﴾٣يُوَ�ۡ 

﴿ ُ َحُدۢ  ۥَولَۡم يَُ�ن �َّ
َ
 ﴾٤ُكُفًوا أ

 ، ھمانند و یطراز، مساو  با او ھم  سک چی: ھیعنی »ستیاو را ھمتا ن  کس ھیچ و«
 مه:یرک  سوره  نی، در ا نیندارد. بنابرا  تکمشار  یزیبا او در چ  سک چیو ھ  ستیھمتا ن

 ند.ک یم  را ابطال  یپرست  و دوگانه  تیثنو  دهید (احد) عقیق

ُ ٱ﴿ َمدُ ٱ �َّ وجود   تا بهکیبجز خداوند   هکند ک یم  را ابطال  یسانک  دهیعق ﴾٢لصَّ
  حق  صورت  ، در آن داشت یوجود م  یگریدگار دیاگر آفر  لند چهیقا  یگرید دگاریآفر
 نبود.  و مقصود خلق  مرجع  گانهی،  ازھا و حاجاتیدر ن  یتعال

  یبرا  هکمورد   نیرا در ا  انکمشرو   یھود، نصاری  یپندارھا ﴾٣يُوَ�ۡ  َولَمۡ  يَِ�ۡ  لَمۡ ﴿
 ند.ک یم  فرزند قائلند، ابطال  یتعال حق

ُ  يَُ�ن َولَمۡ ﴿ َحُدۢ  ۥ�َّ
َ
و   انیرا ھمتا  بتان  هکمورد   نیرا در ا  انکپندار مشر ﴾٤ُكُفًوا أ

 ند.ک یم  ردند، ابطالک یتصور م  یتعال  حق  یاکشر
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  حق وثر درک  ، مانند سوره خداوند متعال  در حق  سوره  نیا د:یگو یم /  یراز  امام
  است گفتند: محمد ابتر  هکبود   نیا ص امبریبر پ  انکمشر  را طعنیز  است ص امبریپ

  هکاما از آنجا  بود  بیع  پندار آنان  به فرزند  ندارد و نداشتن  یرکو بعد از خود فرزند مذ
 ص  امبرشیپ  به  طعن لذا  اوست  یبرا  یو نقص  بیع  خداوند متعال  فرزند، در حق  داشتن

نجا فرمود: یرو در ا  نیاز ا ، سوره  نیخود را در ا  در حق  رد و طعنکوثر رد ک  را در سوره
  :وثر نگفت: (قلک  در سوره  هک یند در حالک  دفع  را از خودش  طعنه  نیبگو) تا ا : (قل

  فیشر  ثیرد. در حدک  دفع  امبرشیاز پ را  بیو ع  طعن  نیا ماً یمستق  خودش  هکبگو) بل

  ذيأ  صرب يلعأحد أال «فرمودند:  ص خدا  رسول  هک  است  آمده  یبخار  تیروا  به
  هک  یبر آزار  سک چ یھ« .»و�عافيهم  وهو يرزقهم ودلاً،  هل  �علون  نهمإ؛  اهللا  ، من سمعه

  یاو فرزند  یبرا  انکمشر  هک  حال  را در ھمانیز  ستین أ باتر از خداوندیک، ش است  دهیشن

 .»بخشد یم  شان تیدھد و عاف یم  یروز را  دھند، او آنان یقرار م



 
 
 
 

 فلق  سوره

 . است  هی) آ۵(  یو دارا  است  یکم
  یرأ و  است  یکم»  ناس»  و سوره  سوره  نیو جابر، ا  رمهک، عطاء، ع حسن  قول  به

  شده  نقل گرید  یو جمع  ، قتاده عباس از ابن  یتی. اما در روا است  نیز ھمیثر علما نکا
اند:   گفته یو برخ  نظر است  نیز بر ھمیر نیثک . ابن است  یمدن  سوره  نیه: اک  است
 . است  نیز ھمین  حیصح

