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  ﴾����انفال  سوره﴿
 . است  آيه) 75(  و داراي  است  مدني

  

  . است  در آن  جنگي  غنايم  حكم  بيان ،»انفال«  به  سوره  اين  نامگذاري  سبب :تسميه  وجه

و   جنگ  قوانين ،هللا سبيل جهاد في  شد و از احكام  نازل »بدركبري«  در غزوه  سوره  اين

  .گويد مي  سخن صاسالم  گرامي  رسول  عليه  مشركان  هاي توطئه  ماندن  و ناكام  صلح

   

��R��Q��P��ON��M��L���K��J��IH��G��F��E��DC��B��A��R��Q��P��ON��M��L���K��J��IH��G��F��E��DC��B��A��R��Q��P��ON��M��L���K��J��IH��G��F��E��DC��B��A��R��Q��P��ON��M��L���K��J��IH��G��F��E��DC��B��A
��V��U��������������T��S��V��U��������������T��S��V��U��������������T��S��V��U��������������T��S  

و  خدا  به  انفال: پرسند، بگو مي«  جنگ  غنايم :يعني« انفال  از تو درباره! پيامبر  اي«

  اواختصاص  خدا و رسول  آنها به  درباره  صدور حكم :يعني »دارد  او اختصاص  رسول

كند و شما در  مي تقسيم  سبحان  خداي  فرمان  شما طبق  را ميان  او آن  رسول  كه ،دارد

  اطالق  اي و نيكوكاري  هر احسان  به  عرب  در كالم :انفال .نداريد  اختياري  هيچ  باره  اين

  كه آن  بي ،دهد  انجام  كسي حقدر  ، و لطف  فضل  را از روي  نيكوكار آن  شود كه مي

  و بخشش  فضل  معناي  به »نفل»  از ريشه ،»انفال«  پس .باشد  واجب  بر وي  آن  انجام

  احسان ، است  گردانيده  حالل  مؤمنان را بر  آن  خداوند متعال  كه  غنايمي ، بنابراين  است

  از امت  ديگر قبل  هاي امت بر ، غنايم  اين  كه چرا  است  او بر ايشان  ويژه  و فضل

  و مسلم  بخاري  روايت  به  شريف  حديث اين ما  شاهد سخن .بود  حرام صمحمدي

  كس  هيچ  به  مناز   قبل  كه  شده  داده  من  به چيز  پنج« :فرمودند صخدا  رسول  كه  است

  غنايم  موضوع  چيز پرداختند تا به  پنج  اين  بيان  به  ، سپس»است  نشده  داده  ديگري

  كس  هيچ  براي  از من  قبل  كه  شد در حالي  حالل  برايم  و غنايم«: رسيدند و فرمودند

  .١»است  نبوده  حالل

  كه  هنگامي :است  شده  روايت  كريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان � صامت بن از عباده

داد   شكست را  مشركان  لعزوج  خداي ،روبرو شدند  در بدر با هم  و مشركان  مسلمانان

                                                 
" #��  $��%  ��&  �'  (��) ��*  ���� ��  +,��-� . (/�  ��0 
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  را تعقيب  دشمن  گروهي ؛شدند  تقسيم  گروه  سه  به  اصحاب ، دشمن  و بعد از شكست

  و اشياي  اموال  ريخته  دشمن  فروريخته  درهم  اردوگاه  به  گروهي ،كردند و تار و مار مي

  حلقه صخدا  رسول  پيرامون  سوم  كردند و گروه مي  آوري را جمع  از آنان  مانده  برجاي

فرا رسيد و هر   شب  چون .نياورد  ناگهاني  حمله صحضرت  بر آن  بودند تا دشمن  زده

 :گفتند ،بودند  كرده  را جمع  غنايم  كه كساني  هنگام  در اين ،آمدند  گرد هم  گروه  سه

 ،ديگر  سوياز  .ندارد  سهمي  جز ما در آن  ديگري  لذا كس  ايم كرده  را جمع  ما آن  چون

  اين  شما از ما به :گفتند ،بودند  پرداخته  آن  وتعقيب  دشمن  وجوي جست  به  كه  كساني

  و او را به  دور كرده  اموال  را از اين  دشمن  كه  ما بوديم  تر نيستيد زيرا اين حق ذي  غنايم

  گرفته  خويش  را در ميان صخدا  رسول  نيز كه  سوم  گروه . روبرو كرديم  شكست

  كه  ما بوديم  تر نيستيد زيرا اين حق ذي  غنايم  از ما در اين  گروه شما دو :گفتند ،بودند

  گزندي  ايشان  به  مبادا دشمن  كه آن  و از بيم  زده  حلقه صخدا  رسول  پيرامون

��������E﴿ :كريمه آيه  بود كه  همان . شديم  مشغول  ايشان  به ،برساند ناگهاني DC��B��A��E�� DC��B��A��E�� DC��B��A��E�� DC��B��A

FFFF��� �� �� �� � IH��G� � IH��G� � IH��G� � IH��G ...﴾ تقسيم  اصحاب  را ميان  غنايم صخدا  رسول  گاه شد، آن  نازل  

  .كردند

گردانيد و  صخدا  رسول  را ملك  ، غنايم آيه  اين: اند گفته  كريمه  در تفسير آيه  بعضي

  .شد  منسوخ ﴾...�F��E��D��C��BF��E��D��C��BF��E��D��C��BF��E��D��C��B﴿: سوره  از همين» 41 /آيه«با   حكم  اين  سپس

را   آن ) حاكم(  امام  كه  كرده  معني  بخششي  را به »انفال« � عباس ابن ،ديگر  در تفسيري

  پول  چون ؛دهد مي ـ  استحقاقشان بر  افزون ـ  از رزمندگان  بعضي  به  غنايم  بعد از تقسيم

از   بسياري  فهم  به  معني  همين . مانند آن يا ) سلب(  شده كشته  شخص  و كاال و سالح

  انفال  كه  است  اين  و مالك  ابوحنيفه ، شافعي  مذهب  چنانچه ، است  فقها نيز شتافته

از   خاص  كساني  به  خمس  اجتهاد خود از حساب بنابر  امام  كه  اموالي :از  است  عبارت

  ديگري  يا دليل ، شان شجاعت  اساس را بر  از لشكريان برخي  آن  بخشد و به مي  لشكريان

از چهار   نه ،شود مي  پرداخته ) خمس(از   انفال ، بنابراين.دهد يم  ترجيح  بر ديگران

  . است  غنيمت  صاحبان  سهم  ديگر كه  قسمت
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 اين  جمله  از آن »و«  وي  از نواهي  اوامر و اجتناب  در اجراي »از خدا پروا داريد  پس«

  كرده  الفاخت  غنايم  بدر در تقسيم  زيرا اصحاب »نماييد  ديگر سازش يك با« :كه 

ميسر   گونه  بدين  ميانشان در  البين ذات  و اصالح  ايجاد سازش« :گويد مي  مكحول .بودند

 صخدا  نزد رسول  استحقاقشان  كه  كساني  شود و در ميان  برگردانده  همه  غنايم  بود كه

  و اگر به« .»شود  تقسيم ،اند گرفته  غنيمت اند و جنگيده  كه  كساني  و در ميان  شده  ثابت

و   تهييج  ارشاد براي  اين »كنيد  اطاعت  هستيد، از خدا و پيامبرش  مؤمن  راستي

زيرا   است  وي  خدا و رسول  و اطاعت  البين ذات  و اصالح  بر تقوي  مؤمنان  برانگيختن

  به  خدا و رسول  اطاعت  جهت  از اين ،چيز  سه  شود مگر با اين نمي  سامان به  ايمان

  .شد  معرفي  ايمان  بر صدق  اي نشانه  وانعن

   

���f��e���d��c���b��a�� �̀�_�� �̂ � �]��\��[��Z��Y��X��W���f��e���d��c���b��a�� �̀�_�� �̂ � �]��\��[��Z��Y��X��W���f��e���d��c���b��a�� �̀�_�� �̂ � �]��\��[��Z��Y��X��W���f��e���d��c���b��a�� �̀�_�� �̂ � �]��\��[��Z��Y��X��W
��h��g��h��g��h��g��h��g  

آيد،   ميان  ياد خدا به  چون  هستند كه  كساني  همان«  كامل »مؤمنان  كه  نيست  جزاين«

 ، يادكرد وي  در هنگام  از خداوند متعال  و بيم  ترس  پديدآمدن :يعني »بترسد  دلهايشان

  چون  كه  است كسي  از اوصاف  صفت  اين« :گويد مي  سدي . است  مؤمنان  از شأن

از  :شود مي  گفته  وي به ،كند را مي  گناهي  قصد ارتكاب  يا چون ،بنمايد  خواهد ستمي مي

  باري  و جالل  عزت و  عظمت  لرزد و احساس مي  قلبش  هنگام  در اين ! خدا بترس

  كامل  مؤمنان »و« .»ايستد بازمي  و گناه  ستم  از آن  داده  را تكان  و نهادش  وجدان ، تعالي

 »بيفزايد  شود، بر ايمانشان  خوانده  خدا بر آنان  آيات  چون«  هستند كه  كساني  همان

 »و«گرداند  را نيرومندتر مي  مؤمن  انسان  و يقين  درك ، ادله  آمدن  سرهم  زيرا پشت

 . بر غير وي  نه »كنند مي  پروردگار خود توكل بر«  هستند كه  كساني  همان  كامل  مؤمنان

  گفته �جبير سعيدبن ،رو  از همين ، اوست  كار به  و سپردن  تفويض :بر خدا  توكل

  .»است  ايمان  همه ، عزوجل  بر خداي  توكل« :است
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��o��n���m��l��k��j��i��o��n���m��l��k��j��i��o��n���m��l��k��j��i��o��n���m��l��k��j��i  
 »كنند مي  ، انفاق ايم داده  روزي  ايشان  به  دارند و از آنچه نماز را برپا مي  كه  همانان«

 ، عزوجل  از خداي  بيم  چون ؛ قلب  اعمال  ميان  هستند كه  مؤمناني  همان  آنان :يعني

  .كنند مي  جمع  نماز و زكات  چون ؛اعضا و اندامها  اعمال  و ميان  و توكل  اخالص

 ، البين ذات  اصالح ، تقوي(  وصف  پنج  گردآورنده ، فوق  دو آيه  كه  كنيم مي  مالحظه

  انواع  تمام ، وصف  پنج  و همين  است ) و توكل  الهي  خشيت ، اوامر خدا و رسول  اطاعت

  :فرمايد آنها مي  بيان بعد از  خداوند متعال ، جهت  همين  به ،گيرد خير را در بر مي

   

��|��{��z��y��x���w��v��u��ts��r��q��p��|��{��z��y��x���w��v��u��ts��r��q��p��|��{��z��y��x���w��v��u��ts��r��q��p��|��{��z��y��x���w��v��u��ts��r��q��p  
 :يعني »مؤمنان ، ايشانند در حقيقت«اند  موصوف  ياد شده  اوصاف  به  كه »گروه  آن«

  آن  مراتب  ترين ونهايي  درجات  ترين عالي  به  در ايمان  كه  و راستين  كامل  مؤمنان

  امام .و بركنارند  كفر بري از  كلي به  ايشان  كه  است  معني  مفيد اين ):حقا( .اند رسيده

آيا مؤمنيد؟ بايد   ازشما پرسيد كه  اگر كسي« :گويد مي  آيه  اين  با استناد به ، يفهابوحن

  آنان  براي« .»هللاشاءا  ان  مؤمنم  من :و نگوييد ! هستم  حقا مؤمن  من ! آري ،بگوييد

در   است  و شرفي  خير و كرامت  مقامات و  منازل ، گروه  اين  براي :يعني »است  درجاتي

از  ـخود   صاحبان  صالح  و اعمال  ايمان  حسب  به ـمنزلها   از اين  بعضي  هك ، بهشت

همانا « :فرمودند  شريف  در حديث صخدا  رسول  كه چنان  ديگر برتر است  بعضي

بينند  مي  آنها را چنان ،قراردارند  عليين  تر از اهل پايين  در مراتب ) دربهشت(  كه  كساني

  درجات  اين ! آري .»بينيد را مي  آسمان  هاي از افق  افقي در  هفرورفت  شما ستاره  كه

 ، است  نزد پروردگارشان  درجات  اين  كه اين  بيان . است »پروردگارشان نزد«  برايشان

 ايشان  براي »و«باشد  مي  ايشان  و تفخيم  و تشريف  داشت بر گرامي  افزودن  متضمن

پروردگار و   بيكران  از فضل  كه »است  نيك  اي روزيو «را   گناهانشان »است  آمرزشي« 

  .شود سرازير مي  بر ايشان ،ناپذير جود او پايان  درياي

  رسول محضر  به � انصاري  مالك بن حارث  روزي  كه  است  آمده  شريف  در حديث

�+ :فرمودند  وي  به  ايشان ،شد  مشرف صخدا)  4  �12�3��% �� ��5 ? :2�3�1  
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X
?H=  �YZY [: گفت  ؟ حارث قرار داري  حالي  چه و در  است  چگونه  حالت ! حارث  اي: 

  گويي مي  چه  بنگر كه :فرمودند صخدا  رسول ! ام گرديده  راستين  مؤمن  كه  حال  در اين

؟  تو چيست  ايمان  حقيقت  بگو كه  من  به ، است  حقيقتي هر چيزي  زيرا براي ! حارث  اي

  را تشنه  و روزم  دار بوده  را زنده  لذا شبم  ام دنيا بازداشته را از  نفسم :گفت  حارث

بارز و آشكار   در برابرم  كه  نگرم مي  چنان  پروردگارم  عرش  سوي به  و گويي  دارم مي

  و گويي  رمنگ مي ـكنند  ديدار مي  با هم  كه حالي در ـ  بهشت  اهل  سوي به  و گويي  است

فرياد و   را به  زنند و صدايشان مي  ديگر بانگ يك  به  كه  نگرم مي  دوزخ  اهل  سوي به

  مستلزمات  به(  پس  شناختي ! حارث  اي :فرمودند صخدا رسول .كنند مي بلند  گريه

  .»بار تكرار كردند  را سه  سخن  ينو ا ! پايبند باش )شناخت اين

   

c��b��a�� �̀��_��~��}c��b��a�� �̀��_��~��}c��b��a�� �̀��_��~��}c��b��a�� �̀��_��~��}�����������h��g��f��e��d���h��g��f��e��d���h��g��f��e��d���h��g��f��e��d  
  بيرون«  و صواب  حكمت  به :يعني »حق  به  ات تو را از خانه  پروردگارت  كه همچنان«

از  »داشتند  كراهت  سخت  از مؤمنان  گروهي  كه آن  و حال«بدر   جنگ  سوي به »آورد

  اباصح  كراهيت و  است  تشبيه  براي ﴾{��~{��~{��~{��~﴿در   كاف .روند  بيرون  از مدينه  كه اين

  جنگ  به  در عزيمت  شان كراهيت  رضا دادند ـ به  آن  به  را ـ هرچند كه  غنايم  در حكم

  .كند مي  بدر تشبيه

 ،بدر  پيروزي در  پردازد كه مي  حقيقت  اين  بيان  به ، و مابعد آن  آيه  در اين  خداوند متعال

از  ! آري . هست  و و پيامبرشا  نيز از آن  گردد لذا غنايم او برمي  فقط به  و منت  فضل

  كه درحالي ،آورد  بيرون  مشركان  جنگ  به  را از مدينه  مؤمنان  او بود كه  پايان بي  فضل

 در ،كفار كشانيد  با سپاه  جنگ  ميدان  را به  داشتند و باز آنان  امر كراهت  از اين  اكثرشان

  بر ايشان  وي  و منت  فضل ، گونه همين ،را نداشتند  رويارويي  قصد اين  اكثرشان  كه حالي
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  به  سوره  اين  كه  ديگري  از احسانهاي  تا غيراين  فرشتگان  وسيله  به  رساندنشان با امداد

  .پردازد آنها مي  بيان

  رسول  چون« :كند مي  كثير روايت ابن . است  بدر الزم  واقعه  به  در اينجا مختصر اشاراتي

  خطاب ، است  مكه  عازم  از شام  قريش  تجارتي  با كاروان  سفيانابو  شنيدند كه صخدا

 ،آييد  بيرون  آن  سوي به ، آنهاست  با اموال  قريش  قافله  اين :فرمودند  شان اصحاب  به

  سبكبال  از مردم  برخي ، پس .شما گرداند  را بهره  خود آن  از فضل  منان  شايد خداي

  نمودند و نرفتند چراكه  سنگيني ،ديگر  اما برخي ،افتادند  راه  به �برخاستند و با پيامبر

از  .نبود  اجباري  رفتن  بودند و بيرون  خواسته  كار داوطلب  اين  براي صخدا  رسول

  .خواهد آمد  در ميان  جنگي  با قريش  نبودند كه  انديشه  در اين  اصحاب ،ديگر  سوي

  جوياي و  نگران دل  مسلمانان  از بيم ،حجاز رسيد  نزديك  وقتي  ابوسفيان ، طرف  از آن

  به  پيكي  درنگ بي ،شد  آگاه  خويش  قصد كاروان  به  ايشان  از حركت  اخبار بود و چون

  چابك  خويش  و برگ ساز  با همه  لذا آنان  برانگيخت  جنگ  را به  فرستاد و قريش  مكه

قصد   به  شان با اصحاب صخدا  رسول ، انمي  در اين .كردند  حركت  مدينه  سوي  به

  آگاه  قريش  از خبر حركت »ذفران«  نام به  در جايي  بودند كه  در حركت  ابوسفيان  قافله

از مهاجر و   اصحاب ،پرداختند  مشورت  به  خويش  با اصحاب  در اينجا بود كه ،شدند

 ،داد  بدر روي  غزوه  بود كه  همان .اند آماده  جنگ  به  كردند كه  صدا اعالم انصار يك

  .كرد  خواهيم مرور  سوره  را در اين  آن  وقايع  اهم  كه  اي غزوه

   

��u��t��s���r���q��p����o��n��m��l��k��j��i��u��t��s���r���q��p����o��n��m��l��k��j��i��u��t��s���r���q��p����o��n��m��l��k��j��i��u��t��s���r���q��p����o��n��m��l��k��j��i  
  اصحاب  مجادله »كردند مي  گرديد ـ مجادله  روشن  كه ـ بعد از آن  حق  با تو درباره«

  كاروان قصد را به  ايشان صحضرت  آن  كهشد  مي  از آنجا ناشي صخدا  با رسول

با   ابوسفيان  كه چرا  رفت  از دست  تجارتي  قافله  بودند ولي  برده  بيرون  از مدينه  تجارتي

  پس  گرفت  پيش را در  ساحلي  برد و راه  بيراهه  به  و مسير معينش  را از راه  آن  زرنگي

  چنداني  آمادگي  ايشان  فراخواندند كه  جنگ  به  را درحالي  اصحاب صپيامبر اكرم

اگر قبال ما را  :آمد و گفتند دشوار  برآنان  جنگ  فرمان ، جهت  همين  به ،نداشتند  آن  براي
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  را فراهم  آن  و مقدمات  پيدا كرده  آمادگي  آن  قطعا براي ،كرديد مي  آگاه  جنگ  از وقوع

  برايشان  كردند كه مي  مجادله  بعد از آن  نگج  تو درباره با  يعني: ﴾k��jk��jk��jk��j﴿ . كرديم مي

  گويي«  دهي دستور نمي  امري  هيچ  به  خداوند متعال  اذن  تو جز به  آشكار شد كه

  جنگ  ميدان  به  حالي در :يعني »نگرند مي  در آن  شوند و ايشان مي  رانده  سوي مرگ به

  در اين  كرد كه فكر آنها خطور نمي  بهو اصال  نا اميد بودند  از پيروزي  رهسپار شدند كه

و   در حال  گويي  كه  طوري بودند به  هم  انتظار شكست در  بر عكس ،پيروز شوند ،نبرد

را   قتلش  و وسايل  و اسباب  شده  رانده  قتلگاه  سوي به  اند كه قرار گرفته  كسي  وضع

  .اردند  شكي  كمترين  آن  وقوع در  بيند كه مي  فراهم  چنان

   

��¥���¤��£��¢��¡�����~��}��|���{��z�����y��x���w��v��¥���¤��£��¢��¡�����~��}��|���{��z�����y��x���w��v��¥���¤��£��¢��¡�����~��}��|���{��z�����y��x���w��v��¥���¤��£��¢��¡�����~��}��|���{��z�����y��x���w��v
�� �̄��®��¬��«���ª��©�� �̈�§��¦�� �̄��®��¬��«���ª��©�� �̈�§��¦�� �̄��®��¬��«���ª��©�� �̈�§��¦�� �̄��®��¬��«���ª��©�� �̈�§��¦  

 :دو گروه »داد  را وعده  از دو گروه  شما يكي  خدا به  را كه  ياد آوريد هنگامي  و به«

  حق »باشد شما  از آن  كه«بود   ابوجهل  سپاه  و ديگري  قريش  تجارتي  كاروان  يكي

  قطعا پيروزي :كه فرستاد  بدر وحي  سوي به  شان رفتن  بيرون  در هنگام  پيامبرش  به  يتعال

يا با  ،بود  از شام  تجارتي  كاالي  حامل  كه  قريش  قافله  يا با تصاحب ؛ شماست  از آن

و شما «بود   كرده  حركت  با مسلمانان  قصد جنگ به  از مكه  كه  قريش  بر سپاه  غلبه

  زيرا اين »شما باشد  براي«  تجارتي  قافله :يعني »سالح بي  دسته  داشتيد كه  دوست

  همراه  سپاهي  بود چراكه  جنگ  و دشواري  دردسر و دور از تيرگي بي  غنيمتي ، قافله

  را به  حق  دين  كه  خواست خداوند مي  كه آن  حال«بپردازد   از آن  دفاع  به  نبود كه  قافله

  و كشتن  قريش  مسلح  تا دندان  سپاه بر  تان با پيروزساختن »كند  ثابت  خويش  فرمانهاي

و «شود   نمايان  اسالم  نيرومندي  كه  هدف با اين ، از آنان  بسياري  و اسيرگرفتن  آن  سران

  .كند  كن را ريشه و آنان »را ببرد  تا بنياد كافران  خواست مي

  اموري �خداوند  كه درحالي ،و زودگذر بوديد  عاجل  شما خواستار منفعتي :يعني

  ميان  پس  داشت  اراده را  حق  و پيروزي  خويش  كلمه  برترساختن  چون ؛ واالتر از آن

  . است  بسياري  و فاصله  تفاوت ، دو هدف  اين
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را   آن  پايدار گرداند و بنيان  ينرا در زم  اسالم :يعني »كند  را ثابت  تا حق  خواست مي«

هرچند « را محو و نابود كند  شرك :يعني »را نابود گرداند  و باطل«كند   مستحكم

  .»باشند  نداشته خوش«كفر   گروهها و طوائف  يا تمام ، قريش  مشركان :يعني »مجرمان

  

 L��K��J��I���H��G��F��E��D��C��B��AL��K��J��I���H��G��F��E��D��C��B��AL��K��J��I���H��G��F��E��D��C��B��AL��K��J��I���H��G��F��E��D��C��B��A  
  .»طلبيديد فرياد مي  پروردگار خود را به  كه«ياد آوريد  به »را  هنگامي«

  هيچ  قريش  با سپاه  از جنگ  دانستند كه  در رسيد و مسلمانان  الهي  فرمان  چون ! آري

  در اين ،تعداد خود راديدند  و كمي  لشكر قريش  ديگر فزوني  ندارند و از سوي  گريزي

  رسول  شخص  حتي ،آوردندبر  فرياد و استغاثه  پروردگار خويش  جناب  به  هنگام

  آسمان  را به خويش  دستان  نموده  قبله  رو به ،را ديدند  صحنه  اين  وقتي صاكرم

  و به  پروردگار خويش  بارگاه  و فرياد به  راز و نياز و ناله  كردند به  برافراشتند و شروع

� 	-��  ]9���G\?�  ]9+ :خواندند مي  بلند او را چنين  صداي� \?� ,�G  D>  C\^   �_T ���?�E'  

#�  1 (T �`XZ�  a �3�� b  c�d� : محقق ، اي داده  وعده  من به  را كه  آنچه !بار الها  

مورد   ديگر در زمين ، گرداني  را هالك  اسالم  از اهل  گروه  اگر اين !بار الها ! گردان

شما   دهنده  ياري  من: هكرد ك  شما را اجابت  دعاي  پس« .»گيري قرار نمي  پرستش

 »كه«وارد كارزار شوند   مشركان  عليه  دوشادوشتان  كه »از فرشتگان  هستم با هزار كس

در   زيرا خداوند متعال . طور پياپي به »آورند ديگر  خود گروهي  از پي«  فرشتگان  آن

هزار   سه  ا بهتعداد ر  آن  سپس ،مدد رساند  فرشتگان از  را با هزار كس  مسلمانان ،آغاز

  .رسانيد  حد كمال  به  هزار تن  پنج را با  داد و بعدا آنان  افزايش
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» قرارنداد  جز بشارتي«را   فرشتگان  وسيله  به  رساندنتان مدد :يعني »را  و خداوند اين«

جز   پيروزي گيرد و  آرام«امداد  »شما بدان  دلهاي  كه و تا آن«  نتا شما بر پيروزي  براي

زيرا   نيست  مسلما از نزد فرشتگان  پيروزي  بدانيد كه  پس »نيست از نزد خدا

  و غالبي »عزيز هللاهمانا ا«  است  تعالي  خود باري ،دو هر  شما و فرشتگان  دهنده نصرت

در   جمله از آن خود و  كارهاي  در تمام »است  و حكيم«شود  نمي  مغلوب  كه  است

  . خويش  دشمنان  سركوب  جهاد براي  ساختن  مشروع

روز بدر  در  فرشتگان  كه  حقيقت  ما در اين« :فرمود  كه  است  شده  روايت �از عمر

خود   عزوجل  خداي ؛ديگر بعد از بدر  اما در غزوات  نداريم  شكي  هيچ ،ما بودند  همراه

 ـبدر   در غزوه  فرشتگان  عيني  از مشاهده  حاكي ، روايات  همچنين .»داناتر است  آن  به

  . است ـدو  هر  و مشركان  صحابه  از سوي

  

���p� � � �o��n��m��l��k��j��i� �h�� �g��f��e��d��� �c��b���p� � � �o��n��m��l��k��j��i� �h�� �g��f��e��d��� �c��b���p� � � �o��n��m��l��k��j��i� �h�� �g��f��e��d��� �c��b���p� � � �o��n��m��l��k��j��i� �h�� �g��f��e��d��� �c��b
���x��w���v��u��t��s��r��q���x��w���v��u��t��s��r��q���x��w���v��u��t��s��r��q���x��w���v��u��t��s��r��q  

 او بود،  سوي از  بخشي  آرامش  كه  سبك  خوابي  شما را در پرده  كه  هنگامي«

  گردانيد كه مسلط  بر دلهايتان  و آرامشي  سكون  در بدر چنان �خداوند :يعني »پوشاند

  شبي  در همان  خواب  رفتيد و اين  خواب  به  آرام ، و هراسي  بيم  گونه هيچ  احساس  بدون

  دو صف  يروياروي  در حال  بلكه :اند گفته  بعضي .شد مي  واقع  جنگ  آن  فرداي  بود كه

  و از آسمان«شد   در جنگ  شان آرامش  و سبب  گرفت فرا  سبك  را خواب  ايشان ،نبرد

  باراني  بر لشكر مسلمانان ، جنگ  ازشروع  قبل �خداوند» ريخت بر شما فرو  آبي

 »گرداند  پاك  تا شما را با آن«سرازير شد   بدر سيل  از وادي  فرود آورد تا بدانجا كه

  و كاملترين  بهترين  و به  كرده  غسل  آب  آن ها را از شما بزدايد لذا به پليديتا  :يعني

 .بود  نگرديده  مشروع  در اسالم  تيمم ، وقت  آن تا  كه  ذكر است  قابل .نماز گزارديد  وجه

از   بودند لذا آب  بدر فرود آمده  آب  بر چشمه  قريش  مشركان« :گويد مي ك عباس ابن
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  جنابت  در حال ، عالوه  به ،كرد  غلبه  بر ايشان  تشنگي  پس بود  خارج  مانانمسل  دسترس

  كرد كه  نازل  آبي  از آسمان  خداوند متعال  بود كه  همان ،خواندند مي نماز  وضويي يا بي

خود   چهارپايان ، نموده  را پر از آب  خويش  ظروف  آشاميدند بلكه  فقط از آن نه  مؤمنان

 :يعني »را بزدايد  شيطان  و از شما پليدي« .»كردند  نيز غسل  و از جنابت  سيراب را

 و تا«افگند  بر شما مي  شيطان  را كه  ديگري  هاي و وسوسه  تشنگي  و وسوسه  هراس

  گامهايتان و«پايدار و نيرومند گرداند  ، جنگ  هاي و در صحنه »سازد  را محكم  دلهايتان

  زاري ماسه  زمين ، با لشكر مشركان  مسلمانان  سپاه  زيرا در ميان »استوار دارد  را بدان

وگردوغبار   و شكنندگي  را فرستاد تا سستي  باران �خداوند  پس  داشت قرار

  .ببرد  زار را از بين ماسه  زمين  آن  آزاردهنده

   

��i�������h��g��f��e��d���cb��a�� �̀�_��~��}��|��{��z��y��i�������h��g��f��e��d���cb��a�� �̀�_��~��}��|��{��z��y��i�������h��g��f��e��d���cb��a�� �̀�_��~��}��|��{��z��y��i�������h��g��f��e��d���cb��a�� �̀�_��~��}��|��{��z��y
�o��n��m��l���k��j�o��n��m��l���k��j�o��n��m��l���k��j�o��n��m��l���k��j������q��p��q��p��q��p��q��p  

  يادآوري را  خود بر مؤمنان  از نعمتهاي  ديگري  و نعمت  فضل  خداوند متعال  سپس

با  »هستم با شما  من  فرستاد كه مي  وحي  فرشتگان  پروردگار تو به  كه  گاه آن« :كند مي

  پيروزي  مژده  آنان  به :يعني »بداريد  قدم  را ثابت  مؤمنان  پس«  خويش  تأييد و ياري

و   همراهشان  به  در صحنه  با حاضر شدن ؛بداريد  قدم ثابت  را بر جنگ  يا آنان ،بدهيد

  تفسير نظير اين »افگند  خواهم  رعب  كافران  در دل  زودي  به«  شمارشان  ساختن بسيار

فراز  :يعني »بزنيد فراز گردنها را  پس«  گذشت »151  /عمران آل«  در سوره ، عبارت

در آنها بر   زدن  كه  است  مفاصلي  فراز گردنها جاي  چرا كه ،را بزنيد  كانمشر  گردنهاي

  قولي  و به  فرشتگان  متوجه دستور  اين :قولي  به .افزايد مي  گردن  شدن قطع  سرعت

را   سرانگشتانشان  همه  و از آنان« دارد  رجحان  اول  اما قول .بود  مؤمنان  متوجه :ديگر

 ،شود  قطع  سرانگشتان  بزنيد زيرا چون را  مشركان  هاي دست  نگشتانسرا :نييع» بزنيد

  مردم« :گويد مي � انس بن ربيع .ساير اعضا  برخالف ،ماند باز مي  از جنگ  فرد مضروب

فراز گردنها و   شدن  قطع  را با نشانه  فرشتگان  دست به  مشركان  كشتگان ،در روز بدر
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  سوخته  در آتش  گويي  بود كه  چنان  كشتگان  رانگشتانشناختند و س مي  سرانگشتانشان

  .»است

   

��¡�����~���}|{zyx��wv��u��tsr��¡�����~���}|{zyx��wv��u��tsr��¡�����~���}|{zyx��wv��u��tsr��¡�����~���}|{zyx��wv��u��tsr  
 مخالفت  به  با خدا و پيامبرش  آنان  كه  است  آن  سبب به«  كشتار مشركان »اين«

  مخالفت  به  با خدا و پيامبرش  و هر كس«و عناد نمودند   و دشمني »برخاستند 

  .»كيفر است خدا سختقطعا  برخيزد،

  كنندگان  تكذيب  مجازات  از نوع ،در روز بدر  مشركان  مجازات« :گويد كثير مي ابن

  .»بود  پيشين  هاي امت

   

�� �̈�§��¦����¥��¤��£��¢�� �̈�§��¦����¥��¤��£��¢�� �̈�§��¦����¥��¤��£��¢�� �̈�§��¦����¥��¤��£��¢  
  درد آن »بچشيد« شد  گريبانگير شما مشركان  را كه  عاجلي  عذاب  اين :يعني »اينها را«

  عذاب  كافران  براي  و بدانيد كه«بنوشيد   جرعه ا جرعهر  آن  كنيد و غصه  را احساس

  . است  در آخرت  آنان  آينده  پايدار و درازمدت  عذاب  به  اشاره »مهياست  جهنم  آتش

   

��µ�� �́�³��²��±��°��� �̄�®��¬��«��ª��©��µ�� �́�³��²��±��°��� �̄�®��¬��«��ª��©��µ�� �́�³��²��±��°��� �̄�®��¬��«��ª��©��µ�� �́�³��²��±��°��� �̄�®��¬��«��ª��©  
  سوي هب و  گالويز شده  هم  به :زحفا »رودر رو شديد  كافران  با انبوه  چون!  مؤمنان  اي«

  .در ندهيد  تن  و انهزام  شكست  و به »نكنيد  پشت  آنان  به  پس«آورديد   همديگر روي

   

��Æ��Å��Ä���Ã��Â�� �Á��À��¿��¾��½��¼��»��º�� �¹�� �̧ �¶��Æ��Å��Ä���Ã��Â�� �Á��À��¿��¾��½��¼��»��º�� �¹�� �̧ �¶��Æ��Å��Ä���Ã��Â�� �Á��À��¿��¾��½��¼��»��º�� �¹�� �̧ �¶��Æ��Å��Ä���Ã��Â�� �Á��À��¿��¾��½��¼��»��º�� �¹�� �̧ �¶
���Ì��Ë��Ê��ÉÈ��Ç���Ì��Ë��Ê��ÉÈ��Ç���Ì��Ë��Ê��ÉÈ��Ç���Ì��Ë��Ê��ÉÈ��Ç  

 در روز  هر كس :يعني »بگرداند  آنان  سوي خود را به  روز پشت  در آن  و هر كس«

 �خداوند  مورد خشم ،كند  پشت  دشمن  به ، و شكست  انهزام  لبدر با قبو  رويارويي

  بردن كار به  روي و از »جو باشد كناره«مجدد  »نبردي  براي  كه مگر آن«گيرد  قرار مي
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و از   ديگر جنگ  جناح به  جناح  از يك ، دشمن  دادن  و فريب  جنگي  و نيرنگ  تاكتيك

  پشت  دشمن  به  تاكتيك  از روي  كه  اي رزمنده  بسان ،سنگر ديگر برود  سنگر به  يك

او را   تا دشمن  است  خورده  گويا شكست  بيفگند كه  را در وي  گمان  كند تا اين مي

  به  و بر دستيابي  غافلگير ساخته را  او بتواند مجددا دشمن ، وسيله  كند و بدين  تعقيب

 »جمعي  جو باشد به يا پناه«باشد و   يا اين  پس . است  فريب  قادر شود زيرا جنگ  وي

اگر   حتي ـقرار دارد   دشمن  در مقابل  كه  گروهي  جز آن ـ  رزمش هم  ديگر از مسلمانان

يا  ، خويش  فرمانده  سوي به  رويارويي  بود و ازخط اول  جنگي  گروه  عضو يك  مجاهدي

  اين  در تحت ، تگريخ ) حكومت  رئيس(  دولت  آن  و پايتخت  مركزيت  سوي به

  قرار گرفته  دشمن  خود مورد هجوم  و مركزيت  پايتخت اگر  ولي  است  داخل  رخصت

ندارد و بايد   نبرد توجيهي  ديگر گريز از صحنه ،نداشتند  ديگري سنگر  بود و مسلمانان

 از دو مورد  يك  هيچ  شامل ، جنگ  اما اگر فرار از صحنه .بجنگند  تا مرز شهادت  همه

 هللا  از سوي  خشمي  به«  جنگ  از ميدان  فراركننده  شخص »قطعا  پس« :شد نمي  ياد شده

  مجدد با دشمن  جنگ  با هدف  كه  اي بجز رزمنده :يعني »است  گرفتار شده

 از مسلمانان  ديگري  جمع  به  كه  اي يا رزمنده ،گيرد مي  كناره  از ميدان  طورتاكتيكي به

  سوي از  مسلم  خشمي  به ، جنگ  از صحنه  ديگري  هر فراركننده ،برد مي  پناه  رزمش هم 

 او را در باليي  فرارش  پس »است  دوزخ  و جايگاهش«  است  بازگشته �خدا

  سرانجامي بد  و چه«  است  درافگنده ، گريخته  از آن  بزرگتر از آنچه  تر و عقوبتي سخت 

  . است  پيوسته  بدان ، دشمن  به  دنكر  پشت  سبب  او به  كه ، دوزخ »است

  گناه  هفت  و از جمله  كبيره  از گناهان ،در نبرد  كردن  پشت  كه  است  ياد آوري  بايسته

  گناه  ازهفت« :اند كرده  بيان  شريف  در حديث صخدا  رسول  كه  است  اي كننده هالك

  كننده هالك  گناه  هفت  ناي !هللا يا رسول :پرسيدند  اصحاب .بپرهيزيد  كننده هالك

 �خداوند  كه  نفسي  كشتن ،سحر ، سبحان  خداي  به  آوردن  شريك :؟ فرمودند چيست

  به  كردن  پشت ، يتيم  مال  خوردن ،ربا  خوردن ـ  حق  جز به ـ  است  كرده  او را حرام  قتل

  .»زنا  خبر به بي  مؤمن  پاكدامن  زنان  ساختن  و متهم  در روز جنگ  دشمن
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  خط اول  پشت  نيروهاي  به  گزيدن  و پناه  جنگ  از ميدان  نشيني عقب  بر آنند كه  احناف

  كه  جايز است  صورتي در ـ  اسالمي  دولت  يا پايتخت ، فرماندهي  از مركزيت  اعم ـنبرد 

  دوازده  اسالم  اما اگر سپاه ،هزار نفر كمتر باشد  از دوازده  جنگ  در ميدان  اسالم  سپاه

 ،نمود  نشيني فرار و عقب  دشمن در برابر  كه  جايز نيست ،بود  هزار نفر يا بيشتر از آن

  اين  به  حكم  در اين  احناف .باشد  از مسلمانان  بيش  مراتب  به  چند تعداد دشمن هر

  ايگروهه(ها  سريه  بهترين ، چهارتن  همراهان  بهترين« :اند كرده  استدالل  شريف  حديث

  كه  اند و سپاهي لشكرها چهار هزارتن  و بهترين  چهارصدتن ) پارتيزاني  جنگي

  مغلوب  علت  اين  خورد و هرگز به نمي  تعداد شكست  از كمي ،باشد  هزار تن دوازده

  .»شود نمي

  

���Q��P��O��NM��L��K���J��I��H��G��FE��D��C��B��A���Q��P��O��NM��L��K���J��I��H��G��FE��D��C��B��A���Q��P��O��NM��L��K���J��I��H��G��FE��D��C��B��A���Q��P��O��NM��L��K���J��I��H��G��FE��D��C��B��A
��Y��X��W��V��U���TS��R��Y��X��W��V��U���TS��R��Y��X��W��V��U���TS��R��Y��X��W��V��U���TS��R  

 و  اسباب  ساختن  با فراهم »را كشت  خدا آنان  را نكشتيد بلكه  شما آنان  پس«

را   خاك  مشت  آن »افگندي  كه  وقتي  تو نيفگندي! محمد  و اي«شما   پيروزي  مقدمات

  صورت  بلكه  افگندي  كه  تو نبودي  اين  در حقيقت :يعني »افگند  خدا بود كه  بلكه«

اثر  ، بودي مي تو  بود زيرا اگر حقيقتا افگننده  متعال  از خداي  آن  از تو و حقيقت  افگندن

فرد بشر متصور   يك  عادتا از انداختن  كه  اندازه  همان  جز به  و خاك  شن  مشت  يك

  يك  ذرات  شد كه نمي ايجاد  از آن  و شكننده  گسترده  اثري  نبود و آنچنان  بيش ، است

را تارومار   برسد و همه  لشكر مشركان  اياعض  تمام  و بيني  چشم  به ، خاك  مشت

  بر آن  اثر بزرگي  چنين  بود كه  سبحان  خداي  فعل ، انداختن  اين ، در حقيقت  گرداند پس

  .ندارد را  آن  تحمل  و توان  بشر تاب  كه  اثري ، گشت  مترتب

روز  در صاكرم  رسول: كند مي  روايت  كريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان ك عباس ابن

 :نمودند التجا  چنين  الهي  بارگاه  و به  بلند كرده  آسمان  خود را به  دستهاي ،بدر

  پرستش مورد  ديگر هرگز در زمين ، كني  را هالك  جمع  اگر اين !پروردگارا«

  مشتي :گفت ص حضرت  آن  در رسيد و به � اثنا جبرئيل  در اين .»گيري قرارنمي
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  و آن  را گرفته  خاك  مشتي صخدا  رسول ! بيفگن  مشركان  ر رويرا ب  برگير و آن  خاك

 »منفور باد  مشركان  هاي چهره : الوجوه  شاهت« :افگندند و فرمودند  مشركان  را برروي

  وي  و دهان  بيني  هاي و سوراخ بر چشمها  كه نماند مگر اين  از مشركان  كسي  پس

كردند و تار و مار   پشت  همه  كه بود  هنگام  ندر اي ،رسيد  خاك  مشت  از اين  چيزي

  خداوند متعال :يعني »نيكو عطا كند  بخششي  را از نزد خويش  و تا مسلمانان« .شدند

  خود را ارزاني  نيكو و زيباي  نعمتهاي  كرد تا بر مسلمانان  آن  كار را فقط براي  اين

�S��RS��RS﴿مراد از  .بدارد �RS� �R﴾ را   آنان  دعاي »شنواست هللاهمانا « . است نيكو  بخششي

  . احوالشان  به »داناست«

   

�̂�]��\��[��Z�̂�]��\��[��Z�̂�]��\��[��Z�̂�]��\��[��Z������ �̀�_�� �̀�_�� �̀�_�� �̀�_  
و « كفار  و نگونسار كردن  مؤمنان  ساختن از پيروز ؛ كرديم  بيان  كه »بود  اين  حال«

  عنايات  از اين  قطعا هدف :يعني »گرداند مي  را سست  كافران  خدا نيرنگ  بدانيد كه

 ساختن  برآب  و نقش  مؤمنان  به  نمودن  انعام ،شد  بيان  آيات  ر ايند  بر شما كه  الهي

  .بود  كافران  نقشه 

   

���r��q��p� �o� �n��m�� lk��j��i��h��g�� � fe��d��c��b��a���r��q��p� �o� �n��m�� lk��j��i��h��g�� � fe��d��c��b��a���r��q��p� �o� �n��m�� lk��j��i��h��g�� � fe��d��c��b��a���r��q��p� �o� �n��m�� lk��j��i��h��g�� � fe��d��c��b��a
��{��z��y��x��w��������v��u��t��s��{��z��y��x��w��������v��u��t��s��{��z��y��x��w��������v��u��t��s��{��z��y��x��w��������v��u��t��s  

از   و هدف  كفار است  متوجه  خطاب» شما آمد  به  فتح  كرديد پس مي  فتح  اگر طلب«

  كه  هنگامي  قريش  مشركان :است  آمده  نزول  سبب  باشد زيرا در بيان مي  استهزايشان  نآ

آنها و   خواستند تا ميان �خداوند از ،رفتند مي  بيرون  با مسلمانان  جنگ  براي  از مكه

لذا  .را پيروز گرداند  بر حق  گروه ، رواست  پيش  كه  نمايد و در جنگي  داوري  مسلمانان

 ،خواستيد مي  اگر داوري :فرمايد مي  آنان  به  خطاب تمسخرآلود  با لحني  عزوجل  ايخد

 صخدا  با رسول  از كفر و دشمني »و اگر باز ايستيد« !آمد برايتان  داوري  نتيجه  اينك

كفر   سوي به »؛ و اگر باز گرديد شما بهتر است  براي«  كفر و دشمني از  بازايستادن »آن«
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  مؤمنان  ساختن با مسلط »گرديم بر مي  ما هم«  و مسلمانان  اسالم  عليه نبرد و  و دشمني

شما   گروه  و بدانيد كه«  را در بدر بر شما مسلط كرديم  ايشان  كه  گونه همان ،بر شما

  قوم ، گروه  مراد از اين »نتوانند كرد  را دفع  باشد، هرگز از شما چيزي هرچند زياد

 ،خدا با او باشد  هر كس  پس »است  خدا با مؤمنان  و بدانيد كه«  است  در مكه  قريش

  . قطعا پيروزاست

   

��g��f���e��d��c��b��a�� �̀�_��~��}���|��g��f���e��d��c��b��a�� �̀�_��~��}���|��g��f���e��d��c��b��a�� �̀�_��~��}���|��g��f���e��d��c��b��a�� �̀�_��~��}���|  
  جنگ در  جمله  چيز و از آن  در همه »بريد  او را فرمان  خدا و فرستاده!  مؤمنان  اي«

  .رااو   نداي »شنويد مي  كه برنتابيد درحالي  و از او روي«

   

��p����o���n���m��l��k������j��i��h��p����o���n���m��l��k������j��i��h��p����o���n���m��l��k������j��i��h��p����o���n���m��l��k������j��i��h  
  آن  و حال«  كرديم  را و اطاعت  حق  پيام »شنيديم: گفتند  نباشيد كه  و مانند كساني«

 يا يهوديانند زيرا با  منافقان  آنان .كنند نمي  اطاعت  و در حقيقت »شنوند نمي  كه

  آنان  كنند پس  عمل  بفهمند و بدانرا   آن  كه آن بي ،شنوند را مي  حق  پيام  گوشهايشان

شنيدند  را  حق  پيام  آنان :است  يا مراد اين . است  اصال نشنيده  هستند كه  همانند كسي

  ! كرديم  و نافرماني  شنيديم :گفتند  نكردند بلكه  را اجابت  آن  ولي

  

��|��{��z��y����x��w��v��u��t��s��r��q��|��{��z��y����x��w��v��u��t��s��r��q��|��{��z��y����x��w��v��u��t��s��r��q��|��{��z��y����x��w��v��u��t��s��r��q  
 »خداوند نزد«كنند  مي  جنبند و حركت مي  زمين  روي رب  كه »جنبندگان  قطعا بدترين«

  كه  آنچه در »انديشند نمي  هستند كه  اللي  ناشنوايان«  وي  و داوري  در حكم :يعني

  تا از آن  است  در آن  زيانشان  كه  بشتابند و در آنچه  آن  سوي تا به  است  در آن  نفعشان

  اي زيرا هر جنبنده هستند  جنبندگان  بدترين �ددر نزد خداون  آنان  كنند پس  اجتناب

و ضرر خود را   و نفع  نهاده  فرق ـ  نسبت  به ـخير و شر   ميان ، زمين  در روي  جز آنان

  .دهد تمييز مي  از هم



942  

  نطق  شنوند و هم مي  ظاهر هم  به  كه درحالي ـ  گنگ  ناشنوايان  كفار به  كردن  وصف

و   صالح  در جهت  و نطق  شنوايي  از موهبت  شان گيري بهره  عدم  سبب  به ـكنند  مي

  . است  خويش  فالح

   

��ª��©�� �̈�§��¦��¥���¤£��¢���¡�����~��}��ª��©�� �̈�§��¦��¥���¤£��¢���¡�����~��}��ª��©�� �̈�§��¦��¥���¤£��¢���¡�����~��}��ª��©�� �̈�§��¦��¥���¤£��¢���¡�����~��}  
 آنان  ، قطعا به يافت مي  خيري«  كروالل  گروه  در آن :يعني »و اگر خدا در آنان«

را  حجتها و برهانها ، اثر آنو در   سود برده  از آن  كه  اي شنوايي  چنان  به »شنوانيد مي 

 زيرا »تافتند برمي  ، روي اعراض  حال  كرد، حتما باز به را شنوا مي  و اگر آنان«دريابند 

  . است  گرفته  سبقت  تعالي  باري  در علم ،آورند نمي  ايمان  آنان  امر كه  اين

   

��¼��»��º��¹�� �̧��¶µ��� �́�³���²��±��°�� �̄�®����¬��«��¼��»��º��¹�� �̧��¶µ��� �́�³���²��±��°�� �̄�®����¬��«��¼��»��º��¹�� �̧��¶µ��� �́�³���²��±��°�� �̄�®����¬��«��¼��»��º��¹�� �̧��¶µ��� �́�³���²��±��°�� �̄�®����¬��«
��À��¿��¾��½��À��¿��¾��½��À��¿��¾��½��À��¿��¾��½����������������������Â��Á��Â��Á��Â��Á��Â��Á  

 خواند، فرامي  بخش حيات  پيامي  شما را به  خداوند و پيامبر كه  نداي  به!  مؤمنان  اي«

 و اجراي صاز پيامبر ما  ما و اطاعت  اطاعت  سوي به :يعني »بگوييد  اجابت  لبيك

در  ،شما  و با عزت  سعادتمندانه  و زندگي  حقيقي  كمال ،ترديد بشتابيد زيرا بي  اوامر وي 

  اموري  سوي به پيامبر شما را  از آنجا كه ، اوامر است  اين  به  و عمل  اطاعت  گرو اين