: یتعال  حق  فرموده  نیبا ا  هک  گرفت  نام»  فلق«جھت   بدان  سوره  نیا ه:یتسم  وجه

ُعوذُ  قُۡل ﴿
َ
 . است  آغاز شده ﴾١َفلَقِ لۡ ٱ بَِرّبِ  أ
 دیسع یاز اب  یھقیو ب  یترمذ  تیروا  به  فیشر  ثین: در حدیمعوذت  لتیفض

 به  و انس  جن  چشم  از زخم ص خدا  رسول«فرمود:   هک  است  آمده س  یخدر
 را  دو سوره  نیشد، فقط ا  نازل  نیمعوذت  هک بردند اما بعد از آن یم  پناه أ خداوند 

  شهیعا در مؤطا از  کمال». ردندک  کمورد را تر  نیگر در اید  یخواندند و دعاھا یم
  ناراحت  یا یماریب از ص خدا  رسول  چون«فرمود:   هک  است  ردهک  تیروا ل

رار کبار ت  ار را سهک نیدند و ایدم یخواندند و بر خود م یرا م  نیبودند، معوذت یم
  خواندم یرا م  نیمعوذت  شانیبر ا  ، من گرفت یم  شدت  شانیدرد ا  ردند و چونک یم

  شیخو  خود را بر تن  دست ، دو سوره  نیا  تکبر  افتید دریام  به ص خدا  و رسول
  تیروا  به  فیشر  ثیدر حد  نیدند. ھمچنیدم یرا بر خود م  : آنیعنی». دندیشک یم

دستور دادند تا   من  به صخدا  رسول«فرمود:   هک  است  آمده س عامر  بن  عقبه
 آمده  یاز و  یگرید  تیدر روا  نیھمچن».  بخوانم  یھر نماز  دنبال  را به  معوذات

  و ھرگاه  یدیخواب یم  هک  فرمودند: ھرگاه  من  به ص خدا  رسول«... گفت:   هک  است 
  ثیاحاد  یمعن  نیا ر دریثک ابن».  را بخوان  نی، معوذت یخاست یبرم  از خواب  هک

  ، طرق از عقبه  ثیحد  نیا  تیدر روا«د: یگو یم  گاه و آن  نموده  نقل را  یاریبس
از   یارینزد بس در  ثیحد  نی، ا نیبنابرا  در حد تواتر است  هکوجود دارد   یاریبس

  بن  یصد  قیاز طر  وارده  فیشر  ثیز در حدین». باشد یم  تید قطعیمف  محققان
  ندھم  میتعل را  سوره  تو سه  ا بهیآ«فرمودند:  ص خدا  رسول  هک  است  آمده  عجالن
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سوره:   سه  نی، ا است  نشده  نازل ھا آنمانند   ، زبور و فرقان لی، انج در تورات  هک

ُ ٱ ُهوَ  قُۡل ﴿ َحدٌ  �َّ
َ
ُعوذُ بَِرّبِ ﴿،  ﴾١أ

َ
ُعوذُ  قُۡل ﴿و  ﴾١لَۡفلَقِ ٱقُۡل أ

َ
 ﴾١�َّاِس ٱ بَِرّبِ  أ

 ». است] ۱[الناس:
فرمود:   هک  است  شده  تیروا ل  شهیاز عا  و مسلم  ین: در بخاریمعوذت  نزول  سبب

و   را گرفته  ییخرما  وفهکش  غالف  هکنحو   نیرد بدکرا جادو  ص خدا  رسول  اعصم  بن دیلب
  شانه  یھا آنبود و دند  ختهیفرور ص  حضرت  از سر آن  زدن  شانه  در ھنگام  هکرا   ییموھا

بود،   شده  ساخته  مکمح  ھا با سوزن گره بود و  شده  زده  گره  ازدهی  در آن  هکرا   یو نخ  شانیا
 ص خدا  بر رسول  نیمعوذت  هکبود   زمان  نیدر ا د.یدم  داد و در آن خرما قرار  غالف  در آن
خواندند،  یرا م  یا هیھر آ  هکبود   آغاز نمودند و چنان ھا آن  خواندن  به  شانیا  شد پس  نازل

  هک نیافتند تا ای یم  یا یکدر خود سب  شانی، ا حال  نیشد و در ع یم ھا باز گره  از آن  گره  کی
 اند. از بند رھا شده  ییگو  هکاز جا برخاستند   چنان ص خدا  رسول  گاه شد. آن آخر باز  گره

  اهللا  باسم« گفت: یخواند و م یو دعا م  دم ص  حضرت  بر آن  برھه  نیا ز درین ÷  لیجبرئ
و دعا   خدا تو را دم  نام  به« ». کيشف�  و اهللا  �رش حاسد و ع  ، من کيؤذيء  ىش  لك  ، من کيرقأ
تو را شفا  للهو ا  چشم  و ازشر زخم  یدھد، از شر ھر حاسد یم  آزارت  هک  یزیھر چاز   نمک یم

  یفیفقط سر درد خف ص خدا  رسول د، اثر سحر بریآ یبر م  اتیاز روا  هک . چنان»دھد یم
  یگاھ  هک  است  ی. گفتن است  آمده  ثیاز احاد  یکیدر   هک  لیتخ  یمعن  ھمان  است  نیبود و ا

و   اتکسحر بر مل  هک  است  ، مسلم نیدھد بنابرا یم  یرو  لیتخ  ز مانند خوابین  یداریدر ب
سحر   هک  یطور  ھمان  نگذاشت  یریتأث  چیمطلقا ھ ص  حضرت  آن  یعقل  یھایتوانمند

را یز  نداشت  یریتأث  چیز ھیشد، ن یمربوط م  و رسالت  یوح  به  هک  یامور در  اعصم دبنیلب
،  یرکف  یگ آشفته  ا از ھر گونهی،  گونه  نیاز ا  ینقص  را از ھرگونه ص  حضرت  آن  یتعال  حق

ُ ٱوَ ﴿ د:یفرما یم  هک  چنان  است  و محفوظ داشته  معصوم  یا یعصب  اضطراب ای َ�ۡعِصُمَك  �َّ
 .»دارد یخود محفوظ م  تو را در پناه  مردم  بیخدا از آس« .]۶۷[المائدة:  ﴾�َّاِس� ٱمَِن 

ُعوُذ بَِرّبِ ﴿
َ
 ﴾١ٱلَۡفلَقِ قُۡل أ

  افتهکش و  منفلق  از آن  را شبیز  است  فلق: صبح» پروردگار فلق  به  برم یم  بگو پناه«
  شود؛ اعم یم  افتهکش  هک  است أ خداوند  نشیز از آفری، ھر چ : فلقیقول  شود. به یم

  نیدر ا أ اند: خداوند گفته علما . ر آنیو غ  ، نباتات بذر، ھسته  ، دانه ، صبح واناتیاز ح
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  انبوه  یھا یکیتار  ردنکبر دور   هک  یو  متعال  ذات  هکند ک یم  اشاره  قتیحق  نیا  به  هیآ
و   خود، ھر ترس  به  برنده  از پناه  هک  تواناست زیامر ن  نی، قطعا بر ا تواناست  جھان  از تمام

 دارد.  نگاه  یرسان بیآس ھر  بیند و او را از آسک  را دفع  یھراس

ِ َما َخلَقَ ﴿  ﴾٢ِمن َ�ّ
  تمام : از شریعنی» است  دهیآفر  از شر آنچه«برم  یم  پناه  دم دهیپروردگار سپ  بگو: به
 . یو  مخلوقات

ِ َ�ِسٍق إِذَا َوقََب ﴿  ﴾٣َوِمن َ�ّ
  نیھمچن :یعنی» ردیفراگ  چون  یکیاز شر تار«برم  یم  پناه  دم دهیپروردگار سپ  به» و«