  حيات ؛ زيرا علم  شريعت  علم  چون ؛ است  در آن  تان حقيقي  حيات  خواند كه فرامي

  و نعمت  ابدي  حيات زيرا ؛ قرآن  اوامر و نواهي  و همانند پذيرش  مرگ ؛ و جهل  است

  بقاي  زيرا جهاد سبب ؛و همانند جهاد  است  قرآن  فرمانهاي  در گرو امتثال  سرمدي

و   برده  خود بر شما هجوم ،قرار نگيرد  مورد هجوم  اگر دشمن  چرا كه ، شماست  حيات

  .كند مي  نابودتان

در  صو پيامبرش �خدا  نداي  به  گفتن  لبيك  آيد كه بر مي  چنين  آيات  اما از سياق

  بن عروه از  اسحاق  محمدبن  كه چنان  جهاد است  فرمان  بيشتر ناظر بر اجابت ،اينجا

  . است  كرده  نقل  چنين �زبير
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مسجد  در  من« :فرمود  كه  است  آمده � معلي  سعيدبن ابي  روايت  به  شريف  در حديث

تصور  به( مرا فراخواندند ولي صخدا  اثنا رسول  در اين  كه  نماز بودم  اداي  مشغول

  كردم  را تمام نماز  لذا چون  نگفتم  شان اجابت )است  نماز اولي  رساندن  پايان به  كه اين

  مشغول  فراخوانديد كه  شما مرا در حالي !هللا يا رسول :و گفتم  شتافتم  محضر ايشان  به

 ـخدا و پيامبر   نداي  به :كه  است  نفرموده  مگر خداوند متعال :فرمودند ! نماز بودم  اداي

و   آدمي  خداوند ميان  و بدانيد كه« .»بگوييد؟  اجابت  لبيك ـشما را فراخواند   چون

  اجابت  سوي به ، است  فرمان  و به  نرم  دلهايتان  كه  مادامي :يعني »گردد مي  حائل  دلش

  از شما فرمان  متغير شود و دلهايتان  احوال  كه آن از  قبل ،بشتابيد  اوامر خداوند متعال

  هر كس :يا .اوست  عمل  پايان  نقطه  كه  است  وي  بامرگ  از انسان  دل  نبردن  فرمان .نبرد

  گفتن  اجابت  به  دور شود و بعد از آن  ايماني  از معاني  قلبش  بسا كه چه ،كند  بسيار گناه

  .نگردد  مايل  و پيامبرش  تعالي  حق

 دعا را بسيار  اين صخدا رسول  كه  است  آمده  سلمه ام  روايت  به  شريف  در حديث

را   دلم !دلها  گرداننده  اي !بارالها : ���G\?�  �\/�  e�\/?�  23Y  ]3\5  f-  C9+ :خواندند مي

؟  است  اي را دگرگوني مگر دلها !صهللا  يا رسول  گفتم .»دار  نگه  ثابت  بر دينت

در   قلبش  كه اين مگر ، را نيافريده  آدم از بني  كس  هيچ  عزوجل  خداي ! آري« :فرمودند

و   و مستقيم  راست را  آن ،اگر بخواهد  پس  اوست  بالكيف  از انگشتان  دو انگشت  ميان

  كنيم مي  درخواست  پروردگارمانهللا گرداند لذا از ا مي  و منحرفش  بخواهد كج  اگر هم

تا   طلبيم نگرداند و از او مي  منحرف ـ  نموده  نهدايتما  كه بعد از آن ـرا   دلهايمان  كه

  و بدانيد كه« .»... است  همانا او بسيار بخشاينده ،خود بر ما ببخشايد  از بارگاه  رحمتي

دلها و   سالمت  شما بر حسب  به  گاه آن ، درروز قيامت »او حشر خواهيد شد  سوي به

  .دهد مي  پاداش ، در طاعاتتان  اخالص

   

ÈÇÆÅÄÃÈÇÆÅÄÃÈÇÆÅÄÃÈÇÆÅÄÃ�������Ñ��ÐÏÎÍÌ��ËÊÉ���Ñ��ÐÏÎÍÌ��ËÊÉ���Ñ��ÐÏÎÍÌ��ËÊÉ���Ñ��ÐÏÎÍÌ��ËÊÉ  
 شما  ستمكاران  فقط به  بپرهيزيد كه«  و محنتي  از آزمون :يعني »اي و از فتنه«

و  شود نيز مي  گير خوبان دامن ، گذشته  از ظالم  بپرهيزيد كه  اي از فتنه :يعني »رسد نمي
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نگوييد   بيكل  اوامر خدا و رسولش  به  كه  گاه گيرد زيرا آن مي را دربر  همه  و طالح  صالح

را   ستمكاران  در رسد كه  اي بسا فتنه  چه ،بر نياييد  و انكار باطل  تأييد حق  و در مقام

  روايت  به  شريف  درحديث .را نيز بگيرد  صالح  اهل  بگذرد و دامن  از آنان  نابود كرده

را   دممر  عامه  عزوجل  خداي« :فرمودند صخدا  رسول  كه  است  آمده � عميره بن عدي

  منكر را در ميان  كه مگر اين ،كند نمي  عذاب  از آنان  خصوصي به  بد عده  اعمال  سبب  به

  كه  است  وقت  آن ،را انكار نكنند  آن ،قادرند  بر انكار آن  كه  خود ببينند و در حالي

كيفر   خداوند سخت  و بدانيد كه« .»كند مي  راعذاب  همه  و عام  خاص �خداوند

  بلكه  نشده  عذاب  اسباب  مباشرتا و مستقيما مرتكب  كه  كساني  نمودن  و عذاب »است

  آنان ! آري . است  وي  عقاب  از شدت  اي نشانه ،اند گرديده  آن  مسبب  طور غيرمستقيم به

فساد   در جامعه ، اند و بر اثر آن كرده  از منكر را ترك  و نهي  معروف  امر به  اند كه كساني

فرود  ـمخصوصا  ـمنكر   بر اهل  عذاب  كه  است  هنگام  در اين ، است  يافته  عشيو

 .شود مي  نازل  همگي  منكر و معروف  بر اصحاب ، و همگاني  طور عام به  بلكه آيد نمي

  حياتبخش  بزرگ  دو عامل ،ازمنكر و نهي  معروف و امربه �خدا  جهاد در راه ، بنابراين

  . است  مسلمين  براي

   

��M��L��K��J��I� � �H��G��F� �E��D��C��B� �A��M��L��K��J��I� � �H��G��F� �E��D��C��B� �A��M��L��K��J��I� � �H��G��F� �E��D��C��B� �A��M��L��K��J��I� � �H��G��F� �E��D��C��B� �A
��T��S��R��Q��P���O��N��T��S��R��Q��P���O��N��T��S��R��Q��P���O��N��T��S��R��Q��P���O��N  

،  زمين شما در  را كه  هنگامي« ! عرب  امت  اي :قولي  و به ! مهاجران  اي »و ياد كنيد«

را  شما  مردم  ترسيديد كه مي«  است  مكه  سرزمين :مراد »بوديد  و مستضعف  اندك

و   گرفتن :خطف .و روميانند  فارسيان :قولي  و به  قريش  مشركان :مراد از مردم »بربايند

 ، مدينه  را به شما  منان  خداي :يعني »داد  او شما را جاي  پس« . است  سرعت  به  ربودن

در  »گردانيد خود نيرومند  پيروزي  و شما را به«داد   و مأوي  جاي ،انصار  سوي يا به

  غنايم  هم  آنها يكي  از جمله  كه »داد  روزي  پاكيزه  و شما را از چيزهاي«روز بدر 

  وي  و رسول خدا ، ها را و بنابراين نعمت  اين »بگزاريد  سپاس  تا باشد كه«  است  جنگ

  .كنيد  و اطاعت  چيز اجابت  را در همه
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 �� �̀��_�� �̂�]��\��[��Z��Y��X���W��V��U�� �̀��_�� �̂�]��\��[��Z��Y��X���W��V��U�� �̀��_�� �̂�]��\��[��Z��Y��X���W��V��U�� �̀��_�� �̂�]��\��[��Z��Y��X���W��V��U  
  مكلف  شما را بدان  كه  آنچه  با ترك »نكنيد  خدا و پيامبر او خيانت  به!  مؤمنان  اي«

و شما   كرده  سفارش  آن  انجام  شما را به صپيامبرما  كه  آنچه  و با فروگذاشتن  ايم نموده

  بر آن  خودتان  در ميان  كه »ديگر يك  هاي و در امانت«  است  قرار داده  امين  را بر آن

  اسرار مؤمنان  افشاكردن ،آنها  از جمله  كه »نكنيد  خيانت«نيز  ،ايد شده  قرار داده  امين

اما  ، است  كار خيانت  اين  كه »دانيد خود مي  كه در حالي«  است  و منافقان  كافران  براي

  را از خيانت  مؤمنان  خداوند متعال ، ترتيب  اين  به .شويد مي  خيانت  اين  عمدا مرتكب

  .كرد  نهي  و همديگرشان  پيامبرش ،خود  به

شد   نازل عبدالمنذر  بن  لبابه ابي  درباره  كريمه آيه« :گويد مي  نزول  سبب  كثير در بيان ابن

  بايد به  را كه  پيغام  فرستادند تا اين  قريظه بني  او را نزد طايفه صخدا  زيرا رسول

  يغامپ  ابولبابه  چون  پس .برساند  آنان  به ،در دهند  خود تن  درباره صخدا رسول  داوري

  به  خويش  زبان  به او ،كردند  امر مشورت  با او در اين ،رساند  آنان  را به صخدا  رسول

 ـباشد   كه  هرچه ـخود   را درباره صخدا  رسول  حكم :داد كه  مشورت  چنين  آنان

  رسول  حكم  پذيرش :كه اين  يعني !كرد  اشاره  خويش  حلقوم  به ، با دست  بپذيرند ولي

خدا و   كار به  با اين  شد كه  متوجه  درنگ بي  ولي ! شماست  زدن  گردن  معني به صخدا

  اي و نوشيدني  خوردني  هيچ  به  لب  لذا سوگند خورد كه  است  كرده  خيانت  رسولش

و   رفت  مسجدالنبي  به  گاه آن .شود پذير توبه  بر وي  منان  يا خداي ،زند تا بميرد نمي

  باقي  حال  روز در اين  نه  مدت  و به  مسجد بست  از ستونهاي  يكي  به  خود را محكم

  همان .افتاد مي  رمق و بي  هوش بي  تشنگي و  از گرسنگي  بدانجا رسيد كه  ماند تا كارش

 .فرمود  را نازل  آيه  اين  خبر داده  پيامبرش  به او  توبه  از پذيرش  عزوجل  خداي  بود كه

مسجد باز   دادند و خواستند تا او را از ستون  مژده  وي  آمدند و به  مردم  هنگام  در اين

او را باز   مباركشان  با دست صخدا خود رسول بايد  اما او سوگند خورد كه ،كنند

  .»...را باز كردند  آمدند و وي صخدا  رسول  بود كه  همان ،نمايند
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هستند   در فتنه  افتادنتان  آنها سبب :يعني »هستند  و اوالد شما فتنه  اموال  هو بدانيد ك«

  و در نتيجه  از گناهان  بسياري  سقوط شما در دامن  باعث  و اوالدند كه  اموال  زيرا همين

شما   براي  آزمايشي و اوالد شما  اموال :است  اين  يا معني .شوند مي  تعالي  باري  عذاب

  در مورد آنها رعايت را  الهي  شما حدود و احكام  آشكار شود كه  ا در عينيتهستند ت

  خداوند متعال  حق  پس »است  بزرگ  نزد او پاداشي  كه  و خداست«كنيد يا خير؟  مي

را   امانت  گردند كه  آن  سبب  اوالدتان و  بداريد و مبادا اموال  مقدم  و اوالدتان  را بر اموال

  .كنيد  خيانت

   

��|��{��zy���x��w��v��u��t��s��r��q���p���o��n��m��l��|��{��zy���x��w��v��u��t��s��r��q���p���o��n��m��l��|��{��zy���x��w��v��u��t��s��r��q���p���o��n��m��l��|��{��zy���x��w��v��u��t��s��r��q���p���o��n��m��l
��_���~��}��_���~��}��_���~��}��_���~��}  

شما   براي :يعني »دهد قرار مي  شما فرقاني  اگر از خدا پروا داريد، براي!  مؤمنان  اي«

قرار   نيرويي  چنان  هدايت  و حسن  بصيرت  و قدرت  دل  از ثبات ، تقوي  وسيله  به

در  را بشناسيد و  شبهات ، گذاشته  فرق  و باطل  حق  ميان ، بتوانيد با آن  دهد كه مي

  پيروزي  معني  به »فرقان«يا  .حذر كنيد  شماست  و هراس  بيم  مايه  از آنچه ، آن  روشني

اگر از  »و« گرداند مي  متمايز و نمايان  را از باطل  حق  كه  است  پيروزي  زيرا اين  است

  گناهان :يعني »آمرزد مي زدايد و شما را از شما ميرا   سيئات«پروا بداريد  �خدا

 »سيئات«مراد از  :است  آمده  در روايتي .گذرد سازد و از آنها در مي شما را محو مي

  بزرگ  فضل  و خدا صاحب«  است  كبيره  گناهان ،»ذنوب«و مراد از   صغيره  گناهان

  . هاست موهبت  ههم  كليد اين  تقوي  بدانيد كه  پس . بر بندگانش »است

   

  

  

  



947  

��p� �o� � nm� � �l� �k�� ji�� � � �h� �g�� � � �f� � �e��d�� �c� �b� � �a� �`��p� �o� � nm� � �l� �k�� ji�� � � �h� �g�� � � �f� � �e��d�� �c� �b� � �a� �`��p� �o� � nm� � �l� �k�� ji�� � � �h� �g�� � � �f� � �e��d�� �c� �b� � �a� �`��p� �o� � nm� � �l� �k�� ji�� � � �h� �g�� � � �f� � �e��d�� �c� �b� � �a� �`
��r��q��r��q��r��q��r��q  

 بند كشند يا  كردند تا تو را به مي  تو نيرنگ  درباره  كافران  را كه  هنگامي  و ياد كن«

  .»كنند  بكشند يا اخراج

  سران  شبي :فرمود  كه  است  شده  روايت  كريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان � عباس از ابن

را  صخدا  رسول كار  كردند كه  مشورت  با هم  موضوع  اين  پيرامون  در مكه  قريش

 .بند كشيد  او را به ،بر او دميد  صبح  چون :گفتند  از آنان  برخي  نمايند پس  يكسره

  جواني  از هر قبيله :گفتند ديگر  برخي .كنيد  اخراجش  از مكه  بلكه :ديگر گفتند  برخي

  چون  اي برند و او را باضربه  بر او يورش  جمعي طور دسته به  همه  كنيد كه  را انتخاب

خواهد   توزيع  قبايل  همه  او ميان  خون ، صورت  در آن ،رسانند  قتل  مرد به  يك  ضربه

  انجامسر .را ندارند  قريش  هاي و تيره  قبايل  با تمام  جنگيدن  قدرت  هاشم شد و قطعا بني

  و نقشه  را از نيرنگ  پيامبرش  عزوجل  خداي بود كه  همان .كردند  اجماع  رأي  بر اين

بخوابد ص  حضرت  آن  مأمور شد تا بر بالين � علي  حضرت  گاه آن .كرد  آگاه  دشمنان

  هجرت  راه � با ابوبكر صديق  شبانگاه صحضرت گردند و آن  غافل  تا دشمنان

  .غار ثور رسيدند  گرفتند تا به ا در پيشر  مدينه  سوي به

 در خفا عليه  مشركان :يعني »كرد مكر مي  كردند و خداوند هم مكر مي  و آنان«

  نيرنگهايشان ، مقابلدر   عزوجل  اما خداي ،تنيدند ها مي نيرنگها و توطئه صخدا رسول 

  را به  نيرنگهايشان كند و مي  نيرنگها مجازاتشان  در برابر اين  كرد و بدانند كه اثر مي را بي

و خداوند «شد   مكرناميده ١« مشاكله»  از باب  الهي  مجازات. گرداند بر مي  خودشان

  .»است  تدبيركنندگان  بهترين
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تمرد و  ، تعصب ، سرسختي  از روي »گويند شود، مي  خوانده  ما بر آنان  آيات  و چون«

  كه »را  اين مانند  اگر بخواهيم«  خواني تو بر ما مي  را كه  آنچه »شنيديم«  از حق  دوري

را   قرآن  آيات مانند  رفتند كه  آن  دنبال  به  اما چون »گوييم مي«  اي تو بر ما خوانده

جز   اين« :ناد و تمردگفتندع  ناگزير از روي  گاه آن ،شدند  كار ناتوان  از اين ،بسازند

و   نويسندگان  كه  است  چيزي  همان ، قرآن  اين :يعني »نيست  اساطير پيشينيان

  .نويسند مي  پيشينيان  از اخبار و داستانهاي ، پردازان اسطوره

او  ،بود ـ هللا لعنه ـ  حارث  نضربن ، سخن  اين  گوينده :است  آمده  نزول  سبب  در بيان

شود و   كشته  سختي  به دستور دادند تا صخدا  بدر اسير شد و رسول  گدر جن  سپس

  .شد  همچنان

   

«��ª��©�� �̈�§«��ª��©�� �̈�§«��ª��©�� �̈�§«��ª��©�� �̈�§������¹��¸���¶��µ�� �́�³��²��±��°�� �̄�®���¬��¹��¸���¶��µ�� �́�³��²��±��°�� �̄�®���¬��¹��¸���¶��µ�� �́�³��²��±��°�� �̄�®���¬��¹��¸���¶��µ�� �́�³��²��±��°�� �̄�®���¬
��¼��»��º��¼��»��º��¼��»��º��¼��»��º  

 بر ما از  پس  توست  از جانب  حق  همان  قرآن  اگر اين! خدايا: گفتند  كه  و هنگامي«

 و  را از سر جهل  سخن  اين »بر سر ما بياور  دناكدر  ، يا عذابي بباران  سنگ  آسمان

 :بگويند بود تا  اين  حق  كه حالي در ،گفتند  شان در انكار و تكذيب  و افراطگري  تندروي

  تا از آن  بده  ما توفيق  و به  كن  هدايت  آن  سوي ما را به ، است  حق  قرآن  اگر اين !خدايا

  ! كنيم  پيروي

   

�����À��¿��¾��½�����À��¿��¾��½�����À��¿��¾��½�����À��¿��¾��½Å��Ä��ÃÂ��ÁÅ��Ä��ÃÂ��ÁÅ��Ä��ÃÂ��ÁÅ��Ä��ÃÂ��Á�����������������������Ê��É��È��Ç��Æ���Ê��É��È��Ç��Æ���Ê��É��È��Ç��Æ���Ê��É��È��Ç��Æ  
 اي :يعني »نيست  آنان  كننده ، خداوند عذاب هستي  تو در ميانشان  كه  و مادام«

در   كامل  و براندازي  استيصال  از عذاب  آنان ، هستي  تو در ميانشان  كه  مادام !صمحمد 

  كه درحالي را  امتي  هيچ  كه  است  بر آن  عزوجل  خداي  دارند زيرا سنت قرار  مهلت
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  آنان  كننده عذاب و خدا«نكند   عذاب  استيصال  عذاب  به ، است  در ميانشان  پيامبرشان

  نيست  مشركان  كننده  عذاب �خداوند :يعني »كنند استغفار مي  كه درحالي  نيست

  طواف  هنگام  به  كفار قريش  كه  است  شده  روايت .خواهند مي  آمرزش  كه  مادامي

در « :گويد مي � عباس ابن .»خواهيم مي  از تو آمرزش !پروردگارا : غفرانك« :گفتند مي

استغفار   و ديگري صپيامبر خدا وجود  يكي :وجود داشت  دو امان  كفار قريش  ميان

 � عباس ابن  همچنان .»ماند  باقي اما استغفار ،رفتند  از ميانشان صخدا پيامبر  پس

  عذاب  به ـباشند   در ميانشان  انبيايشان  كه مادامي ـرا   قومي  چخداوند هي« :گويد مي

 :است  آمده  شريف  در حديث .»برد  بيرون  انبيا را از ميانشان  كه كند تا آن نمي  كن ريشه

����Á﴿ :است  نموده  نازل  امتم  براي  دو امان  عزوجل  خداي« � � �À��¿� �¾��½��Á�� � � �À��¿� �¾��½��Á�� � � �À��¿� �¾��½��Á�� � � �À��¿� �¾��½

Å��Ä��ÃÂÅ��Ä��ÃÂÅ��Ä��ÃÂÅ��Ä��ÃÂ��������������������É��È��Ç��ÆÉ��È��Ç��ÆÉ��È��Ç��ÆÉ��È��Ç��Æ﴾� �� �� ��   و امان  است  در ميانشان  وجود من ، امان  يك« �

  باقي  در ميانشان  استغفار را تا روز قيامت ، درگذرم  من  چون  پس »استغفار ،ديگر

  داشته  خدا ايمان  به  باشند كه  اگر از كساني :است  اين  معني  قولي  اما به .»گذارم مي

  اين  ديگر معني  قولي  به . نيست  شان كننده او عذاب ،بخواهند  باشند و از او آمرزش

  از مسلمانان  كساني  در ميانشان  كه  مادامي  نيست  شان كننده عذاب �خداوند :است

 در �خداوند ،رفتند  بيرون  از ميانشان  مسلمانان  چون  كنند ولي استغفار مي  كه هستند

  .كرد  شان عذاب ، روز بدر و بعد از آن

   

�G��F��E��D��C��B��A�G��F��E��D��C��B��A�G��F��E��D��C��B��A�G��F��E��D��C��B��A������Q��P��O��NM��L��K��J���I��H��Q��P��O��NM��L��K��J���I��H��Q��P��O��NM��L��K��J���I��H��Q��P��O��NM��L��K��J���I��H
��W��V��U��T��S���R��W��V��U��T��S���R��W��V��U��T��S���R��W��V��U��T��S���R  

  را كه  مردمي  آنان »كه آن  نكند، حال  شان خداوند عذاب  را كه  آنان  و چيست«

 »دارند بازمي  از مسجدالحرام«كنند  مي  پيروي  و از پيامبرش  آورده  ايمان  يگانه  خداي به

  مرتكب  كه  فجايعي  سبب به  آنان :يعني .هندد را نمي  مناسك  اداي  امكان  ايشان  و به

  اقامت  بركت  به  عذاب  اين  هستند ولي �خداوند  عذاب  مستحق ،اند شده

در   مسجدالحرام را از  مردم  آنان »و« . نگشت  نازل  بر آنان ، در ميانشان صخدا رسول

ما  :گفتند مي  كه  است  كانمشر  رد سخن  اين »نيستند  آن  متوليان«  دارند كه باز مي  حالي
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  اند كه فقط كساني  آن  متوليان :يعني »نيستند  جز متقيان  آن  اولياي«  هستيم  كعبه  متوليان

  و اولياي  دوستان  پس  است �خدا  از آن  كعبه  پرهيزند زيرا خانه مي  و معاصي  از شرك

 صخدا  از رسول  كه  است  آمده  شريف  درحديث .ندارند  واليتي  گونه هيچ  بر آن ، بتان

  گاه آن .»باتقوايي  هر شخص« :اند؟ فرمودند كساني شما چه  اوليا و دوستان :پرسيدند

�R��Q��P��OR��Q﴿ :كردند  تالوت �P��OR��Q� �P��OR��Q� �P��O﴾ .»را كه  حقيقت  اين »دانند نمي  بيشتر آنان  ولي  

  . است  وي  حرم  توليت  يا شايسته ،�خدا سزاوار دوستي  كسي  چه
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 در دوره :يعني »نيست  زدن و كف  كشيدن  جز سوت  كعبه  در خانه  و نماز آنان«

مورد   مشروع  بر وجه  در آن �خداوند  كه  عبادتي  چنان  به  كعبه  خانه ، مشركان  سلطه 

  كشيدن  سوت  چون  معنايي و بي  سبك  حركات با  كعبه  نبود بلكه  آبادان ،قرارگيرد  تعظيم

  قولي  به .بود  شده  آنان  وقيحانه  حركات  گاه عرصه ـنماز   نام به  هم  آن ـ  زدن  و كف

  افشاندند و اين مي  كشيدند و دست مي  سوت  كعبه  در خانه  مشركان :است  اين  معني

را از   مسلمان  نمازگزاران  دادند كه ر مينماز قرا  جاي  به  هدف  اين  را فقط به  حركات

  سزاي  به!  كافران  اي  پس« افگنند  اشتباه  به  را در نمازشان  و ايشان  باز داشته  نمازشان