ھا منتشر  افق  به  آن  یکیآورد و تار  یرو  چون  از شر شب  برم یم  پناه  دم دهیپروردگار سپ  به
  در شب  هک  است  یرو  از آن  از شر شب أ خداوند  به  بردن  اند: پناه شود. علما گفته

فساد و   شر به  اھلند، یآ یم  رونیب خود  یھا از سوراخ  خود و حشرات  یھا شهیاز ب  درندگان
 باشد. ینم  پنھان  هک  است  یگرید مخاطر  ز در شبیزند و نیخ یبر م  یارک تبه

﴿ ِ َٰ�ِٰت َوِمن َ�ّ  ﴾٤ٱۡلُعَقدِ ِ�  ٱ�َّ�َّ
در   دمنده« : جادوگریعنی» افسونگر  از شر زنان«  برم یم  پناه  دم دهیپروردگار سپ  به» و«
ردند. نفث: ک یجادو م  نخ  یھا در گره  دنیرا با دم  جادوگر مردم  زنان  زمان  و در آن» ھا گره
  د: مراد از آنان: زنانیگو یم  دهیابوعب . است  ییتنھا  به  دنیا دمی،  دھان  با آب  ھمراه  دنیدم
 ردند.کرا سحر  ص خدا  رسول  هکبودند   یھودی  اعصم دبنیلب

ِ َحاِسٍد إَِذا َحَسدَ ﴿  ﴾٥َوِمن َ�ّ
: یعنی »حسد ورزد  هک  گاه از شر حسود آن«برم  یم  پناه  دم دهیپروردگار سپ  به» و«

  هک  یسک رایند زک  عمل  آن  یمقتضا  و به  ردهکار کرا آش  حسود، حسدش  هک  گاه آن
  نیاو با ا  هکبل ونددیپ یفرد محسود نم  به  یانیز  چیند، از او ھک یار نمکحسد خود را آش

شود و  یم  متأسف رسد یم  گرانید  به  هک  یریاو از خ  رساند چه یم  نایز  خودش  ار بهک
  است  ینعمت  زوال  یتمنا . حسد: است  نیغمگ  شهیھم  گرانید  یبرد و از شاد یم  رنج

حاسد  أ اند: خداوند گفته . علما است  گذاشته  منت  یسکبر   با آن  خداوند متعال  هک
ر یو غ  وانی، ح انسان  به  رساندن  انیز  حسد سبب  هکرد کاد یمخصوصا   یرو  را از آن

غبط، ي  املؤمن«فرمودند:  ص خدا  رسول هک  است  آمده  فیشر  ثیشود. در حد یم  آنان
 .»ورزد یحسد م  منافق  یول خورد یم  غبطه  مؤمن« .»سد�  و املنافق
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 و  در آسمان  با آن أ خداوند  هک  است  یگناھ  نیحسد نخست  هک  ر استکذ  انیشا
 د و دریحسد ورز ÷ بر آدم  سیابل  را در آسمانی؛ ز قرار گرفت  انیمورد عص  نیزم
سحر،  اند: علما گفته  نی. ھمچن حاسد منفور و مطرود است  . پس لیبر ھاب  لیقاب  نیزم

و  أ خداوند  فعل  سبب  به  هکندارند بل  یر ذاتیتأثھا  این ، حسد و مانند چشم  زخم
  داده  زھا نسبتیچ نیا  شوند. لذا فقط در ظاھر امر، اثر به یم  او مؤثر واقع  یرگذاریتأث
  درباره  هک  ند چنانک یم جادیر را ایتأث  هک  است أ خداوند  نی، ا قتیشود اما در حق یم

َحدٍ  ِمنۡ  ۦَوَما ُهم بَِضآّرِ�َن بِهِ ﴿د: یفرما یم  و ماروت  سحر ھاروت
َ
ِۚ ٱ نِ �ِإِذۡ  إِ�َّ  أ [البقرة:  ﴾�َّ

اما . »خداوند  فرمان  نبودند مگر به  رسان انیز  یسک  با سحر خود به  و ماروت  ھاروت« .]۱۰۲
  امراض  یذات  یرگذاریتأث  ا و عدمیاش  نیا  یذات  یرگذاریتأث  عدم  رغم  به  هک  د دانستیبا

  است  مطلوب  انکقدر ام به ھا آناط از یاحت ز وی، شرعا پرھ و سل  مانند طاعون  یا یسار
دستور   مجذوم  و فرار از شخص  چشم  از زخم  نمودن زیپرھ  به ص خدا  رسول  هک چنان

 ردند.ک  نیچن  عمواس  طاعون در ش  ز عمر و صحابهیدادند و ن
  هک  یرا ھنگامیاند ز ز شمردهیو دعا را جا  دم  به  ثر علما توسلکا  هک  است  یگفتن

 نمود  دعا خواند و دم  شانیبرا ÷ لیردند، جبرئک  یناراحت  احساس ص خدا  رسول
فرمود:   هک  است  آمده ب  عباس ابن  تیروا  به  فیشر  ثی. در حد گذشت  هک چنان
دادند:   میتعل ما  دعا را به  نیا  دردھا و از تب  ما از ھمه  یابیشفا  یبرا ص خدا  رسول

  نام  به« .»انلار رش حر  نعار ومن  عرق  رش لك  من  العظيم  عوذ باهللاأ،  الكر�م  اهللا  �سم«
دارد و   یدیشد  ضربان  هک  یاز شر ھر رگ  خداوند بزرگ  به  برم یم  ؛ پناه میرکو   بخشنده  یخدا

  اجلش  هک  یماریبر ب  ھرکس است:  آمده  فیشر  ثیدر حد  نی. ھمچن» آتش  یاز شر گرما

  العرش  ، رب العظيم  اهللا  سالأ« بخواند:  مرتبه  د و بر او ھفتیدر آ  است  دهیفرانرس
تو را شفا دھد؛   هک  خواھم یم  میعظ ، پروردگار عرش از خداوند بزرگ« .»�شفيك  نأ  العظيم

  هک  است  آمده س  یعل  تیروا  به  فیشر  ثیدرحد  نی. ھمچن»ابدی یمار شفا میب  آن

  رب  ابلأس  ذهبأ«گفتند:  یشدند، م یوارد م  یماریب بر ص خدا  رسول  فرمود: چون
  نیرا از ب  ی! درد و ناراحت پروردگار مردم  یا« .»نتأال إ  شايف ، ال الشايف  نتأ  ، اشف انلاس

  ثیدر حد  نی. ھمچن» ستین  یا ، جز تو شفادھنده یھست  شفابخش تو  هک  ببر، شفا بده
 و  حسن ص خدا  رسول«فرمود:   هک  است  آمده ب  عباس  ابن  تیروا  به  فیشر
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فرمودند:  یم و )خواستند یم  از خدا پناه  شانیبرا  یعنی(ردند ک یذ میرا تعوب  نیحس

  شما دو تن« .»ةالم  ع�  لك  ، ومن ةوهام  شيطان  لك  من  ةاتلام  اهللا  عيذكما ب�لماتأ«
و از   یو از ھر جانور زھردار یطانیاز شر ھر ش  دھم یقرار م أ خداوند  تامه  لماتک  را در پناه

  العاص  یاب  بن  عثمان  تیروا  به  فیشر  ثیدر حد  نی. ھمچن» یبار  سرزنش  ھر چشم
بود   کینزد  هک  دمیچیپ یبرخود م  یاز درد  هک یفرمود: در حال  هک  است  آمده س  یثقف