  شما در برابر آنچه  پاداش  است  اين :يعني »را بچشيد  ورزيديد، عذاب كفر مي  كه  آن

  .رسيد  آنان  در روز بدر به  كه  است  مراد سزايي .كرديد

   

i��h��gi��h��gi��h��gi��h��g����������v��u��t���s��r��q��po��n��m��l��k�����j��v��u��t���s��r��q��po��n��m��l��k�����j��v��u��t���s��r��q��po��n��m��l��k�����j��v��u��t���s��r��q��po��n��m��l��k�����j
��~��}���|�������{����������z��y��xw��~��}���|�������{����������z��y��xw��~��}���|�������{����������z��y��xw��~��}���|�������{����������z��y��xw  

در   مشركان  بعد از شكست :كند مي  نقل  كريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان  اسحق محمدبن

  در قافله  كه  نيديگرا و  از ابوسفيان ،بودند  شده  در بدر كشته  كه  مشركاني  فرزندان ،بدر

  از مسلمانان  گرفتن  انتقام  صرف ، اموال  آن  خواستند كه ،داشتند  اموالي  قريش  تجارتي

كنند تا  مي  را خرج  اموالشان  همانا كافران« :شد  نازل  شود و آنها نيز پذيرفتند پس
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 و جمع صخدا  لرسو  نبرد عليه  انداختن  راه  با به »بازدارند هللا  را از راه  مردمان

  آن«  فرجام »كنند، باز را خرج  آن  زود باشد كه  پس«  هدف  اين  براي  لشكري  كردن 

 ـرا   اموال  گردند زيرا آن  و ندامت  حسرت  و غرق »باشد  بر آنان  ، حسرتي انفاقشان

ر سراس  شان مذبوحانه  بازند وتالشهاي مي ـآورند   دست  به  از آن  حاصلي  كه آن بي

  كه چنان  ما است  وعده  و اين »شوند مي  مغلوب  سپس«بار خواهد بود  مصيبت  برايشان

��î��í��ì}� :ايم فرموده �ë��êé��è��ç��æ��åz :  )است  خدا مقرر كرده  

  گونه كار نيز اين  سرانجام .»21 /مجادله« )شد  خواهيم  غالب  و فرستادگانم  حتما من  كه

و در   است  از معجزات  آيه  اين لذا اخبار . پيوست  واقعيت  به  حانسب  خداي  بود و وعده

  و كافران«  است  خود باقي  حال به  تا روز قيامت  معجزه  اين ؛تكرار شرايط  صورت

  در دنيا مغلوب  هم ،شود مي  تباه  اموالشان  هم  پس »شوند مي  رانده  دوزخ  سوي به

  . است  سود مؤمنان  به  همه و اين گيرند قرار مي  ذابمورد ع  در آخرت  گردند و هم مي

   

����������l� � �k��j�� � �i��h��g�� � �f��e���d��c��b��a�� �̀ �_��l� � �k��j�� � �i��h��g�� � �f��e���d��c��b��a�� �̀ �_��l� � �k��j�� � �i��h��g�� � �f��e���d��c��b��a�� �̀ �_��l� � �k��j�� � �i��h��g�� � �f��e���d��c��b��a�� �̀ �_
��r��q��p��o��nm��r��q��p��o��nm��r��q��p��o��nm��r��q��p��o��nm  

جدا «مؤمنانند   كه »پاك«  گروه »از«كفارند   كه »پليد را«  گروه »تا خداوند  است  چنين«

 :يعني »سازد  يكجا تودهرا   همه  آن  ديگر نهد پس يك  را روي  كند و ناپاكي

 ، شان و انبوهي  سازد تا از فرط ازدحام  نهد و يكجاشان  هم  روي كفار را بر  هاي گروه

 »را  آن«  گاه آن »پس« گردند  متراكم ، فشرده  و بهم  نهاده  برهم  هيزمي  پشته  همچون

  خود و اموال  كه» زيانكارانند  همان  اندازد، اينان  در جهنم«پليد را   گروه  آن :يعني

  .اند خود را باخته
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ورود  با ، با وي  و مخالفت صخدا رسول  از دشمني »اگر باز ايستند: بگو  كافران  به«

  جنگشان و  دشمني  از جمله ، بدشان  از كفر و اعمال »است  گذشته  آنچه«  در اسالم

 ـ  است  آمده  در احاديث  كه چنان ـزيرا  »شود مي  آمرزيده  برآنان«  مسلمانان  عليه

  .كند را محو مي  قبلش ما ، اسالم

 آوردن قضا ،شد  اگر مرتد مسلمان« :گويد مي  آيه  استناد اين  به :ابوحنيفه  امام

  .»نيست  الزم  بر وي  شده  ترك  عبادتهاي 

  يقين  به«و كفر خود استمرار دهند   و دشمني  جنگ  اگر به :يعني »و اگر باز گردند«

 نيز  بر آنان �خدا  سنت  بدانند كه :يعني »است  گذشته  خدا در مورد پيشينيان  سنت

و  داشتند  مانند عملكردشان  عملكردي  كه  پيشيني  هاي بر امت  كه چنان  خواهد گذشت

را   آنان  مانند فرجام  نيز بايد فرجامي  اينان  پس  گذشت ،گرفتار شدند  الهي  عذاب  به

  .باشند  انتظار داشته

   

©�� �̈ �§� � �¦� �¥©�� �̈ �§� � �¦� �¥©�� �̈ �§� � �¦� �¥©�� �̈ �§� � �¦� �¥������ �́ �³� �²��±�� �°� � ¯®� �¬��«��ª�� �́ �³� �²��±�� �°� � ¯®� �¬��«��ª�� �́ �³� �²��±�� �°� � ¯®� �¬��«��ª�� �́ �³� �²��±�� �°� � ¯®� �¬��«��ª
�� �̧�¶��µ�� �̧�¶��µ�� �̧�¶��µ�� �̧�¶��µ  

 هللا  براي  ، همه نماند و دين  بر جاي  اي بجنگيد تا فتنه«با كفار  :يعني »و با آنان«

  اين  البته .مورد آزار قرار گيرد  ويشخ  در دين  نشود كه  يافته  تا مسلماني :يعني »باشد

گردد وبساط   مسلمانان  از آن  همه  عالم  سلطه  خواهد شد كه  برآورده  زماني  آرمان

  .شود  كفر برچيده  حاكميتهاي

  به  رسيدن ، در اسالم  جهاد مسلحانه  نهايي  هدف  كه  است  حقيقت  بيانگر اين ، كريمه آيه

  نه ،باشد  مسلمانان  از آن  برتر و سلطه �خداند  كلمه  در آن  هك  است  جهاني  وضعيتي

  اين  به  شود بلكه  مجبور ساخته  اسالم  دين  به  نهادن  بر گردن  كسي  كه  معني  اين  به

  اسالم  دين  انسانها به  دخول  مانع  نماند كه  باقي  زمين  بر روي  اي سلطه  چنان  كه  معني

از  »اگر باز ايستند  پس« . نيز گذشت »193 /بقره«  در سوره  عبارت  ر اينتفسير نظي .شود
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  پاداش  را بر اسالمشان  آنان ، بنابراين »دهند، بيناست مي  انجام  آنچه  قطعا خدا به«كفر 

  .دهد مي

   

���Ä��Ã��Â��Á��À��¿¾��½��¼��»���º��¹���Ä��Ã��Â��Á��À��¿¾��½��¼��»���º��¹���Ä��Ã��Â��Á��À��¿¾��½��¼��»���º��¹���Ä��Ã��Â��Á��À��¿¾��½��¼��»���º��¹  
هللا ا  كه«  مؤمنان  اي »بدانيد  پس«دند و از كفر باز نايستا  از ايمان »برتافتند  و اگر روي«

اعتماد كنيد   وي  و نصرت  واليت  لذا به  شماست  دهنده نصرت :يعني »شماست  موالي

و   واليت  شرف  به  لذا هر كس »است  اي دهنده نيكو ياري  و چه  نيكو مواليي  چه«

پيروز  ؛ گشت داربرخور  وي  از نصرت  كه  رستگار و هر كس ؛شد  نايل �هللا  دوستي

  . است

   

��O��N��M��L��K���J��I��H��G��F��E��D��C��B��A��O��N��M��L��K���J��I��H��G��F��E��D��C��B��A��O��N��M��L��K���J��I��H��G��F��E��D��C��B��A��O��N��M��L��K���J��I��H��G��F��E��D��C��B��A
��a���`��_��^]���\��[���Z��Y��X��W��V��U��T��S��R����Q��P��a���`��_��^]���\��[���Z��Y��X��W��V��U��T��S��R����Q��P��a���`��_��^]���\��[���Z��Y��X��W��V��U��T��S��R����Q��P��a���`��_��^]���\��[���Z��Y��X��W��V��U��T��S��R����Q��P

��d��c��b��d��c��b��d��c��b��d��c��b  
 چگونگي »گرفتيد  غنيمت  به  از كافران«يا بسيار   اندك »را  هر چيزي  و بدانيد كه«

 او و  پيامبر و خويشاوندان  خدا و براي  براي  آن  پنجم  يك« :كه  است  اين  آن  تقسيم 

  كه  كفار است  از اموال  بخش  آن :غنيمت »است  ماندگان و در راه  و بينوايان  يتيمان

 ، زمين از  اعم ـ  هر چيزي  شامل  يابند و غنايم  دست  بر آن  قهر و غلبه  شيوه  به  مسلمانان

 )زمامدار(  گيرند و بايد امام مي  غنيمت  از كفار به  مسلمانان  كه ـ  است.. .و  پول ،كاال

 :برآنند كه  مورد زمين در  احناف  كند ولي  تقسيم ، آيه  مقرر در اين  سهام  آنها را براساس

بر   خراج  مقرركردن ، و درعوض  آن  اصلي  مالكان  دست به  آن  يا ابقاي  در تقسيم  امام

خود   مالكان  ملك  السابق  في كما زمين ؛ خراج  نتعيي  و در صورت  مخير است ، آن

  .گردد مي

زيرا  شود مي  تقسيم  قسمت  پنج  به  غنايم ) پنجم يك(  خمس :گويد مي :شافعي  امام

رسد  مي  مصرف  به  مؤمنان  در مصالح  كه  است  يكي صوي  و رسول �خداوند  سهم

  ولي . است ذكر شده  در آيه  گيرد كه مي  تعلق  چهار صنفي  به ، مانده  باقي  و چهار سهم
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 ، يتيمان :شود مي  تقسيم  صنف  فقط بر سه  غنايم  خمس :گويد مي :ابوحنيفه  امام

با   و اقربايشان صخدا  رسول  سهم  زيرا حكم ). مسافران(  ماندگان و در راه  مساكين

  فقط از باب ،برسد صپيامبر  اقرباي  به  هم  و اگر سهمي  است  رفته  از بين  ايشان  وفات

مراد از  . شان قرابت  از باب  نه ـفقيرباشند   چنانچه ـ  است  شان فقر و مسكنت

  .اند  مطلب  و بني  هاشم بني يعني ؛صپيامبر  اقارب ): القربي لذي(

  مانده باقي  اما چهارسهم ، است »خمس«  سهم  يك  همان  تقسيم  چگونگي  در مجموع  اين

  امام  مذهب .اند حضورداشته  در جنگ  شود كه مي  تقسيم  گيراني بر غنيمت  غنايم

 .شود مي  داده  سهم  يك  پياده و به  سوار دو سهم  به  كه  است  اين  باره  در اين :ابوحنيفه

  يك  دارد و پياده  سهم  سوار سه :كه بر آنند هللارحمهماا  مالك  و امام  شافعي  امام  ولي

  . سهم

  حكم  به  و باورمنديد پس  خداوند مؤمن  اگر به :يعني »ايد آورده  خداوند ايمان  ر بهاگ«

  تسليم ، كرده  شما اعالم  در اينجا به  كه  غنايم  تقسيم  چگونگي  در باره  وي  و فرمان

  سهم  چهارپنجم  كنيد و به  طمع  قطع ، نيست  سهمي  شما را در آن  كه  باشيد و از آنچه

از  ؛صمحمد» خويش  بر بنده  فرو فرستاديم  كه  آنچه  به«اگر  »و«ورزيد   قناعت خود

  غنايم  در حكم ،ايد آورده  ايمان» در روزفرقان«  و آيات  و معجزات  و پيروزي  فرشتگان

روز بود   زيرا اين  روز بدر است :»روز فرقان« . ايم داده  فرمان  كنيد كه  عمل  گونه همين

  مسلمانان :يعني »دو گروه  آن  كه  روزي«افگند   جدايي ، باطل  و اهل  حق  اهل  ميان  كه

بر   جمله  از آن »و خداوند بر هر چيز توانا است. رو در روشدند  با هم«  و كافران

  .كرد  در بدر چنين  كه بسيار چنان  جمعي بر  اندك  جمعي  دادن  نصرت

   :فرمايد بدر مي  دهاياز رخدا  بعضي  تفصيلي  در بيان  سپس

   

��r��q��p��on��m���l��k��j��i��h��g��f���e��r��q��p��on��m���l��k��j��i��h��g��f���e��r��q��p��on��m���l��k��j��i��h��g��f���e��r��q��p��on��m���l��k��j��i��h��g��f���e
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��k��j��i���h��g��fe��d��k��j��i���h��g��fe��d��k��j��i���h��g��fe��d��k��j��i���h��g��fe��d  
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  زده بدر اردو  از وادي  اي شما در دامنه :يعني »بوديد  نزديك  شما در كناره  كه  گاه آن«

  دامنه در  دشمن :يعني »دورتر بودند  در كناره  و آنان«تر بود  كنزدي  مدينه  به  بوديد كه

شما  تر از پايين  و كاروان«بود   گرفته  موضع  مكه  سمت  و نزديكتر به  دورتر از مدينه

در  ، تر از دو گروه پايين  در موقعيتي  كه  است  ابوسفيان  تجارتي  كاروان ؛مراد »بود

  عزوجل  خداي ،بود  گونه اين  وضعيت  كه در حالي  پس .پيمود مي  دريا راه  ساحل  نزديك

  جنگ  ديگر وعده يك و اگر با«  گذاشت  منت  بر ايشان ،بر كفار  مؤمنان  دادن  با ياري

  شما و مشركان اگر :يعني »كرديد مي  خود اختالف  گاه بوديد، قطعا در وعده  گذاشته

قطعا  ،گذاشتيد مي  قبلي  وعده ،رو در رو شويد  موضع  در اين  امر كه  بر اين  با هم  مكه

از وفا   دشمنتان  كثرت و  تعدادتان  كرديد زيرا شما را قلت مي  خالفي  ديگر وعده با يك

يا  ،داشتند  در دل صخدا  رسول از  كه  و هيبتي  را ترس  كرد و آنان مي  سست  وعده  به

  حق »ليكن و«  داشت باز مي  ميعادگاه  به  از آمدن ، شان قافله  ماندن  سالم  به  را تمايل  آنان

  انجام  بود به  كردني  را كه  كاري هللاتا ا«گردآورد   آوردگاه  را در اين  شما و آنان  تعالي

  دينش  به  بخشيدن  و عزت  دشمنانش  ساختن خوار و  دوستان  ساختن از پيروز »رساند

  اين  مبنا نبود كه  بر اين  دو گروه  هرگز محاسبه  كه كفر در حالي  كشانيدن  ذلت  و به

  شكل  همين  را به  اتفاق  اين  عزوجل  اما خداي ،دهد مي  روي  صورت  اين  به  اتفاق

و   حجت  بعد از قيام  است  شدني  هالك  كه  گردد كسي  تا هالك«گردانيد   محقق

ديگر  ؛ و بعد از آن »حجت  ز قيامبعد ا  است  ماندني  زنده  كه  بماند كسي  زنده

  اين  معني ؛اند گفته  بعضي .نماند  باقي  عذر و حجتي  عزوجل  را بر خداي  كس هيچ

  اسالم ؛ گونه همين ،باشد  اي شبهه  گونه هيچ بي ، است  كافر شده  كه  تا كفر كسي :است

در   ايمان  اهل  ا با پيروزيباشد زير  اي شبهه  گونه  هيچ  بي ، است  آورده  اسالم  كه  كسي

  اگر بعد از اين ، بنابراين  رفت  از ميان  كلي  به  شبهه ، و باطل  حق  ميان  بدر و جداسازي

 ،گرديد  افتاد و سزاوار عذاب  هالكت  در وادي ،كفر بر  استمرارش  سبب  به  انساني

  نمانده  باقي  حجتي  شبراي  و در روز قيامت  است  اي شبهه  گونه هيچ  بي  وي  هالكت

  براي  گونه  همين .بود  و آشفته  پوشيده  و كار بر من  بودم  شبهه در  من :بگويد  كه  است

  حقيقت  ماند زيرا ديگر اين نمي  باقي  اي شبهه ،هستند  بر حق  كه در اين  ايمان  اهل
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و   فاتح  دوستانشو   پيروز است �خدا  دين  كه  است  شده  آفتابي و  روشن  برايشان

  چيز آنان  شنود و همه را مي  بندگان  سخنان  تمام »داناست  شنواي هللا و همانا«مسلطاند 

  .را  مؤمن  از كفر كافر و ايمان  اعم ـداند  مي را

   

��z����y��x�����w��v��u��t����s���rq��p��o��n��m��l��z����y��x�����w��v��u��t����s���rq��p��o��n��m��l��z����y��x�����w��v��u��t����s���rq��p��o��n��m��l��z����y��x�����w��v��u��t����s���rq��p��o��n��m��l
��£��¢����¡��������~��}|��{��£��¢����¡��������~��}|��{��£��¢����¡��������~��}|��{��£��¢����¡��������~��}|��{  

 نشان  تو اندك  به  در خوابت«را   لشكر مشركان :يعني »را  نخداوند آنا  كه  هنگامي«

  ياران  را به  خواب  ديدند و اين  را اندك  لشكر مشركان ، در خواب صخدا  رسول »داد 

را   و اگرآنان«گرديد   اصحابشان  و پايداري  ثبات  سبب ، آن  كردند و نقل  نقل  خويش

  ديگر در كار نزاع شديد و حتما با يك مي  سست  داد، البته مي  تو بسيار نشان  به

 ،ديدند بسيار مي  را در خواب  لشكر مشركان صخدا  اگر رسول :يعني »كرديد مي

در  كردند و مي  و سستي  و انفعال  جبن  با كفار احساس  از جنگيدن  اصحابشان  گمان بي

شوند يا خير؟  ار رودر روآيا با كف  نمودند كه مي  و كشمكش  ديگر نزاع با يك  كار جنگ

در   خويش  عصمت  در پناه  و بزدلي  شما را و از سستي »داشت  سالمت  خدا به  ولي«

راز دلها   او به  چراكه«داد   نشان  كم صخدا  رسول  را در چشم  آورد لذا آنان

  .داند مي  را به درستي  بندگانش  و قوت  و نقاط ضعف» داناست
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نماياند و شما را نيز   شما اندك  را در ديدگان  شديد، آنان روبرو  با هم  كه  گاه و آن«

 نشان  با ضعيف ـ  ديگري  را عليه  گروه از دو  تا هريك »نماياند  اندك  آنان  ديدگان در

  ديگري  به  از مسلمانان  اي گوينده  تا بدانجا بود كه  يينما  اندك  اين .برانگيزد ـ  آن  دادن 

آنها در : گفت  ؟ او در پاسخش زني مي  تخمين  را در حد هفتاد تن  آيا مشركان :گفت

  گونه همين. بود  هزار تن  به  ، نزديك مشركان  شمار واقعي  كه آن  حال. اند حدود صد تن
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آنها : گفت  از مشركان  اي گوينده ياند تا بدانجا كهنما  كم  مشركان  را در چشم  مسلمانان

  نماياندن  اندك  البته. نيستند  غذا بيش  نوبت  گوسفند در يك  يك  در حد خورندگان

 �آغاز شد، خداوند  جنگ  بود، اما چون  جنگ  از شروع  كفار قبل  در چشم  مسلمانان

  شدني  انجام  را كه  ا خداوند كاريت« ١داد  نشان بسيار  مشركان  را در چشم  مسلمانان

بود   آن  براي ،ديگر در ديد يك  طرفين  نماياندن  اندك  اين: يعني »رساند  انجام  بود به

از   گرفتن  انتقام  اراده  كه  كساني  تعذيب  براي ؛برافروزد را  جنگ  آنان  ميان �تا خداوند

و كارها «را دارد   آنان  به  دادن  قصد نعمت  كه  بر كساني  بخشيدن  را دارد و انعام  آنان

او را   و سپاس ـكند  مي  بخواهد حكم  آنچه  به  پس »شود مي  خدا بازگردانده  سوي به

  .كرد  حكم  ايمان  سود اهل  به  كه

   

���Ç��ÆÅÄÃÂÁÀ��¿�¾½¼��»���Ç��ÆÅÄÃÂÁÀ��¿�¾½¼��»���Ç��ÆÅÄÃÂÁÀ��¿�¾½¼��»���Ç��ÆÅÄÃÂÁÀ��¿�¾½¼��»  
  دشمنان او در نبرد ب »باشيد  قدم رو در رو شديد، ثابت  با گروهي  چون!  مؤمنان  اي«

منظور  به  نشيني جز با عقب  و پايداري  ثبات  گاهي  البته .نشويد  و جبون  سست ، دين

  .شود نمي  حاصل ، رزمان ديگر از هم  جمعي  به  يا پيوستن ،مجدد  نبردي  براي  شدن  آماده

  انبندگ  براي  خداوند متعال  از سوي  شجاعت  و شيوه  جنگ  آداب  آموزنده  آيات  اين

  شود كه مي  قاعده  پنج  شامل  و در مجموع  است  با دشمنان  رويارويي  در هنگام  مؤمنش

  رسول  كه  است  آمده  شريف  در حديث  كه چنان . است  و پايداري  آنها ثبات  اولين

نكنيد و از خداوند  را  با دشمن  رويارويي  آرزوي ! مردم  اي« :فرمودند صاسالم  گرامي

و پايدار باشيد و   قدم ثابت ،روبرو شديد  با دشمن  چون  بخواهيد ولي  عافيت  متعال

  .»شمشيرهاست  در زير سايه  بهشت  بدانيد كه

در  »كنيد را بسيار ياد و خدا« :است  اين  پيروزي  و عوامل  از قواعد جنگ  دوم  قاعده

 �ياد خدا  چراكه  ايتاندله  بودن  و مشوش  اضطراب  در هنگام  بويژه ، جنگ  ميدانهاي

ياد كنيد و   زبانهايتان  كند و او را به مي  ياري  قلبي  و اطمينان  و پايداري  شما را بر ثبات

نبرد   گاه در عرصه  طالوت  ياران  كه او التجا بريد چنان  نبرد به  و سنگرهاي  در ميادين
                                                 

" ��l�  �' �9)  +��  >��J-m "n. 
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���p�����o��n��m��l��k��j��i}� :گفتند �h��g�z  

و   پيروزي  دركسب  مراد خويش  به :يعني »رستگار شويد  باشد كه« .»250 /بقره«

  .برسيد  الهي  پاداش  دريافت

   

��P��ON��ML��KJ�IHGFEDCBA��P��ON��ML��KJ�IHGFEDCBA��P��ON��ML��KJ�IHGFEDCBA��P��ON��ML��KJ�IHGFEDCBA  
  اطاعت  و از خدا و پيامبرش« :است  اين  پيروزي  و عوامل  از قواعد جنگ  سوم  قاعده

  از هواها و آراء وتمايالت  هن ، در امر جهاد و مبارزه ؛ چيز و از جمله  در همه »كنيد

  . خويش

  نكنيد كه  ديگر نزاع و با يك« :است  اين  پيروزي  و عوامل  از قواعد جنگ  چهارم  قاعده

امر   اين  كه ، است  در رأي  اختالف :از  عبارت ؛ تنازع »شويد مي  بزدل  صورت  در اين

و   شان«  و تنازع  اختالف  در صورت »و«شود  مي  در جنگ  و سستي  جبن  سبب

  و شوكت  دولت :قولي  و به  و پيروزي  نيرومندي :مراد از ريح »رود بر باد مي  شوكتتان

  كرده  تشبيه ، آن  باد در وزش  را به  امر دولت  در اينجا نافذ بودن  تعالي  حق  كه ، است

و   جنگ قواعداز   پنجم  قاعده  اين» است  با صابران هللاو صبر كنيد، همانا ا«  است

  . است  آن  آداب

   

�� �̀ �_�� ^]��\��[�� �Z��Y��X��W��V��U��T��� � � �S��R��Q�� �̀ �_�� ^]��\��[�� �Z��Y��X��W��V��U��T��� � � �S��R��Q�� �̀ �_�� ^]��\��[�� �Z��Y��X��W��V��U��T��� � � �S��R��Q�� �̀ �_�� ^]��\��[�� �Z��Y��X��W��V��U��T��� � � �S��R��Q
��c��b��a��c��b��a��c��b��a��c��b��a  

  در چشم  و نمايشگري  سرمستي  با حالت  هايشان از خانه  نباشيد كه  و مانند كساني«

  انزن با  و خرامان  مغرورانه ،در روز بدر  بودند كه  قريش  قبيله  آنان »شدند  خارج  مردم