را بر   راستت  فرمودند: دست  شانیا ، آمدم ص خدا  نزد رسولدر آورد،   یمرا از پا

 .»جدأرش ما   من  وقدرته  اهللا  ةعوذ بعزأ ، اهللا  �سم«بار بگو:   درد بگذار و ھفت  یباال
  من  . پس ابمی یدر خود م  هک  از شر آنچه  برم یم  پناه  یو  و قدرت للها  عزت  خدا! به  نام  به«

 .»دیشفا بخش مرا  خداوند متعالو   ردمک  چنان
  مجھول  یو دعاھا  دم  ، مربوط به دهیو دعا وارد گرد  از دم  یدر مورد نھ  هک  اما آنچه
  هک  است  ییھا بدعت  ا مربوط بهیشود،  ینم  دانسته ھا آن  یمعنا  هک  است  یا و ناشناخته

 اند. د آوردهیپد  رابطه  نیدر ا  انیو بدعت  حرافان





 
 
 
 

  ناس  سوره 

 . است  هی) آ۶(  یو دارا  است  یکم
: یتعال  حق  با فرموده  ھم  هک  گرفت  نام»  ناس«جھت   بدان  سوره  نی: اهیتسم  وجه

ُعوذُ  قُۡل ﴿
َ
رار کت بار  پنج  آن در»  ناس«لمه ک  و ھم  آغاز شده   ]۱[الناس:  ﴾١�َّاِس ٱ بَِرّبِ  أ

ثر علما کنزد ا ، در است  شده  نازل  باھم خود  ما قبل  با سوره  هک  سوره  نی. ا است  دهیگرد
از نظر   میرک  قرآن  سوره  نیآخر  نی. و ا گذشت  هک ـ چنان  است  ی: مدنیقول و به  یکم

  یو ثنا  سپاس  شامل  هک » فاتحه«با سوره   قرآن  بیو ترت  است  فیشر  در مصحف  بیترت
  جستن  یاریز ین ھا آن  موضوع  هک  نیآغاز و با معوذت  از اوست  جستن  یاریو   یتعال  حق

 شود. یم  ، ختم است  یتعال  حق  به  بردن  و پناه

ُعوُذ بَِرّبِ ﴿
َ
 ﴾١ٱ�َّاِس قُۡل أ

  به امور و  دھنده ساماندگار و یآفر  : بهیعنی» پروردگار مردم  به  برم یم  بگو: پناه«
  به  بردن پناه  قبل  در سوره  هکجا   از آن«د: یگو یم  یضاوی. ب آنان  احوال  آورنده  صالح

  نیلذا در ا  است  ر او عامیو غ  در انسان  مضرات  نیبود و ا  یاز مضار بدن أ خداوند
بشر   شود و به یم  ارضع  یبشر  بر نفوس  هک  است  یاو از مضار  به  بردن  ، پناه سوره

 باشد. یم  مخصوص

 ﴾٢ٱ�َّاِس َملِِك ﴿
  یا ییفرمانروا ، املک  کمل  یدارا  هک  یذات  : بهیعنی» مردم  کمل«به   برم یم  و پناه

 . است  یتناھیو ال  بیرق یب  یا و سلطه  تام

 ﴾٣ٱ�َّاِس إَِ�ٰهِ ﴿
 (فرمانروا)  کمل  هکو از آنجا   معبود مردم  : بهیعنی» مردم  اله«به   برم یم  و پناه

رد ک  روشن  هیآ  نیدر ا  یتعال  ، حق نیبنابرا  ستین  ھم  یو گاھ  معبود است  یگاھ
 ندارد.  تکمشار  در آن  یبا و  یو احد  است  یو  مخصوص  تیو عبود  تیالوھ  هک

﴿ ِ  ﴾٤ٱۡ�َنَّاِس  ٱلۡوَۡسَواِس ِمن َ�ّ
 . است» خناس»  طانیش  هک» گر از شر وسوسه«ر شد؛ کذ  آنچه  به  برم یم  پناه

  طانیش شود،  اد آوردهی  به أ خداوند  هک  یرا ھنگامیز  رونده ار بازپسیبس  یعنیخناس: 
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در  أ خداوند رکذ  شود اما چون یم  و پنھان  دهیشک  رود و خود را در ھم یم  بازپس
 گستراند. یم خود را  و وسوسه  آورده  ھجوم  انسان  بر دل  طانینبود، ش  انیم

ِي﴿  ﴾٥ٱ�َّاِس يُوَۡسوُِس ِ� ُصُدورِ  ٱ�َّ
  ، فراخواندن طانیش  وسوسه» افگند یم  وسوسه  مردم  یھا نهیدر س  هک  سک  آن«

 رسد یم  انسان  قلب  به  هک  یپنھان  است  یسخن  یاز خود با القا  فرمانبردن  به  انسان
 شود.  دهیشن  ییصدا  آن از  هک آن یب

 اند؛ بر دو نوع  افگنان وسوسه  هکپردازد  یامر م  نیا  انیب  به  سبحان  یخدا  سپس
 د:یفرما یم  پس  یو انس  یجن

نَّةِ ِمَن ﴿  ﴾٦ٱ�َّاِس وَ  ٱۡ�ِ
ھای  دل ھا و نهیـ در س  گذشت  هک ـ چنان  جن  طانیش» از انس  و چه  از جن  چه«
  مردمھای  دل در  یانس  طانیش  یافگن  افگند اما وسوسه یم  وسوسه  مردم

  نشان  یگر مشفق حتینص  و لباس  در چھره  انسان  یخود را برا  هک  است  گونه نیبد
  شود، در دل یم  انیب  حتیو نص  یرخواھیخ  أتیدر ھ  هک  یو  ، از سخنان پس دھد یم

افگند.  یم  یو  خود در دل  با وسوسه  یجن  طانیش  هکافتد  یم  یزیچ  ھمان  انسان
ز ین  انیجنھای  دل افگند، در یم  وسوسه  انیانسھای  دل در  هک چنان  سیابل :یقول به

 افگند. یم  وسوسه
 از  بر مردم  طانیش  اند: گماردن گفته  بر مردم  طانیش  گماردن  علت  انیعلما در ب

  شیآزما  دانیم  نینند و در اک  مجاھده  یبا و  مردم  هک  است  آن  یبرا أ خداوند  یسو
،  است  قرار داده خود  عصمت  را در پناه  شانیا  یتعال  حق  هک  یسانکشوند. اما   و امتحان

مگر   ستیشما ن از  یسک«است:  آمده  فیشر  ثیدر امانند. در حد  نیاطیاز گزند ش
  یگفتند: حت  .اصحاب است شده  بر او گمارده )نیاطیاز ش(او   و ھمراه  نیھمنش  هک نیا

  متعالخداوند   هک  است  نیا  قتی؛ مگرحق من  ی! حت ی؟ فرمودند: آرللها  ا رسولیز یشما ن
 )دهیگرد  ا مسلمانی(  شده  میتسل  من  او به پس  است  دهیگردان  رهیچ  ھمراھم  طانیمرا بر ش

 س انس  تیروا  به  فیشر  ثیدر حد  نیھمچن ».دھد ینم  ر فرمانیخ  و لذا مرا جز به
  شانیدار اید  به  هیصف  شبانگاه  بودند پس  فکمسجد معت در ص خدا  ه: رسولک  است  آمده

اثنا   نیبرسانند. در ا  منزلش  آمدند تا او را به  رونیاز مسجد ب  یو با ص خدا  آمد و رسول
خود را   یھا دند، گامیرا د ص خدا  رسول  ندند و چویروبرو گرد  شانیا دو مرد از انصار با
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فرمودند:   آنان  به  خطاب ص خدا  تر بگذرند. رسول عیسر  هکبرداشتند  تند تند
دو   آن». باشد یم  ھمسر من  ییدختر ح  هیصف  است  با من  هک  زن  نید؛ اینک  درنگ«