  آنان  به  راه  در ميان  كه شدند و با وجود آن  خارج  و موسيقي  و دهل  و طبل  آوازخوان

  مكه  اما به ، است  شده  دفع  و خطر از آن  رسته  سالمت  به  ابوسفيان  قافله  خبر رسيد كه

 ، رپاساختهب  و خرگاه  و در آنجا خيمه  بدر برويم  ناگزير بايد به :گفتند  باز نگشتند بلكه

  و زنان  بپردازيم  افشاني و دست  و پايكوبي  و عشرت  عيش  و به  بنوشيم  شراب
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  اين  پس .رابشنوند  و شوكتمان  قوت  آوازه  ما آواز بخوانند تا اعراب  براي  آوازخوان

  و جلب  مردم در چشم  و تكبر و خودنمايي  سرمستي  انگيزه  جز به  هايشان حركت

  است  آمده  شريف  رو درحديث  از همين ،و ريا نبود  و فخر فروشي  آنان  ايو ثن  سپاس

  الهي  بارگاه  به ،ديدند  مغرور و سرمست  گونه را اين  قريش صخدا  رسول  چون  كه

  ميدان  به  خويش  و كبكبه با فخر  كه  است  قريش  اين !بارالها« :كردند و گفتند  مناجات

  هنگام  را به  آنان !بارالها ،نمايد  را تكذيب  كند و پيامبرت  و زورآزماييتا با ت  آورده  روي

  را در سه  خداوند سكوت« :است  آمده شريف  در حديث  همچنين .»كن  بامداد كمرشكن

  :دارد  چيز دوست

  . قرآن  تالوت  هنگام  به ـ 1

  . جنگ  هنگام  به ـ 2

  .»جنازه  حمل  هنگام  به ـ 3

 ضعف  نشانه ، در جنگ  سروصدا و همهمه  دهد كه مي  نيز نشان  جنگ  نفنو  مطالعه

  ميان  شدن حائل :صد »دارند باز مي هللا  از راه«  نباشيد كه  مانند كساني »و« . است  روحيه 

  ميدان  به  شدن  درخارج :يعني . است  آنان  ساختن و گمراه  هدايت  راههاي  و ميان  مردم

  آنچه  و خدا به«نباشيد  �خدا  از راه  رياكار بازدارنده  گروه  نهمانند اي ، جنگ

  . است  مشركان  براي  تهديدي ، اين »دارد  كنند، احاطه مي

   

��t��sr��q��p��o���n��m��l��k��j��i��h��g���f��e��d��t��sr��q��p��o���n��m��l��k��j��i��h��g���f��e��d��t��sr��q��p��o���n��m��l��k��j��i��h��g���f��e��d��t��sr��q��p��o���n��m��l��k��j��i��h��g���f��e��d
��g��fe��d�����c���b��a��`��_����~��}��|����{��z��y��x���w��v��u��g��fe��d�����c���b��a��`��_����~��}��|����{��z��y��x���w��v��u��g��fe��d�����c���b��a��`��_����~��}��|����{��z��y��x���w��v��u��g��fe��d�����c���b��a��`��_����~��}��|����{��z��y��x���w��v��u

��j��i��h��j��i��h��j��i��h��j��i��h  
  در آنان :يعني »بياراست  را برايشان  اعمالشان  شيطان  را كه  هنگامي«اد آوريد ي  به »و«

 ! آري .دهند مي  انجام  نيك  كاري ، مسلمانان  عليه  با جنگيدن  پندار را افگند كه  اين

  مشركان  به »و گفت« شد  متمثل  انساني  صورت به  از شياطين  لشكري  در رأس  شيطان

 »شما هستم جار  و همانا من  نيست  كننده بر شما غلبه  از مردم  سك  امروز هيچ«

  از قبيله  من :وگفت  شما هستم  دهنده يا امان ، از هر دشمني  شما هستم  دهنده پناه :يعني
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ياد   قبيله  از سران  كه »جعشم بن مالك بن سراقه»  صورت به ،خود  ابليس . هستم  كنانه بني

  وي  به ، از پشت  كه  داشت  بكر هراس بني  از قبيله  بدر آمد و قريش  ميدان  بود به  شده

روبرو «  مشركان  و گروه  مسلمانان  گروه :يعني »گروه هر دو  چون  پس«نزند   ضربه

همانا : و گفت«  بازگشت  عقب  به :يعني »خود بازگشت  هاي بر پاشنه  شدند، شيطان

  از طريق �را با امداد خداوند  مسلمانان  پيروزي  ايه نشانه زيرا او »از شما بيزارم  من

  علت  در بيان  سپس ، جست  برائت  از مشركان  جهت  همين  به ،ديد  فرشتگان  فرستادن

  شيطان »بينيد شما نمي  كه  بينم را مي  چيزي  همانا من« :گفت خويش  جستن  بيزاري

 »ترسم مي هللاز ا  همانا من«بودند   وي  همراه  فرشتگان  ديد كه را درحالي � جبرئيل

  باليي  وي  به ،حاضر بودند  در معركه  كه  فرشتگاني  از سوي  كه ترسيد  از آن  شيطان

را لذا   مشركان  و نه  است  رويارويي  او را ياراي  نه  ديد كه  چون :ديگر  قولي  به .برسد

  ادامه  گاه آن .ورزيد  تعلل  گونه بدينقرار داد و   را بهانه  عزوجل  خداي از  و ترس  بيم

  .كند  بخواهد مجازاتشان  كه  بر كساني »كيفر است  سخت و خدا« :داد

   

��{��z��y��x��� � � �w��v���ut��s���r��q��p��o��n��m���l��k��{��z��y��x��� � � �w��v���ut��s���r��q��p��o��n��m���l��k��{��z��y��x��� � � �w��v���ut��s���r��q��p��o��n��m���l��k��{��z��y��x��� � � �w��v���ut��s���r��q��p��o��n��m���l��k
���~��}���|���~��}���|���~��}���|���~��}���|  

كافر   باطن در  كردند ولي  اظهار ايمان  كه  كساني  همان ، در مدينه »منافقان  كه  هنگامي«

  ندارند ولي  نفاقي  كه  شكاكاني :يعني »است  بيماري  در دلهايشان  كه و كساني«بودند 

: گفتند مي« ؛ است  نكرده  كامال رسوخ  در آنان  حق  عقيده ،نومسلمانند  كه  اين  جهت  به

و   با تكلف  تا بدانجاكه »است  فريفته  دينشان«را   مسلمانان :يعني» را  گروه  اين

و   هرگز تاب  كه درحالي ،دهند مي  با قريش  جنگ  چون  سخت  كاري  به  تن ، واريدش

  خدا توكل بر  و هر كس« :فرمايد مي  در پاسخشان  تعالي  حق .كار را ندارند  اين  توان

  غالب  تواند بر وي نمي  نيرويي  هيچ  پس »است  خداوند، عزيز حكيم  كند، بداند كه

كند و از  مسلط مي  قوي را بر  را بر بسيار و ضعيف  اندك  كه  ستاو  شود و از غلبه

بر خود   كنندگان سازد و توكل نمي برابر  را با هم  و دشمنانش  دوستان  كه  اوست  حكمت

  .گرداند نمي  را خوار و ذليل
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 ؛مراد »ستانند را مي  كافران  جان  فرشتگان  كه  گاميهن« ! بيننده  اي »و اگر ببيني«

مراد  :ديگر  قولي  به .رساندند  قتل  را به  در روز بدر آنان  فرشتگان  هستند كه  كافراني

  قبض  اگر صحنه ! آري .كنند مي  را قبض  كافران  ارواح  اند كه  مرگ  موكل  فرشتگان

  آنان  پشتهاي ها و بر بر چهره«  اي را ديده  بزرگ  كاري  گمان بي ، را ببيني  ارواحشان

و   مرگ  هنگام به ،كفار  ها و بر پشتهاي بر چهره  فرشتگان  زدن :قولي  به »زنند مي

 ، فرشتگان  كه  هنگامي ، است  كار در روز قيامت  اين :ديگر  قولي  به . آنهاست  ستاندن جان

كفار   به  فرشتگان :يعني »بچشيد را  سوزان  و عذاب«رانند  مي  دوزخ  سوي كفار را به

با   الموت ملك  چون« :است  آمده  شريف  حديث در .را بچشيد  سوزان  عذاب :گويند مي

 :گويد مي  او چنين  به ،آيد مي  احتضار كافر نزد وي  در هنگام  و هولناك  عبوس  اي چهره

  گاه آن .از دود تار  اي و سايه  جوشان  و آب  باد سوزان  سوي به  آي  بيرون !پليد  روح  اي

با فشار   چنان  را از تنش  آن  موكل  شود و فرشتگان مي  متفرق  بدنش  در اجزاي  وي  روح

  آورده  فشار بيرون  به  و مرطوب  سخت  از گوشت  كباب  سيخ  كه آورند مي  بيرون

  .»شود زار و افگار مي  آن با  همه  وي  و اعصاب  عروق  كه  اي گونه به ،شود مي

   

���º��¹�� �̧�¶��µ�� �́�³��²��±���°���º��¹�� �̧�¶��µ�� �́�³��²��±���°���º��¹�� �̧�¶��µ�� �́�³��²��±���°���º��¹�� �̧�¶��µ�� �́�³��²��±���°  
 »است  فرستاده  شما پيش  دستان  كه  است  كرداري  آن  سبب به«  سخت  مجازات »اين«

بر  هللا  كه است  آن«  سبب به »و«ايد  شده  مرتكب  كه  است  اي معاصي  سبب به :يعني

  و كتابهاي  فرستاده  سويشان را به  خويش  برانپيام  تعالي  زيرا حق »ستمگر نيست  بندگان

ارزشها را   اين  آنان  ولي  ساخته  روشن  را برآنان  و راه  فرود آورده  را بر آنان  خويش

  .گرديدند  كيفر عادالنه  اين  نداشتند لذا مستحق  پاس
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���Ï��Î���Ï��Î���Ï��Î���Ï��Î  

  به  اينك ،در بدر خبر داد  بر مشركان  خويش  عذاب  از نزول ، سبحان  خداي  كه بعد از آن

 :كند مي  حكايت كفار  در گروههاي  وي  از سنت  نمايد كه مي  را عنوان  حقيقتي ، آن  دنبال

  گاه كفرورزيدند، آن  الهي  آيات  به  كه  آنان  و پيشينيان  فرعونيان  همانند عادت«

 »كيفر است سخت  تواناي هللا  گرفتار كرد، هرآينه  كيفر گناهانشان  را به  خداوند آنان

  در تعذيب  وي  پيشين  همانند سنت ، قريش  گروه  كردن  در عذاب  الهي  سنت :يعني

لذا   است  بوده الهي  آيات  به  ورزيدن آنها كفر  و شيوه  عادت  كه  است  كفاري  گروههاي

  پس  است  شده  بر آنان  سبحان  خداي  عذاب  آمدن فرود  سبب  كه  است  انكفرش  اين

و   متقابال عادت ؛دهند مي  ادامه  در تكذيب  خويش  و شيوه  بر عادت  آنان  كه  گونه همان

  . است  عادت :دأب . است  يافته  جريان  شان بر تعذيب  هم  الهي  سنت

   

K��J��I��H��G��F��E��D��C��B��AK��J��I��H��G��F��E��D��C��B��AK��J��I��H��G��F��E��D��C��B��AK��J��I��H��G��F��E��D��C��B��A����������T��S��R��Q��P��ON��M���L��T��S��R��Q��P��ON��M���L��T��S��R��Q��P��ON��M���L��T��S��R��Q��P��ON��M���L  
 خداوند  كه  است  سبب  بدان«فرود آورد   برآنان �خداوند  كه  عذابي »اين«

 در  الهي  عادت :يعني »داشته  ارزاني  بر قومي  كه  نيست  نعمتي  كننده دگرگون

 در  را كه  آنچه  آنان  كه مگر آن« ؛ است  نعمتها برآنان  ساختن  دگرگون  عدم ، بندگانش

  ناسپاسي و �هللا  نعمتهاي  با كفران ، خويش  و اخالق  از احوال »دارند، تغيير دهند  دل

و بر   فرعون  بر آل  نعمت  ساختن  دگرگون  پس . وي  اوامر و نواهي  و اهمال  احسان

عصرها و   همه در  الهي  و قانون  است  خود آنان  عملكرد و احوال  نتيجه ، مكه  مشركان

را   كنندگان تكذيب  سخنان »و خداوند شنواست«  است  بوده  گونه ها همين نسل

  .دهند مي  انجام  كه  آنچه  به »داناست«
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���i��h��������g��f��ed���i��h��������g��f��ed���i��h��������g��f��ed���i��h��������g��f��ed  

أكيد ت  براي  جمله  تكرار اين »بودند  از آنان  پيش  كه و كساني  فرعونيان  همانند عادت«

  است  شده  افزوده  موضوع  بر تفصيل ، آيه  در اين  عذاب  نوع  با بيان  همچنين ، است

  هالك گناهانشان  سزاي  را به  ما آنان  شمردند پس  را دروغ  پروردگار خويش  آيات«

 و  فرعون  كسان :يعني »آنها ستمكار بودند  و همه  كرديم  را غرق  و فرعونيان

 بر  همه ،گرفتار شدند  الهي  عذاب  در بدر به  كه  مكه  طور مشركان همين و  پيشينيانشان

  خداي  كفر به  چون  اعمالي  مرتكب  كه اين  سبب  به ،ستمكار بودند  خود و ديگران

گرديدند  مي  در برخورد و رفتارشان  بر ديگران  و نيز ظلم  و پيامبرانش  و آيات  سبحان

و   با غرق را  فرو گيرد و فرعونيان  عقوبت  را به  آنان  كه بود  اين �هللا  سنت  پس

خبر   چون :است  آمده  در سيرت .گرداند  هالك  گوناگون  هاي شيوه  را نيز به  ديگران

كردند تا   حركت صحضرت آن ،رسيد صخدا  رسول  در بدر به  ابوجهل  شدن  كشته

  امت  اين  فرعون ، شخص  اين« :ودندايستادند و فرم  گاه آن ،رسيدند  وي  بر سر نعش

  .»بود

    

��z��y��x��w��v��u���t��s��r��q����������p��o��n��m��l��k��j��z��y��x��w��v��u���t��s��r��q����������p��o��n��m��l��k��j��z��y��x��w��v��u���t��s��r��q����������p��o��n��m��l��k��j��z��y��x��w��v��u���t��s��r��q����������p��o��n��m��l��k��j
��a�� �̀���_��~���}��|��{��a�� �̀���_��~���}��|��{��a�� �̀���_��~���}��|��{��a�� �̀���_��~���}��|��{  

  جانداران  از انواع  زمين  بر روي  كه  آنچه  بدترين :يعني »جنبندگان  ترديد، بدترين بي«

 :يعني »اند ورزيده كفر  اند كه كساني«  وي  در حكم :يعني »در نزد خدا«جنبد  مي

  اند زيرا اين ور شده غوطه  و در گمراهي  اصرار ورزيده  بر كفر خويش  اند كه كساني

  صالحشان  كه  آنچه  و به  نگرفته كار به ،بايد  كه  را در آنچه  و خردشان  عقل ، كفار كودن

باز   شان اصال و ابدا از گمراهي »آورند نمي  ايمان  آنان  پس«اند  نيافته  راه ، است  در آن

  همان«بازگردند   از آن  رود كه هرگز انتظار نمي ،بر كفر  پافشاري  دليل  گردند و به نمي

 در هر«  بودي  گرفته  از آنان  كه »خود را  پيمان  سپس ، گرفتي  پيمان  از آنان  كه  كساني

  آن  و از عاقبت »ندارند«  شكني از پيمان »و پروايي«  پيماني هر در :يعني »شكنند بار مي
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  رسول  كه  قريظه بني  گروهند طائفه  و از اين .پرهيزند نمي  آن  اسباب و از  نترسيده

عهد   اين  اما آنها به ،بستند  پيمان ،نكنند  كفار را ياري  امر كه  بر اين  با آنان صخدا

آنها   برانگيزند و به  مسلمانان  جنگ  ا بهرفتند تا كفار ر  مكه  به  بلكه  خود وفا نكرده

  غزوه  سوي ديگر به  مشرك  و قبايل  قريش ، بر اثر آن  كه ،بدهند  كمك و  ياري  وعده

 ،شكستند  را با مسلمانان  عهد خويش  قريظه بني  از آنجا كه  پس .شتافتند  خندق

  كار را با آنان حساب ، ندقخ  در غزوه  و فرار مشركان  شكست  دنبال  نيز به  مسلمانان

  . است  آمده  تفصيل  به  نبوي  در سيرت  داستان  اين  كه كردند چنان يكسره

  زمين  روي  جنبندگان  كفار را بدترين ، آيه  در اين  خداوند متعال  كه  كنيم مي  مالحظه

  .گردانيد  مخصوص  وصف  اين  را به  شكنان  پيمان  آنان  از ميان  گاه آن ،كرد  معرفي

   

��l��k��j��i��h���g��f��e��d��c��b��l��k��j��i��h���g��f��e��d��c��b��l��k��j��i��h���g��f��e��d��c��b��l��k��j��i��h���g��f��e��d��c��b  
و بر   يافته  قدرت  بر آنان  جنگ  اگر در ميدان :يعني »را يافتي  آنان  اگر در جنگ  پس«

  آنان  ساختن روز تيره و  با كشتن :يعني »آنان  سبب به«  توانا شدي  شان ساختن  مغلوب

و تار و مار  »ساز  متفرق«  شرك  اهل  محارباناز  »هستند  آنان  پشتيبان  را كه  كساني«

  پشتيبانانشان  عبرت  كه  بده  آنان  به  درسي  چنان :يعني »گيرند  عبرت  باشد كه«  كن

بر   فرود آيد كه  همان  آنان بر  كه آن  بدارند و از بيم  در دل  عميق  گردد تا از تو هراسي

  .بردارند  ستبا تو د  از جنگ ،فرود آمد  پيشاهنگانشان

   

��|���{��z��y��x��w��vu��t������s��r��q��p������o��n��m��|���{��z��y��x��w��vu��t������s��r��q��p������o��n��m��|���{��z��y��x��w��vu��t������s��r��q��p������o��n��m��|���{��z��y��x��w��vu��t������s��r��q��p������o��n��m  
  بيم ، اي عهد بسته  با آنان  كه  اگر از گروهي :يعني »داري  خيانت  بيم  و اگر از گروهي«

بينداز   پس« ظهور رسيد  به  خيانت  هاي نشانه  و اگر از آنان  داري  شكني و پيمان  نيرنگ

تو   كه  اي شيوه  به :يعني »طور برابر به«  است  تو و آنان  ميان  را كه  پيماني» آنان  سوي به

لذا   اعتبار نيست  قابل و ديگر  شده  شكسته ، پيمان  آن  بدانيد كه  طور يكسان به  و آنان

  گردان  باخبر و آگاه  پيمان  اعتبار بودن را از بي  مقابل  طرف ، شده آشكار و اعالم  گونه به

  در شأن  كريمه  هرچند آيه . نكن آغاز  و ناگهاني  طور غافلگيرانه به  را با آنان  و جنگ
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عهد از   شكستن  بيم  را كه  پيماني هم و هر  است  عام  آن  حكم  ولي  شده  نازل  يهود مدينه

  هشداري  اين »دارد نمي  را دوست  زيرا خدا خائنان«گيرد  بر مي در ،او متصور باشد

عهد   اعتبار بودن بي  پرده و بي  صريح  از اعالم  مبادا قبل  كه  است صخدا رسول  براي

  .كنند  حمله  آنان  به ، مقابل  طرف

چيز   سه« :فرمودند  كه  است  آمده صخدا  از رسول  بيهقي  روايت  به  شريف  در حديث

  :برابرند  و كافر در آن  مسلمان  كه  است

 باشد يا كافر زيرا  مسلمان ؛ وفا كن  عهد با وي  به ، اي بسته  عهدي  با وي  كه  كسي ـ 1

  . است �خدا  عهد براي

 ؛بپيوند را  رابطه  آن ، است )و قرابتي  خويشاوندي(  رحم  تو و او رابطه  ميان  كه كسي ـ 2

  .باشد يا كافر  مسلمان

باشد يا   مسلمان ؛ برگردان  وي  به را  امانتش ،گرداند مي  امين  تو را بر امانتي  كه  كسي ـ 3

  .»كافر

   

¡�����~��}¡�����~��}¡�����~��}¡�����~��}�����������§��¦����¥���¤��£¢���§��¦����¥���¤��£¢���§��¦����¥���¤��£¢���§��¦����¥���¤��£¢  
  نپندارند كه :يعني »اند جسته  پيشي  آنان  كه«خود   درباره »نپندارند كافران  و بايد كه«

هستند   از آن نيرومندتر  يا نپندارند كه ،اند جسته  سالمت  و به  در برده  به  از نزد ما جان

از   هرچند برخي :يعني »عاجز نتوانند كرد  زيرا آنان«  گردانيم  غالب  تو را بر آنان  كه

را با   آنان  ناخواه  خواه  بدانند كه  اند ولي در برده به  و جان  گريخته »بدر«  از معركه  آنان

 !صپيامبر  اي  پس ما ندارند  از عذاب  و گريزي  يافت  در خواهيم  خويش  عذاب

  .خواهند شد گرفتار  سرانجام ،از بدر  در بردگان به  جان  كه  باش  مطمئن

  عذاب بايد مجهز باشند زيرا  مسلمانان ،طلبد مي  كفار آمادگي  عليه  مبارزه  و از آنجا كه

   :آيد فرود مي  مؤمنان  دست  به ،بر كفار �خداوند
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��Ì��Ë��Ì��Ë��Ì��Ë��Ì��Ë  

 هر :قوه »مهيا سازيد  از قوه  آنان  داريد براي  در توان  هر چه« ! مسلمانان  اي »و«

 ؛ جمله از آن ،را باال برد  رزمي  نيرومند شد و توان  در جنگ  با آن  بتوان  كه  است  چيزي

  فنون  آموزش ، مستحكم  دژها و سنگرهاي  ساختن ، اتمهم ، سالح  تأمين ، تجهيز نفرات

  .بشود  آن  صرف  مسلمانان  و تالش  بايد توان  كه  اي جنگي  و ساير تدبيرات  جنگ

در  صخدا  رسول  كه  ذكر است  شايان .»است  وسيع  قوه  معناي« :گويد كثير مي ابن

  آگاه:  �?��[  b1D>  �/?�o + :اند  كرده تفسير »تير  افگندن:  رمي«  را به ) قوه(  شريف  حديث

با   گلوله  و شليك  تير اندازي  وسايل  ساختن  لذا آماده .»است  تير اندازي ، قوه  باشيد كه

 ،»رمي«  در مفهوم ـ  و غيره  اتمي  بمب تا  گرفته  مختلف  هاي از توپ ـ  آن  انواع  همه

 ، در برابر دشمن »آماده  از اسبان«داريد   توان در  هر چه ! مسلمانان  اي »و«  است  شامل

  خير بسته  تا روز قيامت  اسب  در پيشاني« :است آمده  شريف  در حديث .مهيا سازيد

خدا و   دشمن«ها  و آمادگي  تداركات »تا با اين« .»و غنيمت  پاداش ]يعني[ ؛ شده

با   اند كه هايي از گروه  انو غير آن  مكه  همانا مشركان  كه »را بترسانيد  خويش  دشمن

شناسيد  را نمي  شما آنان  كه  را جز آنان  ديگري  قوم«نيزبترسانيد  »و«جنگند  شما مي

 و  و روم  فارس :قولي  يهود و به :قولي  و به  همانا منافقان  كه »شناسدشان مي و خداوند

 در راه  و آنچه«  است  نشده  شما شناخته  آنها تا هنوز براي  دشمني  هستند كه  ديگراني

  پاداشش« و بسيار  يا انبوه ،و ناچيز  اندك »باشد  هرچه«در جهاد  :يعني »كنيد  انفاق هللا 

  شما مورد ستم و«برابر   چند و چندين  به  در دنيا و آخرت »شود مي  داده  شما تمام  به

  دريافت  كمال و  تمام  خود را به  پاداش  بلكه  پاداشتان  در بازگرفتن »گيريد قرار نمي

  .كنيد مي

  انفاق  به نيروها آغاز و با امر  سازي را با دستور آماده  كريمه  آيه  متعال  خداي ، گونه بدين

  . ميسر نيست  مال  انفاق  بدون ،نيرو  سازي و آماده  برد زيرا بسيج  پايان  به
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 و دادن  صلح  به  اگر دشمنان :يعني »كن  ميل  آن  گراييدند، تو نيز به  صلح  به و اگر«

  .بپذير  از آنان ،شدند  متمايل  جزيه

�}� :»برائه«  در سوره »سيف«  آيه  به ، آيه  اين :قولي  به ����~��}��|z  

  است  منسوخ  آيه اين  نه  كه  است  بر آن ـترجيحا  ـكثير  اما ابن .گرديد  منسوخ »5 /آيه«