  رسول) ؟ میا داشته  یبد  شما گمان  مگر ما در حق(! للها ا رسولی، للها  سبحان گفتند:

  قذفي  نأ  تيخش  �إو   ادلم  ی�ر  آدم  ابن  من  یر�  طانيالش  نإ«فرمودند:  ص خدا
  یجار  فرزند آدم  خون  یدر مجرا  طانیش  گمان یب« .»ـ رشا  قال وأئا ـ يما ش�قلو�  ىف

 .»فگندیب  یشر ا فرمودند ـیفگند ـ یب  یزیشما چھای  دل در  هک  دمیترس  شود و من یم
 خدا  رسول  هک  است  آمده س  کمال  بن  انس  تیروا  به  فیشر  ثیدر حد  نیھمچن

اگر او   پس دھد یقرار م  فرزند آدم  را بر قلب  مھارش  طانیھمانا ش«فرمودند:  ص
بلعد  یفرو م را  رد، قلبشک  اد خدا را فراموشیرود و اگر  یم  رد، واپسکاد یخدا را 

 یاب  تیروا  به  فیشر  ثیدر حد  نیھمچن».  خناس  وسواس  ھمان  است  نیا  پس
گفتم: نگونسار  د و منیلغز ص خدا  رسول  االغ«فرمود:   هک  است آمده س  مهیتم 

تو   یرا وقتیز نگونسار باد!  طانیش  هکفرمودند: نگو  ص خدا  ! رسول طانیباد ش
! اما  فروافگندم  میروین  را به  د: آنیگو یند و میب یم  ، او خود را بزرگ ییبگو  نیچن

ند و ک یم  یکوچک  احساس  طانی، ش صورت  نیخدا! در ا  نام  : بهاهللا  باسم: ییاگر بگو

د: یگو یم ب  عباس  ابن ».گردد یم  یمانند مگس  هکشود  یخرد و خوار م  چنان
اد یخدا   چون  پس  است  وسواس  قلبش در  هک نیشود مگر ا یتولد نم  ینوزاد  چیھ«

». افگند یم  شد، او وسوسه  خدا غفلت رکاز ذ  رود و چون یم  بازپس  طانیشود، ش
 . طانیش  وسوسه و  رنگیاز ن  خداوند منان  به  میبر یم  پناه



 
 
 
 

  تتمه

  كام أثنيت  أنت  ثناء عليك  ال أحيص  اللهم  ، سبحانك الصاحلات  تتم  بنعمته  الذي  احلمدهللا

  يف  يب  ، الطف لطيف  كل  فوق يا لطيفاً   ؛ اللهم الصاحلني  دعو بدعاء عبادكأ،  نفسك  عىل

  كام سميت  ، واجعلني واملسلامت  وللمسلمني  ولوالدي  يل ، واغفر كلها كام أحب  أموري

  يف  ، و ارضنيحياً   ما دمت دوماً   إليك ، راغباً  سبيلك يف ، جاداً  لدينك ؛ خملصاً خملصاً   نفيس

  كتابك  من  حرف  كل  اجعل ! وموالي  هليإ .احلمد والشكر  لك  ، فاللهم و آخريت  دنياي

  وألوالدي  واخلري يل  النفع به   ، وحقق الكريم  لوجهك خالصاً   ما كتبت  ومجيع  تفسريه مجةوتر

،  وبرشي  ، وشعري وروحي  جسمي  جزء من  كل  اآلخرة  يف  نارك  من  به  ، واعتق وللمسلمني

  ، وارزقني بسرت وسالم  اجلنة  ، وأدخلني ودمي  ، وخمي وبرصي  ، وسمعي وحلمي  وعظمي

  العظيم  وتفسريه  نرش كتابك  سبيل  جهد يف  من  لكل  ، واغفر اللهم خري األنام  شفاعة

 . العاملني  يا رب  بإخالص  به  أو مؤمنة ينتفع  مؤمن ولكل 
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