  صلح  و پذيرش  استطاعت  ناظر بر هنگام ، قتال  امر به  بلكه  است  تخصيصي  در آن  و نه

با   آنان  نيروي  ميان  توازن  و عدم  دشمن  و نيرومندي  عجز مسلمانان  ناظر بر هنگام

  . است  مسلمانان  نيروي

  ولي  علما جايز است  اتفاق  به  نبا دشم  عقد صلح  دادن  ترتيب  كه  ذكر است  شايان

  الغاي ،شد  ديده  خيانت  هاي اگر نشانه  كه  معني  اين  به ، نيست  الزامي  آن  سر رساندن به

  سوي به  درگرايش »كن  و بر خدا توكل«  جايز است  آن  شده طور اعالم به  صلح  پيمان

گويند  مي  كه  است  چيزي آن »و شنوايا  كه«زيرا   نباش  انديشناك  آنان  و از نيرنگ  صلح

  .كنند مي  آنچه  به »داناست«

   

��N��M���L���K��J��I��HG��F��E��D��C��B��A��N��M���L���K��J��I��HG��F��E��D��C��B��A��N��M���L���K��J��I��HG��F��E��D��C��B��A��N��M���L���K��J��I��HG��F��E��D��C��B��A  
 را  و نيرنگشان  خيانت  كه در حالي  با صلح »دهند  تو را فريب  و اگر بخواهند كه«

از  را  شكني انآنها با غدر و پيم  و شرارتهاي »است  تو بس  خدا براي«دارند  مي  پنهان

 خدايي  همان  پس »نيرو داد  خود و مؤمنان  تو را با ياري  همو بود كه«دارد  تو باز مي

  آينده همو در ،نيرومند گردانيد  خويش  با ياري  تو را بر آنان )روز بدر(  در گذشته  كه 

  نصرت  آنان تو را بر ـدهد   روي  شكني و پيمان  فريب  آنان  از سوي  كه  هنگامي ـنيز 

  .و نيرومند خواهد گردانيد  داده
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هستند  تو  نيرومندي  وسيله  كه  مؤمنان  دلهاي :يعني »دلهايشان  ميان  كه  اوست  و هم«

  جاهليت در  كه  است  و خزرج  اوس  دلهاي  ميان  انداختن  الفت ؛مراد »انداخت  الفت«

  با توفيق  عزوجل  خداي  بود پس  مشتعل  در ميانشان  بزرگي  شديد و جنگهاي  عصبيت

  ميان  انداختن  الفت ؛مراد :قولي  به . انداخت  الفت  دلهايشان  در ميان ، ايمان  به  دادنشان

،  كردي مي  را خرج  همه  تاس زمين  در روي  اگر آنچه«  و انصار است  مهاجران  دلهاي

در   و عداوت  عصبيت  از آنجا كه »برقرار كني  الفت  دلهايشان  ميان  توانستي نمي

  ولي«نبود   ممكن  وجه  هيچ به  مادي  وسايل  به  آن  دفع  بود كه  رسيده  حدي  به  ميانشان

و   خويش  بديع  و صنع  عظيم  و با قدرت  و رحمت  فضل  به »افگند  الفت  آنان  ميان هللا

در  .نمود  عنايت  ايشان  به  خويش  استوار و قويم  دين  وسيله  به  كه  و بينشي  با حكمت

  كه  هنگامي صخدا  رسول  كه  است  آمده  و مسلم  بخاري  روايت  به  شريف  حديث

  گروه  اي« :ودندفرم  ايشان  به  خطاب ،كردند مي  سخنراني  حنين  غنايم  انصار درباره  براي

كرد؟ آيا شما را   هدايت  من  وسيله شما را به �وخداوند  نيافتم  آيا شما را گمراه !انصار

نبوديد   توانگر كرد؟ و آيا شما متفرق  من  سبب شما را به �وخداوند  فقير نيافتم

  انيو كس »است  همانا او غالب« .»افگند؟  شما الفت  ميان  من  وسيله  به �خداوند پس

 »و باحكمت«گرداند  و مقهور مي  سركوب ،شوند مي  متوسل  مؤمنان  فريب  به  را كه

  . مؤمنان  در پيروز ساختن ، است

   

��n��m��l��k��j��i���h��g��f��n��m��l��k��j��i���h��g��f��n��m��l��k��j��i���h��g��f��n��m��l��k��j��i���h��g��f  
 براي �خدا :يعني »است  پيرو تو هستند تو را كافي  كه  خدا و مؤمناني! پيامبر  اي«

  گونه اين  معني  كه  است  محتمل  همچنين .اند تو كافي  نيز براي  و مؤمنان  است  تو كافي 

  .هستند پيرو تو  كه  مؤمناني  براي  و هم  است  تو كافي  براي  هم �خدا :باشد
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از   پيروي  به صخدا  رسول  البته . ده  و رغبت »جهاد برانگيز  را به  مؤمنان! پيامبر  اي«

  در حديث  كه چنان كردند مي  و تحريك  جهاد تشويق  را به  شان امت  هميشه ، فرمان  اين

  بپاخيزيد به« :فرمودند  يارانشان  در روز بدر به صحضرت  آن  كه  است  آمده  شريف

در  .»133/عمران آل« »است  آسمانها و زمين  همه  توسع  به  آن  پهناي  كه  بهشتي  سوي

آسمانها و   وسعت  به  آن  پهناي :گفت � حمام عميربن  نام  به  از اصحاب  اثنا يكي  اين

در   چند را كه  خرمايي  گاه آن ! به ! به :گفت ! آري :فرمودند صخدا  ؟ رسول است  زمين

  طوالني  زماني ، مدت  اين ، ماها را بخورمخر  اين  تا من :و گفت  انداخت ، داشت  دست

  .»رسيد  شهادت  به  جنگيد تا كه و  تاخت  پيش  سپس ! است

  چنين  ايشان خاطر  ساختن و آرام  مؤمنان  دلهاي  ساختن پايدار  براي  خداوند متعال  گاه آن

  غالب  تن  صابر باشند، بر دويست  تن  اگر از شما بيست« :دهد مي  بشارتشان

 ـازكفار   تن  در برابر ده  از مسلمانان  تن  يك ـ  نسبت  همين  به  بشارت  اين» شوند مي

 از كافران  باشند، بر هزار تن  و اگر از شما صد تن«  است  جاري  در هر شماري

 ، گشت  تعداد مغلوب  كمتر از اين  به  كه  از مسلمانان  و هر گروهي »گردند پيروز مي 

و   خاطر وجود نزاع يا به ، آمادگي  يا عدم ، صبر و پايداري  يا عدم  ايمان  از ضعف  اين

از آنها   برخي  به  سوره  در اين  كه  است  و اسبابي  از علل  يا غير اين ، در ميانشان  اختالف

 امر  معني  به اما ، آمده  خبري  صيغه  هرچند به  كريمه  آيه  اين :قولي  به . است  شده  اشاره

از   جنگي  گروه  يك  كه اين  مأمورند به  سبحان  خداي  از سوي  مسلمانان :يعني ، است

  اند كه قومي  آنان  چراكه«كند   پايداري  است  برابرشان  ده  كه  دشمني  در مقابل ،آنان

  جويي قصد برتري  به فقط  فهميد زيرا آنان شما مي  كه را چنان  جنگ  حكمت »فهمند نمي

  آنها بدون  كنيد پس مي جهاد هللا كلمه  اعالي  شما براي  جنگند ولي مي  طلبي عهو توس

 ،باشد  چنين اين  جنگند و هر كس مي  آن  و اهداف  از جنگ  متعالي  و دركي  بينش  داشتن

  . است  او اكثرا مغلوب
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بسيار  را  دشوار آمد و آن  بر مسلمانان ،و معيار  حساب  اين  با كفار به  جنگيدن  و چون

و   تخفيف  برآنان  مهربان  خداي ،شد  نمايان  در عينيت  پنداشتند و ضعفشان  سخت

ما در ش  كه  داشت  و معلوم  داده  خدا بر شما تخفيف  اكنون« :داد و فرمود  رخصت

 پيروز گردند و  تن  شكيبا باشند، بر دويست  اگر از شما صد تن  پس  است  ضعفي

 خداوند ، بنابراين »هللا  اذن  آيند ـ به  غالب  باشند، بر دو هزار تن  اگر از شما هزار تن

  تن در برابر دو  از ايشان  تن  يك  گردانيد كه  را مكلف  مسلمانان ، تخفيف  در اين  متعال

  عنايت  به »است  و خداوند با صابران«نمايد   غلبه  دو تن  و بر آن  كرده  كفار پايدارياز 

  .خود  و نصرت  و رحمت
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  سخت  از آنان  بگيرد تا در زمين  اسيراني  كه  سزاوار نيست  پيامبري  هيچ  براي«

آنها   و توان  و قدرت  شده  كفار كامال سلب  مقاومت  كه  زيرا با كشتار است »كند شتارك

 پا به  رود لذا از كفار كشتار سختي مي  از بين ،شما  عليه  فعال  حركتي  سازماندهي بر

  .كنيد

  ذمه  واجب  مشركان  كشتن ،در روز بدر  دهد كه خبر مي  آيه  در اين  سبحان  خداي

در   مسلمانان  كه  گونه آن ، از آنان )سربها(  فديه  و گرفتن  ساختن اسير  بود نه  انمسلمان

 )سربها(  از فديه  كه  با آنچه »خواهيد دنيا را مي  شما متاع«كردند   روز عمل  آن

  بسياركشتن در  كه  با پاداشي ،شما  براي »خواهد را مي  و خداوند آخرت«گيريد  مي

با «كند و  مي  سركوب را  دشمنانش  پس  است »غالب اهللاو «گيرد  مي  لقتع  كفار برايتان

  . دوستانش  نمودن  در سرزنش »است  حكمت

   



971  

��Î��Í��Ì��Ë��Ê��É��È��Ç����Æ�������������Å��Ä��Î��Í��Ì��Ë��Ê��É��È��Ç����Æ�������������Å��Ä��Î��Í��Ì��Ë��Ê��É��È��Ç����Æ�������������Å��Ä��Î��Í��Ì��Ë��Ê��É��È��Ç����Æ�������������Å��Ä  
نكند   عذاب  آنان  اجتهادي  را با عمل  مسلمانان  كه در اين »نبود  الهي  پيشين  اگر حكم«

 بزرگ  عذابي«بدر   اسيران  فديه  عنوان به ، از مال »گرفتيد  ر آنچهشما د  قطعا به«

بود   اجتهادي  عملي ،بدر  از اسيران  فديه  گرفتن  به  مسلمانان  تصميم ! آري »رسيد مي 

 مسلمان  بسا سبب چه ،كفار  داشتن  نگه  زنده  استوار بود كه  مبني  بر اين  زيرا اجتهادشان

  مالي  بنيه  توان مي ، فديه  از درك  آمده  دست  به  با اموال ، و از سوييگردد   آنان  شدن 

  آمرزش  به  وي  حكم ، الهي  پيشين  مراد از حكم :قولي  اما به .كرد  جهاد را تقويت

  . بدر است  اهل  و آينده  گذشته  گناهان

 ماند و  باقي  لمنوا  در نزد جمهور علما بر همين  اسيران  حكم« :گويد كثير مي ابن

 ؛ است كافر مخير  اسيران  درباره ) زمامدار مسلمانان(  امام ، كه اين  يعني ، استمرار يافت

كردند و اگر   چنين  قريظه با بني صخدا  رسول  كه را بكشد چنان  خواهد آنان اگر مي

  .»كردند  بدر عمل  با اسيران  ايشان  كه بگيرد چنان )سربها(  خواهد فديه مي
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  به  كه  اي از فديه :يعني »بخوريد  و پاكيزه  ايد، حالل برده  غنيمت  به  ، از آنچه پس«

  خداي  كه  است  غنايمي  از جمله  اسيران  گوارا بخوريد زيرا فديه ،ايد برده  غنيمت

در   كه آن بعد از ـ  منان  خداي ، گونه بدين . است  ساخته  شما حالل  را براي  آن  عزوجل

  آيه  دراين ـنمود   و سرزنش  عتاب  كافران  گرفتن را بر اسير  مسلمانان  گذشته  آيه

  اين از مفاد  كند تا مسلمانان مي  مجاز اعالم  را برايشان  اسيران  از فديه  گيري بهره

 و از«  است  حرام  بر ايشان  فديه  اموال  استنباط نكنند كه  چنين ، و عتاب  سرزنش

 شما را بدان  نزنيد كه  كاري  به  لذا دست  آينده  در رويدادهاي »خداوند پروا داريد

  مهربان« از شما سرزد  را كه  تقصيري  آن» است  همانا خدا آمرزنده«  است  نداده  فرمان 

نماييد و   برداري بهره  اسيران  داد تا از فديه  شما رخصت  رو به  از همين ،شما  به »است

  .نكنيد  تلقي  را بر خود حرام  آن
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  غزوه  چون :فرمود  كه  است  شده  روايت  كريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان �مسعود از ابن

 صخدا  رسول اثنا  در اين ،را آوردند  اسيران ،رسيد  پايان  به  مسلمانان  بدر با پيروزي

 :گفت �؟ ابوبكر چيست  اسيران  اين  شما درباره  رأي :فرمودند  كرده  شان اصحاب  رو به

  خداي  بسا كه چه ،نكشيد شما هستند لذا آنها را  و خانواده  قوم  اينان !هللا يا رسول

و   كرده  شما را تكذيب  اينان !هللا رسول يا :گفت �عمر .پذير شود بر آنها توبه  عزوجل

افگنيد و   را پيش  اند لذا آنان جنگيده و با شما  هراند  بيرون  شما را از ديارتان

  در كجا واديي  بنگريد كه !هللا يا رسول :گفت � رواحه بنهللا عبدا .را بزنيد  گردنهايشان

  افروزيد تا در كام  آتش  بر آنان  افگنده  وادي  را در آن  آنان  پس  است  پر از هيزمي

همانا « :فرمودند  يادشده  آراي  بعد از شنيدن صاكرم  رسول .فرو روند  آن  هاي شعله

جز با  ؛يابد  نبايد از نزد شما رهايي  از آنان  احدي  پس و فقير هستيد  شما تنگدست

��±��������²»��¬»��¬»��¬»��¬﴿: آيه  عزوجل  خداي  بود كه  همان .»زدن  يا با گردن  فديه �°�� �̄ � �®��²��±�� �°�� �̄ � �®��²��±�� �°�� �̄ � �®��²��±�� �°�� �̄ � �®
  .داد قرار  عتابامر مورد   بر اين را  خويش  نمود و رسول  را نازل ﴾...
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 در روز بدر به  همانها كه »شما هستند، بگو  در دست  كه  اسيراني  به! پيامبر  اي«

  يريشما خ  اگر خداوند در دلهاي«ايد  گرفته )سربها(  فديه  و از آنان  گرفته  اسارتشان 

از شما   بهتر از آنچه  البته«  نيتي  و صالح  ايمان  حسن :يعني »باشد  داشته  سراغ

 ، يا در آخرت ،دنيا  شما در همين  به :يعني »كند شما عطا مي  به«  از فديه »شده گرفته

و « را  گناهانتان »آمرزد و بر شما مي«دهد  مي  را عوض  بهتر و سودمندتر از آن  رزقي

  .»است  مهربان  رزندهآم هللا

 :فرمود صپيامبر  عموي � عباس« :گويد مي  كريمه  آيه  نزول  سبب  جرير در بيان ابن

  آگاه  خويش  آوردن  را از اسالم صخدا  رسول  شد زيرا من  نازل  من  درباره  آيه  اين

در بدر  ) فديه(بها سر  عنوان  به  از من  را كه  اي اوقيه  تا بيست  خواستم  و از ايشان  ساخته

  به ، در عوض  عزوجل  خداي  ابا ورزيدند پس  اما ايشان ،برگردانند  من  به ، شده  گرفته
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  آن  تمام  اندازه  از آنها به  و هر يك آنها تاجر بودند  همه  نمود كه  عنايت  غالم  بيست  من

  به :گفتند صخدا  ولرس  بدر به  اسيران« :گويد مي ك عباس ابن .»داشتند  ثروت  مالم

 �خداوند  فرستاده  كه  دهيم مي  و گواهي  آورديم  ايمان ، اي با خود آورده  كه  پيامي

  .»شد  نازل  كريمه  آيه  بود كه  همان . كنيم مي  خيرخواهي  خويش  نزد قوم  و برايت  هستي

   

��i��h��g��f��ed��c��b��a�� �̀��_�� �̂�]��\��[��i��h��g��f��ed��c��b��a�� �̀��_�� �̂�]��\��[��i��h��g��f��ed��c��b��a�� �̀��_�� �̂�]��\��[��i��h��g��f��ed��c��b��a�� �̀��_�� �̂�]��\��[  
 و  اسالم  در مورد پذيرفتن  شان اگر سخن :يعني »كنند  تو خيانت  و اگر بخواهند به«

  خدا خيانت  نيز به  از اين  همانا پيش«باشد   دروغ  مسلمانان  براي  خيرخواهي

 تو را »خداوند مسلط كرد  پس«زيرا كفر ورزيدند و با تو جنگيدند  »بودند كرده

مسلط   مجددا تو را برآنان �خداوند ؛گردند باز  خيانت  به  هم اگر باز ، بنابراين »برآنان«

در آنها   كه را  كارها و حكمتي  او سرانجام  پس »است  حكيم  و خدا داناي«خواهد كرد 

  .داند بهتر مي ، است  نهفته

   

��w� � v� � u� � t� � s� � � r� � q� � p� � o� � n� � m� � l� � � k� � j��w� � v� � u� � t� � s� � � r� � q� � p� � o� � n� � m� � l� � � k� � j��w� � v� � u� � t� � s� � � r� � q� � p� � o� � n� � m� � l� � � k� � j��w� � v� � u� � t� � s� � � r� � q� � p� � o� � n� � m� � l� � � k� � j
��j�� i���hg��f�� e��d��c�� b��a��`��_�� ~�� }���|�� {z��y��x��j�� i���hg��f�� e��d��c�� b��a��`��_�� ~�� }���|�� {z��y��x��j�� i���hg��f�� e��d��c�� b��a��`��_�� ~�� }���|�� {z��y��x��j�� i���hg��f�� e��d��c�� b��a��`��_�� ~�� }���|�� {z��y��x

��l��k��l��k��l��k��l��k��z��y��x��w��v��ut��s��r���q��p���o��n��m��z��y��x��w��v��ut��s��r���q��p���o��n��m��z��y��x��w��v��ut��s��r���q��p���o��n��m��z��y��x��w��v��ut��s��r���q��p���o��n��m  
  را به  مؤمنان و  برده  پايان  به »مواالت«  حكم  را با بيان  مباركه  سوره  اين  خداوند متعال

  بيان  حكم اين  را در قبال  از آنان  دسته هر  كند و جايگاه مي  بندي دسته  چهار گروه

 ؛ مقابل  در جانب .بشناسند ،جويند مي  ياري  از آنان  را كه  دوستانشان ، گروه كند تا هر مي

و   آورده  ايمان  كه  كساني همانا« :نمايد مي  ديگر معرفي يك )اولياء(  كفار را نيز دوستان

  به  ناميد زيرا ايشان »مهاجر« را  مدينه  سوي به  گزينان پناه  تعالي  حق »اند كرده  هجرت

در   مهاجران  پس .كردند  ترك را  خويش  وطن ،او  نداي  به  گفتن  رضا و لبيك  طلب

انصار  :يعني »كردند  دادند و نصرت  جاي  كه و كساني«اند  گروه  اولين ، مواالت  حكم

كارساز   گري و ياري  در نصرت و »ديگرند  بعضي  دوستان  بعضي  اينان«  مدينه
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علما   كه  شويم يادآور مي .اند  دوم  تهدس  مواالت  در حكم  ايشان  البته .باشند ديگر مي يك

  .دارند  بر انصار اجماع  مهاجران  بر برتري

از  و  داشته  مشاركت  نيز با هم  و انصار در ميراث  مهاجران :است  اين  معني  قولي  به

با  ،انصار و  بود و مهاجران  چنين  در صدر اسالم  كه چنان .برند مي  ديگر ميراث يك

  ميان  ميراث  حكم  خداوند متعال  سپس ،بردند مي  ديگر ميراث از يك  تو نصر  هجرت

  .گردانيد  منسوخ   Ï��Î��Í���Ì��ËÏ��Î��Í���Ì��ËÏ��Î��Í���Ì��ËÏ��Î��Í���Ì��Ë...����z}� :سوره  از همين )75(  آنها را با آيه

  هيچ  آنان  اند، شما را از واليت نكرده  هجرت  اند ولي  آورده  ايمان  كه  و كساني«

 آنان  يا شما از ميراث .نيستيد  مكلف  آنان  و ياري  نصرت  شما به :يعني »نيست  چيزي

 فريضه  به  باشند زيرا آنان  شما هم  نسبي  چند از نزديكان هر ،نداريد  سهمي  هيچ 

 و »كنند  هجرت  كه مگر آن«برند  سر مي به »دارحرب«و هنوز در   نكرده  قيام  هجرت 

  مواالت  در حكم  از مؤمنان  سوم  دسته  اناين .جا آورند را به  ديني  خويشاوندي  الزامات

  ايمان  كه  گروهي  اگر اين :يعني »كردند  از شما مدد طلب  كار دين و اگر در« .اند

  شماست بر  پس« ؛خواستند  ياري  مشركان  از شما عليه ،اند نكرده  اما هجرت  آورده

  از شما ياري  كه اين »مگر«  تاس  بر شما فرض  آنان  كردن  ياري :يعني» آنان  كردن ياري

نبايد  ، صورت اين در  كه »است  پيماني  آنان  شما و ميان  ميان  كه  گروهي  عليه«بجويند 

شود   بايد رعايت ناگزير  كنيد زيرا عهد و پيمان  خود ياري  پيمان  هم  گروه  آنها را عليه

  است  پيمان  اين  شكستن ، مانانتانپي  هم  عليه  موصوف  مسلمانان  كردن  ياري  كه در حالي

  شما و ميان  ميان  را كه  عهدي ندارد پس  را دوست  شكنان و پيمان  خائنان �و خداوند

  آنچه  و خدا به«نشكنيد   آن  مدت  رسيدن  پايان  تا به  است  پيمانتان  هم  گروه  آن

  .تجاوز نكنيد  لهيا  مشروع از حدود  باشيد كه  هوش  لذا به »كنيد، بيناست مي

   

��ª��©�� �̈�§���¦��¥��¤��£���¢��¡���~��}��|���{��ª��©�� �̈�§���¦��¥��¤��£���¢��¡���~��}��|���{��ª��©�� �̈�§���¦��¥��¤��£���¢��¡���~��}��|���{��ª��©�� �̈�§���¦��¥��¤��£���¢��¡���~��}��|���{  
 در ، بيان  اين »ديگرند  برخي  دوستان  از آنان  كفر ورزيدند، برخي  كه و كساني«

نمايند   و همياري  نبايد با كفار دوستي :كه  است  مسلمانان  براي  كنايي  پيام  اين  برگيرنده

  اي :يعني »نبنديد كار دستور را به  اگر اين«  است  منتفي  آنان  انمي  واليتي  و هر نوع
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 ،ذكر شد  كه  تفصيلي را با  با آنان  و همياري  با مؤمنان  اگر دستور مواالت ! مسلمانان

  و فسادي  فتنه  زمين در«كار نبنديد  را به  با كافران  مواالت  دستور ترك  گونه  همين

كفار يد   عليه  مسلمانان اگر  چه ،در دنيا  و هم  در دين  هم »پديد خواهد آمد  بزرگ

  البد كفر غلبه ، صورت در اين ،نشناسند  خود يد واحده  نشوند و كفر را عليه  واحده

  جامع  من« :است آمده  شريف  در حديث .خواهد كرد و فساد فراگير خواهد شد

  مكان  او در يك  همراه و  درآميخت  ركبا مش  هر كس  : مثله  فانه  معه  و سكن  المشرك

  .»است  او نيز مانند وي  گزيد پس  سكونت

   

��¼�� »º� � ¹�� � �̧� ¶�� µ�� �́ � ³�� ²� � ±� � °� � �̄� � ®� � ¬�� «��¼�� »º� � ¹�� � �̧� ¶�� µ�� �́ � ³�� ²� � ±� � °� � �̄� � ®� � ¬�� «��¼�� »º� � ¹�� � �̧� ¶�� µ�� �́ � ³�� ²� � ±� � °� � �̄� � ®� � ¬�� «��¼�� »º� � ¹�� � �̧� ¶�� µ�� �́ � ³�� ²� � ±� � °� � �̄� � ®� � ¬�� «
��À��������¿��¾���½��À��������¿��¾���½��À��������¿��¾���½��À��������¿��¾���½  

  كه  جهاد نمودند و كساني هللا  و در راه  كرده  و هجرت  آورده  ايمان  كه و كساني«

خود   در ايمان  آنان :يعني »اند واقعي  مؤمنان  همان  ، آناناند كرده  و نصرت  داده  پناه

و   از خانواده  و جدايي  از وطن  هجرت  چون ـ  ايمان  و مقتضيات  زيرا ايجابات كاملند

نزد  از »است  آنان  براي«اند  آورده  را فراهم ـ  آن  و در راه  خاطر عقيده  به  و مسكن  مال

  رزق« در دنيا  آنان  براي »و«  در آخرت  گناهانشان  رايب »آمرزشي«  خداوند متعال

  و پاك  خالص  آلودگي  از هرگونه  كه  است  اي شايسته  روزي :كريم  رزق »است  كريمي

  نداشته  انقطاعي  هيچ  كه  است  اي يا روزي ،گوارا و لذيذ باشد  حال  و در عين  بوده

  .باشد

   

�� ÊÉ��È��Ç��Æ��Å��Ä���Ã��Â��Á��ÊÉ��È��Ç��Æ��Å��Ä���Ã��Â��Á��ÊÉ��È��Ç��Æ��Å��Ä���Ã��Â��Á��ÊÉ��È��Ç��Æ��Å��Ä���Ã��Â��Á����������Ñ��Ð����� ��Ï��Î��Í���Ì��Ë����������Ñ��Ð����� ��Ï��Î��Í���Ì��Ë����������Ñ��Ð����� ��Ï��Î��Í���Ì��Ë����������Ñ��Ð����� ��Ï��Î��Í���Ì��Ë
���Ù��Ø��×��Ö��Õ����Ô��ÓÒ���Ù��Ø��×��Ö��Õ����Ô��ÓÒ���Ù��Ø��×��Ö��Õ����Ô��ÓÒ���Ù��Ø��×��Ö��Õ����Ô��ÓÒ  

 و هجرت«  آيات  اين  بعد از نزول :يعني »اند آورده  ايمان  بعد از اين  كه و كساني«

اند  پيوسته  جهاد و هجرت  كاروان  به  باالخره :يعني »اند شما جهاد كرده  و همراه  نموده 

  ، كمال گري ياري و  مواالت  در استحقاق  ايشان :يعني »ايندشم  نيز از زمره  گروه  اين«

و   مهاجران  جمله از ، و شايسته  نيك  اي از روزي  و برخورداري  و مغفرت  ايمان
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و «از مؤمنانند   چهارم  دسته  مواالت  در حكم  اينان  كه  شويم يادآور مي .انصارند

ديگر در  يك  به  نسبت«  سببي  ويشاوندانيا خ ، نسبي  نزديكان :يعني »قرابت  صاحبان

آنها   بردن ميراث ،از هرچيز ديگر  قبل  كه »سزاوارترند«  وي  در حكم :يعني »خدا  كتاب

  همانا نزديكي  كه آن  خاطر وجود سبب به ،شود مي  سزاوارتر بودن  اين  ديگر شامل از يك

  .»داناست  هر چيزي  ، خدا به آري«  است  و قرابت

بر   كه ،بستند  خود عقد برادري  اصحاب  در ميان صخدا  رسول« :گويد مي � عباس ابن

  ميراث ، عقيده  خويشاوندي پيوند و  حكم  ديگر به  از آنها از بعضي  بعضي ، اساس  اين

�Ì}�: شد  نازل  كريمه  آيه  اين  كه بردند تا آن مي � ËÌ� � ËÌ� � ËÌ� � Ë...����z  بر   بردن  ميراث  گاه ، آن

  آيه  اين: يعني. »گرفت  تعلق  نسب  به  ميراث گرديد و  منسوخ  عقيده  ديخويشاون  اساس

و   مسلمانان  ميان  و تعاون  نصرت  رابطه  يعني »عامه واليت«اما  . است  حكم  آن  ناسخ

  . است  باقي  تا روز قيامت  پايدار كه  است  امري ، عقيده  خويشاوندي
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  ﴾����توبه  سوره ﴿
 . است  آيه) 129(  و داراي  است  مدني

  

عموما و   مؤمنان توبه  بيان  در آن  ناميدند كه» توبه»  جهت  را بدان  سوره  اين : تسميه  وجه

  . است  شده  مخصوصا، مطرح  تبوك  از جنگ  كنندگان  تخلف  توبه

  مكه  بعد از فتح  سال  يك  ، يعني هجري  نهم  در سال  توبه  سوره  كه  ذكر است  شايان

  .شد  ازلن

  انديشه  ، در اين تبوك  از غزوه  بعد از برگشتن صخدا  رسول: كنند مي  نقل  مفسران

  عادت  به  هم  سال  در اين  مشركان  ياد آوردند كه  به  بروند، ليكن  سفر حج  به  بودند كه

ا باشند، يكج  با آنان  كه  از اين  كنند پس مي  طواف  برهنه  كعبه  ، در خانه قبل  سالهاي

كردند   تعيين  امير حج را � ابوبكر صديق  سال  رو در آن كردند، از اين  كراهت  احساس

 ص حضرت  شد، آن  عازم �ابوبكر  كند و چون  اقامه  مردم  را به  حج  تا مناسك

  مكه  مردم  را به  آيات  تا اين فرستادند � را با علي  سوره  از اين  اول  آيه  ، ده وي  دنبال به

  كه را ـ بعد از آن  مشركان  نمايد و پيمانهاي  ابالغ  حج  در مناسك  مردم  كافه  و به

كند؛   اعالم  و ملغي  افگنده  آنان  سوي بود ـ به  بسيار شده  از سويشان  شكني پيمان

  :كرد ندا مي  گونه  اين  را در مناسك  مردم �علي

  .شود نمي  داخل  بهشت  به ديگر  ، كسي مؤمن  جز انسان ! مردم  اي«

  .كند  طواف  برهنه  كعبه  نبايد در خانه  كس  ، هيچ بعد از اين

  .گرد آيند  الحرام در بيت  هم و كافر نبايد با  ، ديگر مسلمان سال  اين  بعد از گذشت

  مدتش  رسيدن  پايان  تا به  ، پيمانش است  پيماني صخدا  او و رسول  ميان  كه  هر كس

 فقط چهار  وي  مهلت  ندارد، بداند كه  پيماني  با ايشان  كه  و هر كس  اعتبار است  داراي

  .»و بس  است  ماه

  نازل  هاي سوره  از اوايل» انفال»  سوره ص :فرمود  كه  است  شده  روايت � از عثمان

  ز آنجا كها و  است  در آن  شده  نازل  هاي سوره  از آخرين» برائه»  و سوره  در مدينه  شده

،  است» انفال«جزء  »برائه»  كه  پنداشتم  چنين  بود، من» انفال»  داستان  شبيه» برائه»  داستان
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» برائه»  بودند كه  نكرده  ما بيان  براي  كه  كردند درحالي  رحلت صخدا  رسول  از طرفي

و   ساخته  پيوسته  هم  را به  سوره دو  اين  ، من جهت  همين  يا خير، به  است» انفال«جزء 

  .»را ننوشتم D��C��B�������A )دهنده  فاصله  آيه(آنها   ميان

در  و  اقتدا كرده  وي  نيز به � عثمان  بعد از اميرالمؤمنين � اصحاب  كه  بايد دانست

  .را ننوشتند) D��C��B�������A(  آغاز آن

���C( برائه  چرا در آغاز سوره  كه  پرسيدم � از علي«: گويد مي ك عباس ابن �B� � � � � � �A

D (زيرا : ؟ فرمود نشده  نوشته)D��C��B� �A (شمشير و   حكم  و برائه  است  امان

و » برائه«،  جهت بدين .»نيست  ، اماني پيمانها را فرود آورد لذا در آن  كردن  ملغي

  شده  ديگر نيز روايت  نام  چندين  آن  و براي  است  سوره  مشهور اين  از نامهاي» عذاب«

  بيزاري(  ، مقشقشه ، توبه برائه«: كند مي  نقل  را چنين  آن  نامهاي  نسفي  كه چنان  است

و   منافقان  زننده  برهم(  ، مشرده)منافقان  رازهاي  افشاكننده(  ، مبعثره)از نفاق  كننده

، )شركانو م  رسواگر منافقان(  ، فاضحه)و مشركان  منافقان  خواركننده(  ، مخزيه)مشركان

كفار و   تارومار كننده  اند ـ يعني هم  شبيه  در معني  ـ كه  و مدمدمه  ، منكله ، حافره مثيره

  .»منافقان

  :زيرقرار دارند  انتخاب  سه  ، در ميان كتاب  اهل: اند گفته  سوره  اين  آيات  علما در روشني

  . اسالم  ـ پذيرفتن 1

  . جنگ  به  دادن  ـ تن 2

  . يهجز  ـ قبول 3

،  اسالم  پذيرفتن: رو ندارند  بيشتر پيش  علما ـ دو انتخاب  اجماع  ـ به  عرب  اما مشركان

،  تاريخ  طول در  نظر دارند ولي  اختالف  عرب  فقها در غير مشركان  ولي.  شدن  يا كشته

  از آنان  ، يعني شده رفتار  كتاب  ـ مانند اهل  با مجوس  ـ از جمله  عرب  با غير از مشركان

و   اسالم  سلطه  به  نهادن  گردن ، رمز جزيه  كه  ذكر است  شايان.  شده  نيز پذيرفته  جزيه

  . است  مسلمانان

  سخن  كتاب  و اهل  مشركان  عليه  و جنگ  برائت  ، از اعالم سوره  اين  نخست  آيات  البته

  .گويد مي
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���J��I��H��G��F��E��D��C��B��A���J��I��H��G��F��E��D��C��B��A���J��I��H��G��F��E��D��C��B��A���J��I��H��G��F��E��D��C��B��A  
با   كه مشركاني  آن  به  نسبت  خدا و پيامبرش  از طرف  است  برائتي  اعالم«  آيات »اين«

. باشد  شده  ساخته  با سوگند محكم  كه  است عقد و پيماني: عهد »بوديد  عهد بسته  آنان

  كه  هايي شكني پيمان  سبب به  او و پيامبرش  دهد كه خبر مي  مسلمانان  به  عزوجل  خداي

،  كنند بنابراين مي  و بيزاري  برائت  اعالم  معاهدات  ، از اين است  داده  كفار روي  از سوي

  .كنند  اعتبار اعالم را بي  آنان  تا عهدها و پيمانهاي  است  واجب  مسلمان  بر معاهدين

  قبال در  مشركان  ، وضعيت موقعيت  در آن  كه  كنيم مي  مالحظه  كلي  نگاه  در يك

  :زير نبود  حاالتاز   خارج  مسلمانان

  مسلمانان با  كه  نداشتند و كساني  داشتند، يا پيماني  پيماني  آنها با مسلمانان  كه يا اين

  مدت  پيمانشان  كه  و كساني  يا نداشت  داشت  معيني  مدت  داشتند؛ يا پيمانشان  پيماني

  پيمانشان  كه  وكساني  بود، يا بيشتر از آن  كمتر از چهار ماه  مدت  ، يا اين داشت  معيني

  .وفادار بودند يا خير خود  تعهدات  به  آن  ، يا صاحبان داشت  وقت  بيشتر از چهارماه

  : شد كه  ، اعالم بنابراين

  كه  است  اين  شان دارند، حكم  مسلمانان  عليه  شكني و پيمان  خيانت  نيت  كه  ـ كساني 1

  ).گذشت  انفال  در سوره  حكم  اين(شود   اعتبار اعالم لغو و بي  پيمانشان

بايد  دارد،  وقت  بيشتر از چهار ماه  خود وفادارند و پيمانشان  تعهدات  به  كه  ـ كساني 2

  .وفا كرد  با آنان  پيمان  به

دارد،  وقت  كمتر از چهار ماه  دارند، يا پيمانشان  از قيد زمان  مطلق  پيماني  كه  ـ كساني 3

، ديگر  ـ و بعداز آن  خوانيم بعد مي  در آيه  كه داد ـ چنان  فرصت  هار ماهچ  آنان  بايد به

  . مدار اعتبار نيست  با آنان  عهد و پيماني  هيچ

  .شد  بيان  سوره  اين  در مقدمه  آنان  ندارند، حكم  با مسلمانان  پيماني  كه  ـ مشركاني 4

   

Z��Y��X��W��V��UT���S��R���Q��P��O��N��M��L��KZ��Y��X��W��V��UT���S��R���Q��P��O��N��M��L��KZ��Y��X��W��V��UT���S��R���Q��P��O��N��M��L��KZ��Y��X��W��V��UT���S��R���Q��P��O��N��M��L��K��������  
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 بعد از  سبحان  خداي:  يعني »بگرديد  ديگر در زمين  چهارماه ! مشركان  اي  پس«

و   آزادانه طور ديگر به  چهارماه  داد كه  مجال  آنان  ، به مشركان  پيمان  كردن  اعتبار اعالم بي

  مادهآ  جنگ  براي خواهند بروند و مي  كه  هرجايي  سير كنند و به  در زمين  كامل  با امنيت

و در   شده  شناخته  خدا و رسولش  جنگي  ، دشمن مدت  بعد از اين  شوند ولي

،  مدت  آغاز اين  كه  است  كثير ترجيحا بر آن ابن. شوند مي  شوند، كشته  يافته  كه هرجايي

و «. بود  هجري  دهم  االخر سال ربيع  ، دهم آن  و پايان  هجري  نهم  اكبر سال  روز حج

  مهلت  اين  تعيين  بدانيد كه:  يعني »گردانيد توانيد خدا را عاجز شما نمي  بدانيد كه

  كه  تا كسي  است  مصلحتي  از روي  بلكه  نيست عجز ما  شما از روي  براي  چهارماهه

توانيد  نداريد و نمي  گريزي �از خداوند  بدانيد كه كار شود و يابد، توبه مي  توبه  توفيق

خوار و :  يعني »است  كافران  خدا رسواكننده  كه و بدانيد«آوريد   ستوه  او را به

 ؛ با عذاب و در آخرت  درآوردن  اسارت  و به  ، در دنيا؛ باكشتن است  آنان  خردكننده

  .فشارند مي  بر كفر پاي  كه  كساني  نمودن 

   

��m��l��kj���ih��g��f��e��d��c��b��a�� �̀ �_��� �̂ �]��\��[��m��l��kj���ih��g��f��e��d��c��b��a�� �̀ �_��� �̂ �]��\��[��m��l��kj���ih��g��f��e��d��c��b��a�� �̀ �_��� �̂ �]��\��[��m��l��kj���ih��g��f��e��d��c��b��a�� �̀ �_��� �̂ �]��\��[
s��r��qp��o��ns��r��qp��o��ns��r��qp��o��ns��r��qp��o��n����������_���~��}�����������|��{��z��yx��w��v��u���t��_���~��}�����������|��{��z��yx��w��v��u���t��_���~��}�����������|��{��z��yx��w��v��u���t��_���~��}�����������|��{��z��yx��w��v��u���t  

  براي او  و رسول هللا  از جانب«  است  عامي  و اعالن  اعالم:  يعني:  أذان »است  و اذاني«

  كه »اكبر  در روز حج«  و گروهي  قوم  اختصاص  ، بدون مردم  كافه  براي:  يعني »مردم

  ، روز عرفه شافعي و  احناف  و در مذهب  روز عيد اضحي  مالك  روز، در مذهب  اين

  هم روز، گرد  اين در  همه  مردم  كه  است  دليل  اين  به» اكبر»  به  آن  توصيف.  است

  حج»  عمره  كه  سبب  بدان شود، يا مي  انجام  در آن  حج  افعال  معظم  آيند چراكه مي

  خاص  وقت  اين  تعيين  دليل. شود مي  ناميده» اكبر  حج«،  مناسك  ، اين شده  ناميده» اصغر

، آشكار و فراگير  عام  روز؛ چنان  در اين  آن  اعالم  كه  است  ، اين اعالميه  اين  ابالغ  براي

  چسبد، از سوي نمي  مسلمانان  به  وجه  هيچ  به  شكني پيمان  ، تهمت بعد از آن  باشد كه مي

  . است  شده  روز، تضمين  يندر ا  مردم  تمام  به  آن  ديگر، رسيدن
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 او از  گمان بي:  يعني »بيزار است  خدا از مشركان  كه«:  است  اين  اعالميه  اين  متن

  مالحظه . بيزار است  قطعا از آنان »او نيز  و رسول«جويد  مي  برائت  شكن پيمان  مشركان

خبر داد و در   از مشركان  ريو بيزا» برائت»  ، از ثبوت اول  در آيه  تعالي  حق  كه  كنيم مي

با   بود كه  ناظر بر مشركاني ، اول  در آيه» برائت»  ثبوت  البته. دارد مي  را اعالم  ، آن آيه  اين

.  مشركان  در مورد تمام  است  در اينجا، عام  برائت  داشتند، اما اعالم  پيماني  مسلمانان

  در آن  از استمرارتان »شما بهتر است  ايبر«  توبه »آن«از كفر،  »كرديد  اگر توبه  پس«

 شما درمانده  بدانيد كه  پس«بمانيد   باقي  و بر كفر خويش »بگردانيد  و اگر روي«

لذا شما   شماست  او دريابنده  نيستيد بلكه  گريزنده  از وي:  يعني »خداوند نيستيد  كننده 

  عنوان  به »خبر ده  دردناك  ز عذابرا ا  وكافران«كند  مي  مجازات  را در برابر اعمالتان

  . بر كفرشان  جزايي

   

���n��m��l��k��j��i��h�� � �g��f� �e� �d��c��b��a��`���n��m��l��k��j��i��h�� � �g��f� �e� �d��c��b��a��`���n��m��l��k��j��i��h�� � �g��f� �e� �d��c��b��a��`���n��m��l��k��j��i��h�� � �g��f� �e� �d��c��b��a��`
��w��v��u��t��s��rq�����p��o��w��v��u��t��s��rq�����p��o��w��v��u��t��s��rq�����p��o��w��v��u��t��s��rq�����p��o  

  خود را نسبت  از تعهدات  ايد و چيزي بسته  پيمان  با آنان  كه  مشركاني  مگر آن«

ناچيز ـ  ـ ولو  در تعهداتشان  فروگذاشتي  هيچ  و از جانبشان »اند فروگذار نكرده شما به

از  »كس هيچ و«اند  نكرده  عهد شما را نقض  كه  معني  اين  ، به است  نداده  روي

  به:  يعني» كنيد  را تمام  آنان  پيمان  اند پس نكرده  شما پشتيباني  را عليه«  دشمنانتان

  كه  مدتي  تا همان:  يعني »مدتشان تا«پايبند باشيد   و كامل  طور تام  به  عهد خود با آنان

را   خدا پرهيزگاران  كه چرا«باشد   ايد، هرچند بيشتر از چهار ماه عهد بسته  با آنان

  ، به دارند و بنابراين پروا مي  محرماتش از او در  را كه  كساني:  يعني »دارد مي  دوست

  .كنند وفا مي  عهد خويش

عهد   بودند كه  ، كساني با مسلمانان  عهد و پيمان  از اهل:  هك  است  بر آن  دليل  آيه  اين

  به  سبحان  بودند لذا خداي  كرده  پايداري  بر آن  بودند كه  هم  و كساني  خود را شكسته

و دستور داد  كند  شكني اند، پيمان كرده  شكني پيمان  كه  داد تا با كساني  اجازه  پيامبرش

  .وفا نمايد  آن  مدت  سررسيدن  اند تا به نكرده  شكني پيمان  كه  يعهد خود با كسان  به  كه
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  آمده) 2(  در آيه  را كه  چهار ماه  در مدت  گردش  ، امر به آيه  اين  كه  كنيم مي  مالحظه

  .فراتر برد  را از آن  مجال  استثنا كرد و در موردشان  گروه  ، در مورد اين است

   

~��}��|����{����z��y��x~��}��|����{����z��y��x~��}��|����{����z��y��x~��}��|����{����z��y��x����������¥��¤��£���¢��¡�����¥��¤��£���¢��¡�����¥��¤��£���¢��¡�����¥��¤��£���¢��¡���
���¶��µ�� �́�³���²��±°�� �̄�®��¬�����«��ª��©�� �̈�§¦���¶��µ�� �́�³���²��±°�� �̄�®��¬�����«��ª��©�� �̈�§¦���¶��µ�� �́�³���²��±°�� �̄�®��¬�����«��ª��©�� �̈�§¦���¶��µ�� �́�³���²��±°�� �̄�®��¬�����«��ª��©�� �̈�§¦  

  آن  پايان تا  آنان  ما به  كه  چهارماهي  همان:  يعني »شد  سپري  حرام  ماههاي  چون  پس«

را   آنان  كه در هر مكاني:  يعني »يافتيد بكشيد  را هر جا كه  مشركان«؛  ايم داده  مهلت

در  �خداوند  كه  احكامي  با رعايت  رسانيد، همراه  قتلشان  بجنگيد تا به  نانيافتيد، با آ

بگيريد   اسارت  را به  آنان:  يعني »را بگيريد  و آنان«  است  گردانيده  با كفار مشروع  جنگ

: حصر »حصر درآوريد  را به  و آنان«  شود، اسير است دستگير مي  از آنان  كه  زيرا كسي

در   آنان  و براي«  آنهاست خود  اجازه  جز به  در بالد مسلمانان  از تصرف  انش بازداشتن

مورد ترصد قرار   از آن  دشمن  كه  است  گاهي كمين: مرصد» بنشينيد  هر مرصدي

و ترصد   را مراقبت  ، آنان مواضع  از آن  بنشينيد كه  در مواضعي  آنان  براي:  يعني. گيرد مي

  .كنيد

  حرام  چهار ماه  سر رسيدن بعد از به  مشركان  دستور كشتن  متضمن  كه  يمهكر  آيه  اين

؛ جز  نيست  خارج  آن  از حكم  مشركي  و هيچ  بوده  عام  مشركان  ، در مورد همه است

، افراد  نابالغ  كودكان ، زنان: عبارتند از  ، كه است  كرده  استثنايشان  نبوي  سنت  كه  آنان

شوند  مي  شناخته  و غيرمحارب  را نداشته  جنگيدن  توان  هر دليلي  به  كه  يعاجز و ناتوان

  .پردازند مي  جزيه  كه  كتابي  و اهل

و   مشركان از  گرداندن روي  به  مؤمنان  در آن  را كه  ديگري  ، هر آيه آيه  اين  همچنين

ديگر   دارد كه مي  اعالم  آيه  كند زيرا اين مي  اند، منسوخ دستور يافته  بر آزارشان  شكيبايي

  آيه  ، اين دليل  همين  به ، است  آمده  پايان به  در برخورد با مشركان  صبر و شكيبايي  دوره

  است  شده  متواتر روايت  شريف  درحديث كعمر از ابن. اند ناميده» سيف  آيه«را   كريمه

  دهند كه  گواهي  كه تا آن  بجنگم  ١با مردم  كه  ام مأمور شده«: فرمودند صخدا رسول  كه
                                                 

" X��� R� ����  #�� ��  $��%  ��&  �' ,  p�q�  �\->�)r�   e�- ���0 
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  و نماز را برپا دارند و زكات  خداست  رسول و محمد  نيست  يگانه  جز خداي  معبودي

  مگر به  است  در پناه  من  از جانب  كردند،خونها و اموالشان  گونه  اين  را بپردازند و چون

  اگر توبه  پس«: فرمايد مي  يتعال  حق  كه چنان. »باخداست  كارشان  و حساب  اسالم  حق

را   آنان:  يعني »گردانيد  گشاده  را بر آنان  دادند، راه  داشتند وزكات كردند و نماز برپا

را بكشيد   آنان  درآوريد و نه  شان محاصره  به  كنيد، نه  اسيرشان  نه  خود واگذاشته  حال  به

ـ از كفر   از اسالم  قبل  را كه  چهآن  است  آمرزنده »است  مهربان  زيرا خدا آمرزنده«

 بعد از مسلمان  را از آنان  قتل  ؛ زيرا حكم است  اند، مهربان گشته  ـ مرتكب  وخيانت

  .دارد برمي  شدنشان 

   

��É� �È��Ç��Æ��ÅÄ��Ã��Â��Á��À�� �¿��¾��½��¼��»��º�� �¹��¸��É� �È��Ç��Æ��ÅÄ��Ã��Â��Á��À�� �¿��¾��½��¼��»��º�� �¹��¸��É� �È��Ç��Æ��ÅÄ��Ã��Â��Á��À�� �¿��¾��½��¼��»��º�� �¹��¸��É� �È��Ç��Æ��ÅÄ��Ã��Â��Á��À�� �¿��¾��½��¼��»��º�� �¹��¸
���Ë���Ê���Ë���Ê���Ë���Ê���Ë���Ê  

  پناه از تو«نزد تو آمد و   چهار ماه  غير معاهد بعد از گذشت» از مشركان  و اگر كسي«

  حمايت و از او  او باش  پناه:  يعني »بده  او پناه  به«  خواست  از تو امان:  يعني »خواست

  دعوتت  تدبر كند و برحقيقت  بايد، در آن  كه از تو و چنان »خدا را بشنود  تا كالم«  كن

، �خدا  كالم  شنيدن بعد ازاگر :  يعني »برسان  امنش  جاي  او را به  سپس«شود   واقف

  او را به  كه بعد از آن و  برسان  است  ايمن  در آن  كه  سرزميني  نشد، او را به  مسلمان

، او ديگر از جوار  هنگام  آن زيرا در  بجنگي  تا با وي  جايز است  ، برايت رساندي  مأمنش

:  كه  است  بر آن  دليل  آيه  اين . است  رسيده  خويش  مأمن  و به  شده  تو خارج) پناه(

. شود  داده  كشورش  به  بازگشت  او امكان  نبايد مورد آزار قرار گيرد و بايد به  مستأمن

  از علم  آنان:  يعني »نادانند  قومي  آنان  كه  است  از آن«  آنان  به  دادن  پناه  فرمان »اين«

  را بدين  گروه  اين  به  دادن  ند لذا امانا بهره بي ، تمييز خير از شر است  وسيله  كه  نافعي

  ما در ميان  پيدا كنند و دعوت  ما آگاهي  دين  به  تا نسبت  ايم گردانيده  مشروع  سبب

  .منتشر شود  بندگانمان

ـ   است  ، يا تجاري ، يا سياسي ديني  اهداف  براي  امان  حكم  بودن  مفيد عام  كريمه  آيه

بر   احناف  البته. شود  خواسته  وي  يا نايب) زمامدار مسلمان(  ز اماما  امان  اين  چنانچه



984  

و   نداشته را  در دار اسالم  دائمي  اقامت  حق  مستأمن:  اند كه كرده  امر تصريح  اين

بر   گزيند پس  اقامت  ـ در دار اسالم  ضرورتي  ـ براي  چهار ماه  مدت  تواند فقط به مي

  خروج  ، به نياز وي  برآمدن  هنگام  را به  تا مستأمن  است  واجب) زمامدار مسلمان(  امام

  به  ، باز هم دستور خروج اگر بعد از  كند كه  او اعالم  دستور دهد و به  از كشور اسالمي

  يك  ، به مدت  بعد از اين داد، او  ادامه  در كشور اسالمي  اقامت  به  سال  يك  مدت

  .را بپردازد  و بايد آن  است مقرر  بر وي  ، جزيه شود و بنابراين مي  تبديل  شهروند ذمي

   

��M��L��K��J��I��H���G��F��E��D��C��B��A��M��L��K��J��I��H���G��F��E��D��C��B��A��M��L��K��J��I��H���G��F��E��D��C��B��A��M��L��K��J��I��H���G��F��E��D��C��B��A
��Z����Y��X��W��V��UT��S��R��Q����P��ON��Z����Y��X��W��V��UT��S��R��Q����P��ON��Z����Y��X��W��V��UT��S��R��Q����P��ON��Z����Y��X��W��V��UT��S��R��Q����P��ON  

  است  محال:  يعني »تواند بود  او عهدي  نزد خدا و نزد فرستاده  مشركان  براي  چگونه«

  كه آن  باشند، حال  داشته  و نزد رسولش �نزد خداوند  ، عهد و پيماني گروه  اين  كه

هستند تا   فرصتي  و در پي  داشته  شما پنهان  را براي  اضداد شما هستند و غدر و خيانت

ببنديد و با   عهد و پيماني  با آنان  ندوزيد كه  امر طمع  اين  به  عهد شما را بشكنند پس

كنار   با آنان  كه  مگر در مورد كساني«نكنيد   هم  نفس  ، حديث رابطه  خود در اين

سر  با شما بر  كه  مادام  پس«عهد را نشكستند   و آن »بوديد  عهد بسته  مسجدالحرام

  صلح مراد؛ پيمان. نجنگيد  با آنان:  يعني »پايدار باشيد  عهد پايدارند شما نيز با آنان

  ومشركان ص اكرم پيامبر  ، در ميان هسور  اين  از نزول  قبل  سال يك  كه  است  حديبيه

  .بودند» كنانه بني«  قوم: پايدار بر عهد خود  قوم  مراد از آن:  قولي  به. منعقد گرديد

با  ، در عهد خود الهي  فرمان  ، بر اساس و مسلمانان صخدا  رسول  كه  بايد دانست

  سال القعده ، از ذي حديبيه  معاهده  ماندند و بر مبناي  استوار باقي  مكه  و مردم  قريش

تا   داشت استمرار  و مسلمانان  قريش  ميان  ، متاركه هجري  هشتم  تا سال  هجري  ششم

  بر قبيله بودند  پيمانشان هم  بكر را كه بني  و قبيله  عهد خود را شكسته  قريش  كه آن

  رسول  كه بود  امهنگ  دادند، در اين  بودند، ياري صخدا  رسول  پيمان  هم  كه  خزاعه

  را فتح  مكه  هجري  هشتم  سال  و در رمضان  شده  مصمم  با آنان  جنگ  به صخدا
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عهد و   وفا به  كه اين  به  است  اشاره »دارد مي  را دوست  خداوند متقيان  هرآينه«كردند 

  . است  متقيان  ، از اعمال آن بر  و استواري  پايداري

   

a�� �̀ � � � �_� � �̂ �]��\��[a�� �̀ � � � �_� � �̂ �]��\��[a�� �̀ � � � �_� � �̂ �]��\��[a�� �̀ � � � �_� � �̂ �]��\��[��� �� �� ���i��h��g��f��ed��c�� � � � �b��i��h��g��f��ed��c�� � � � �b��i��h��g��f��ed��c�� � � � �b��i��h��g��f��ed��c�� � � � �b
��l��k���j��l��k���j��l��k���j��l��k���j  

  دست اگر بر شما  كه ، با اين است  عهدي«  مشركان  براي:  يعني »آنان  براي  چگونه«

  مراعات شما  در حق:  يعني »دارند نمي  شما نگاه  در باب«پيدا كنند   و غلبه »يابند

  عهد و پيمان : ذمه »را  اي ذمه  و نه«  است  و خويشاوندي  قرابت:  ال »را  الي«كنند  نمي

  دلهايتان  كه اين  براي ، و خوشگويي  با مجامله »كنند مي  راضي  شما را با زبانشان«  است

و  »ابا دارد  از آن  دلهايشان  كه آن  حال«دارند   نگه  آورند و شما را راضي  دست را به

دار  دوست  ، دلهايشان شماست  عليه  و بغض  پر از كينه  تپد زيرا دلهايشان مي  آن  برخالف

  فسقشان »فاسقند  آنان  و بيشترين«  است  نهفته  شما در آن  و نقص  زيان  كه  است  چيزي

  از دايره  شدن  و بيرون  بر نافرماني  جسارت در كفر،  باكي تمرد و بي: از  است  عبارت

  . معاهدات  رعايت  و عدم  شكني  با پيمان  حق

   

o��n��mo��n��mo��n��mo��n��m����������{��z��y��x��w����v��ut��s���r��q��p��{��z��y��x��w����v��ut��s���r��q��p��{��z��y��x��w����v��ut��s���r��q��p��{��z��y��x��w����v��ut��s���r��q��p  
  آيات ، آن  از جمله  را كه  قرآن  آيات:  يعني »فروختند  ناچيزي  بهاي  را به خدا  آيات«

 مورد  فاني  هاي همانا بهره  كه  و پستي  اندك  بهاي  ، به عهد است  دستور وفا به  متضمن

برتافتند و غير   روي خود از حق »شتندباز دا هللا  و از راه«، فروختند  نظر آنهاست

  انجام  بداعمالي  چه  آنان  راستي  به«بازداشتند   حق  را نيز از راه  از مردم  خويش

  .بود  بد و ناشايست  چه  كاركردشان  اين:  يعني »دادند مي

   

���g��f��e��d��cb��a�� �̀�_��~������}��|���g��f��e��d��cb��a�� �̀�_��~������}��|���g��f��e��d��cb��a�� �̀�_��~������}��|���g��f��e��d��cb��a�� �̀�_��~������}��|  
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پيوند :  يعني »ال  هيچ«  ، يا غير ايشانصخدا  لرسو  از ياران  اعم» مؤمني  هيچ  درباره«

  مطلقا و به  نزد آنان:  يعني »كنند نمي  را رعايت«  پيماني:  يعني »اي و ذمه«  خويشاوندي

) 8(  در آيه  ترتيب  اين  به.  نيست  مطرح  مؤمنان  از حقوق  حقي  هيچ  ، مراعات وجه  هيچ

ذكر كرد و در  صخدا  رسول  اصحاب  خصوصدر  را  آنان  از سوي  حق  رعايت  عدم

:  يعني »تجاوزكارانند  همان  و آنان«فرمود   بيان  طور عام به  مؤمنان  اينجا در مورد همه

  يا در شر و تمرد به. اند تجاوز كرده  حرام  سوي به  حالل ، از حد شكني  با پيمان  آنان

  باشند، چگونه  چنين اين  و حالي  عوض  داراي  كه  كساني  پس. اند رسيده  آن  منتهاي

  ؟ برداشت  با آنها دست  از جنگ  توان مي  هستند و چگونه  امنيت از  برخورداري  شايسته

   

��v��u�����t��s��r��qp��o���n��m��l��k��j��i��h��v��u�����t��s��r��qp��o���n��m��l��k��j��i��h��v��u�����t��s��r��qp��o���n��m��l��k��j��i��h��v��u�����t��s��r��qp��o���n��m��l��k��j��i��h  
و   منات و  الت  پرستش  نهاده  گردن  اسالم  احكام  و به  از شرك »كردند  اگر توبه  پس«

  گواهي ص وي  بر حق  رسول  و رسالت �خدا  وحدانيت  را فروگذاشتند و به  عزي

 شما  برادران  ، آنان صورت  را دادند، در اين  و نماز را برپا داشتند و زكات«دادند 

جايز  شما  براي  با آنان  ، جنگيدن بنابراين »هستند«همانند شما   و مسلماناني »در دين

  با اهل  جنگيدن  كريمه  آيه  اين«: فرمود  كه  است  شده  وايتر � عباس از ابن.  نيست

  كه  گروهي  خود را براي  و ما آيات«. »است  كرده  آنها را حرام  خون  نماز، يا ريختن

  .كنند  ما تأمل  بايد در آيات  پس» داريم مي  بيان  روشني  دانند، به مي

  از آيات  آن  و امثال  كريمه  آيه  اين  به  زكات  با بازدارندگان  در جنگ � ابوبكر صديق

  اگر امروز هم پردازند، آيا نمي  ، زكات از مسلمانان  در عصر ما نيز بسياري. كرد  تكيه

  !خاطر بودند؟  آسوده  ما بود؛ اينان  در ميان  ابوبكري

   

��§��¦��¥��¤£��¢���¡�����~��}��|��{��z��y����x��w��§��¦��¥��¤£��¢���¡�����~��}��|��{��z��y����x��w��§��¦��¥��¤£��¢���¡�����~��}��|��{��z��y����x��w��§��¦��¥��¤£��¢���¡�����~��}��|��{��z��y����x��w
��«���ª��©��¨��«���ª��©��¨��«���ª��©��¨��«���ª��©��¨  

را   اگر پيمانهايي:  يعني »شكستند  خويش  از پيمان  خود را پس  سوگندهاي اگر  ولي«

  آن  عالوه اند، شكستند و به پيمانها را با سوگند استوار كرده  اند و آن بسته  با مسلمانان  كه
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و   اسالم  دين  به  زدن  را با طعنه  شكني پيمان:  يعني »زدند  طعنه  شما در دينتان  به«

  آن  وپيشوايان  با سران:  يعني »كفر  با ائمه  پس«كردند   همراه  آن  به  وييگ دشنام

لذا   تر است مهم  آنان  قتل  كه  رو است  از آن  يادآوري  كفر به  سران  تخصيص »بجنگيد«

  سوگندي  آنان  براي  كه چرا«شوند  نمي  كفار ديگر، كشته  كه  نيست  معني  بدان  اين

  ، اما در حقيقت است سوگند  هرچند در صورت  كافران  سوگندهاي:  يعني »نيست

با  ! آري. باشند  ومالشان  خون  ماندن  سزاوار مصون  خاطر آن به  تا آنان  سوگند نيست

  لذا به  اسالم  به  زدن  و طعنه  شكني از كفر و پيمان »بازايستند  باشد كه«بجنگيد   آنان

  .وجود ندارد  جز جنگ  راهي  از فساد، هيچ  شان شتنباز دا  براي  باشيد كه  هوش

   

�� �̧ �¶��µ�� �́�³���²��±��°�� �̄�®��¬�� �̧�¶��µ�� �́�³���²��±��°�� �̄�®��¬�� �̧�¶��µ�� �́�³���²��±��°�� �̄�®��¬�� �̧�¶��µ�� �́�³���²��±��°�� �̄�®��¬
��Â�����Á��À��¿��¾��½��¼»���º¹��Â�����Á��À��¿��¾��½��¼»���º¹��Â�����Á��À��¿��¾��½��¼»���º¹��Â�����Á��À��¿��¾��½��¼»���º¹�������Ä��Ã���Ä��Ã���Ä��Ã���Ä��Ã  

خدا را   رسول  شدند كه  خود را شكستند و بر آن  سوگندهاي  كه  آيا با گروهي«

 »جنگيد؟ غاز كردند، نميرا با شما آ  بار جنگ  نخستين  بودند كه  كنند و آنان  بيرون

زيرا   است  آن  و تأكيد بر تحقق  بر جنگ  مؤمنان  منظور برانگيختن به  خطاب  اين

  هم  كنند و خود آغازگر جنگ  اخراج  را از مكه صرا بشكنند و پيامبر  پيمان  كه كساني

  كوتاهي  انبا آن  از جنگيدن  پيكار شود و هر كس  با آنان  مسلما سزاوار آنند كه باشند،

  ازسوي  ترسيد كه مي:  يعني »ترسيد؟ مي  آيا از آنان«  است  توبيخ  شايسته  گمان ورزد، بي

گذاريد؟  فرومي را  با آنان  جنگ  علت  همين آيند برسد و به ناخوش  اي شما حادثه  به  آنان

  رسان و نفع  انرس زيان زيرا »بترسيد، اگر مؤمنيد  از وي  كه  است  آن  خدا سزاوارتر به«

  حق  كه با كساني  جنگيدن  بايد تنها از او بترسيد و بدانيد كه  پس  فقط اوست  حقيقي

و بدانيد   شماست  خداترسي  هاي نشانه ، از است  داده  جنگ آنها فرمان  شما را به  تعالي

  ديگري  ينيرو  از هيچ  جز از پروردگارش  مؤمن  كه  است  آن  مستدعي  كامل  ايمان  كه

  .نترسيد �لذا از غير خدا باشد  نداشته  پروايي  نترسد و از ديگران
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��Z���Y��X��W��VU��T��S��R��Q��PO��N���M��L��K��Z���Y��X��W��VU��T��S��R��Q��PO��N���M��L��K��Z���Y��X��W��VU��T��S��R��Q��PO��N���M��L��K��Z���Y��X��W��VU��T��S��R��Q��PO��N���M��L��K  

سازد  مي  كند و رسوايشان مي  شما عذاب  دست را به  بجنگيد، خداوند آنان  با آنان«

 »بخشد را شفا مي  از مؤمنان  گروهي  هاي گرداند و سينه ز ميپيرو  شما را بر آنان و

  : ، از جمله است  مترتب  بسياري  ، فوايد و آثار مثبت شما با مشركان  لذا برجنگ

  . آنان  كردن و اسير  ؛ با كشتن مؤمنان  دست كفار به  نمودن  ـ عذاب 1

، يا  است  مؤمنان  دست  آنها به  رتيا با اسا  رسوا ساختن  اين  ، كه آنان  ساختن ـ رسوا 2

  .آيد فرود مي  بر آنان  كه  اي و پستي  با ذلت

  . بر آنان  مسلمانان  و مسلط كردن  ساختن ـ پيروز 3

خود شاهد وحاضر   كه  مؤمني  قوم  هاي دلها و سينه  گردانيدن  و خنك  ـ شفا بخشيدن 4

  رسول  پيمان  هم» خزاعه»  ، قبيله ومق  ؛ اين و بنابر روايات. اند نبوده  جنگ  عرصه

داد و   تشفي »بكر بني»  قبيله  را از سركوب  هايشان سينه  تعالي  حق  بودند كه صخدا

  خداي:  يعني »راببرد  دلهايشان  و خروش  و خشم«. دلشاد كرد  شان شكست  را به  آنان

  كفار سخت  شكني پيمان  سبب به  را كه  مؤمنان  و غيظ دلهاي  ، خشم با جنگ  سبحان

و   يافت  تحقق  ها همه وعده  اين  بايد يادآور شد كه. كند مي  بودند، برطرف  برافروخته

  توبه  كه چنان »پذيرد مي را بخواهد  هر كه  و خدا توبه«  است  كريم  قرآن  معجزه  اين

  آوردند و اسالمشان  اسالم كردند و  توبه  مكه  در روز فتح  را كه  مكه  از مردم  كساني

  قريب  شدن  از مسلمان  كريم  قرآن  كه  است  خبري  هم  اين.  شد، پذيرفت  سامان  به  نيك

  و خدا داناي«  پيوست  تحقق  به خبر نيز  دهد و اين مي  آنان  و توبه  مشركان  الوقوع

  حكمت  صاحب  نكارا از توبه  توبه  دانا و در قبول  آينده  رويدادهاي  به »است  حكيم

  . است

   

��k��j��i��h��g��f��e��d���c��b��a�� �̀�_�� �̂�]��\��[��k��j��i��h��g��f��e��d���c��b��a�� �̀�_�� �̂�]��\��[��k��j��i��h��g��f��e��d���c��b��a�� �̀�_�� �̂�]��\��[��k��j��i��h��g��f��e��d���c��b��a�� �̀�_�� �̂�]��\��[
��t��s��r��q��p��on���m��l��t��s��r��q��p��on���m��l��t��s��r��q��p��on���m��l��t��s��r��q��p��on���m��l  
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،  آن  ضرورت و  حكمت  و بيان  جنگ  فرضيت  ، اعالم از مشركان  بيزاري  بعد از اعالم

  ايد كه ا پنداشتهآي«: پردازد مي  مؤمنان  بيني و جهان  ديدگاه  تصحيح  به  قرآني  سياق  اينك

  قرار بگيريد كه  ابتال و آزمايش مورد  در اموري  كه آن  بي »شويد خود واگذار مي  به

خداوند تا   كه  در حالي«شوند  مي  ديگر متمايز ساخته امور از يك  با آن  و منافق  مؤمن

  چنين : يعني »؟ است  نگردانيده اند، متمايز جهاد كرده  از شما را كه  هنوز كساني

در   را كه  هنوز كساني �خداوند  كه آن شويد، با مي  خود واگذاشته  حال  به  نپنداريد كه

جز «  را نيز كه  كساني »و«  است  متمايز نگردانيده  اند از غير مخلصان مخلص  جهادشان

  متمايز نساخته  از مشركان »اند نگرفته  پنهاني  دوست  هيچ  خدا و پيامبر و مؤمنان

 �خداوند:  است  اين  معني  حاصل.  است  پنهاني  اسرار و دوست  محرم:  ؟ وليجه تاس

و   جز خدا، رسولش  كه  ناپذير را از كساني  سازش و  مجاهد باصالبت  حتما گروه

را نزد   اند و اسرار مسلمانان گرفته  پنهاني  راز و دوست هم  خود از مشركان  ، براي مؤمنان

و «گرداند  اند، متمايز مي كرده  آگاهشان  مسلمانان  و مسائل و از امور  كرده  فاش  آنان

  و شما را در برابر آن »است  آگاه«از خير و شر   اعم »شما كار و كردار  خداوند به

  .دهد جزا مي

   

��b��a�� � `_��~��}� �|��{� �z��y��x� � �w�� � �v� �u��b��a�� � `_��~��}� �|��{� �z��y��x� � �w�� � �v� �u��b��a�� � `_��~��}� �|��{� �z��y��x� � �w�� � �v� �u��b��a�� � `_��~��}� �|��{� �z��y��x� � �w�� � �v� �u
���h��g��f��e��d��c���h��g��f��e��d��c���h��g��f��e��d��c���h��g��f��e��d��c  

  نيست و روا  صحيح  آنان  براي:  يعني »را آباد كنند مساجد خدا  را نرسد كه  مشركان«

  و خدمت  امر آباداني  و به  داده قرار  برداري مورد بهره  باطلشان  مساجد را در عبادات  كه

  به  كه درحالي«  است  ، مخصوصا مسجدالحرام آيه  مراد اين:  قولي  به. مساجد بپردازند

آنها   ، گرفتن بتان  نصب  كفر؛ چون  عملي  دادن  امبا انج »دهند مي  شهادت  كفر خويش

با   اعمالي  چنين  ميان  توان مي  چگونه  آنها پس  براي  و نيايش  عبادت  و تقديم  خدايي  به

  مراد از گواهي:  قولي  كرد؟به  ، جمع است  مؤمنان  فقط از شأن  مساجد كه  ساختن آباد

ال شريكا إ  لك  الشريك  لبيك« : خويش  در طواف  است  آنان  قول  آنها بر كفر، اين  دادن

، جز  نيست  تو شريكي  ، براي حاضريم  فرمان  به !ـ پروردگارا  و ما ملك  تملكه  هو لك
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» !!او دارد  كه  آنچه  و مالك  هستي  شريك  آن  و تو مالك  از خود توست  كه  شريكي

  است  خيري  اعمال  پنداشتند كه كردند و مي افتخارمي  بدان  كه »اعمالشان  آنانند كه«

  اثري  و هيچ  شده  باطل  اعمالشان  اين  يعني. مساجد ، آبادسازي  و از جمله »شده  تباه«

  .»جاودانند  آتش و خود در«  نمانده  باقي  آن  براي

   

q��p��o��n��m��l��k��j��iq��p��o��n��m��l��k��j��iq��p��o��n��m��l��k��j��iq��p��o��n��m��l��k��j��i������w��v��u��t��s��r��w��v��u��t��s��r��w��v��u��t��s��r��w��v��u��t��s��r
��¢��¡�����~��}��|���{��zy��x��¢��¡�����~��}��|���{��zy��x��¢��¡�����~��}��|���{��zy��x��¢��¡�����~��}��|���{��zy��x  

خدا   به  كه«  و حسي  معنوي  ساختن آباد  به »كنند آباد مي  را تنها كساني ساجد خدام«

 »اند و جز از خدا نترسيده  داده  و زكات  و نماز برپاداشته  آورده  ايمان  و روز آخرت

 پروردگار متعال  كه را ـ چنان  شايسته  اعمال  ، اين مؤمن  تنها انسان  كه  نيست  شكي و

  ساختن آباد سزاوار  يكتاپرست  ، فقط مؤمن دهد بنابراين مي  ـ انجام  داده  فرمان  بدان 

از  �جز خدا  ايشان  كه مراد از اين. باشد  تهي  اوصاف  از اين  كه  كسي  نه  مساجد است

يا   اي پنداري  خداي ، يا ، يا بشري از بتي  ايشان:  كه  است  اند، اين ديگر نترسيده  كس  هيچ

  از آن  ترس  سبب تا به  نبوده  چنان  كه  معني  اين  اند، به نترسيده  دين  غير آنها در باب از

از   ؛ ترس برگزينند، در غير آن  وي  را بر رضاي �غير خدا  ، رضاي امر غير خدايي

باشد  نمي  خود از آن  نگهداري  قادر به  انسان  كه  است  امر طبعي  يك  ترسناك  چيزهاي

  اين  و هدايت  يابي راه  هرگاه »باشند  يافتگان از راه  گروه  اين  كه  اميد است  پس«

  كه  كفاري  خواهد بود حال  باشد، چگونه  ، فقط در حد اميد و توقع يكتاپرست  مؤمنان

در » اميد است: عسي«هر : گويد كثير مي ابن !نيستند  موصوف  صفات  از اين  يك هيچ  به

.  است  يافتني  و يقينا تحقق  است  و ثابت  باشد، حق �خداوند مربوط به  كه  كريم  قرآن

خود   بودن  يافته راه  آنها بايد به:  ، يعني است  بندگان  به  راجع  آيه  اميد در اين:  قولي  به

  .اميدوار باشند

   

ª��©�� �̈�§��¦���¥��¤��£ª��©�� �̈�§��¦���¥��¤��£ª��©�� �̈�§��¦���¥��¤��£ª��©�� �̈�§��¦���¥��¤��£������µ��´³��²��±��°��� �̄�®��¬��«��µ��´³��²��±��°��� �̄�®��¬��«��µ��´³��²��±��°��� �̄�®��¬��«��µ��´³��²��±��°��� �̄�®��¬��«
�¾��½��¼��»��º¹�� �̧�¶�¾��½��¼��»��º¹�� �̧�¶�¾��½��¼��»��º¹�� �̧�¶�¾��½��¼��»��º¹�� �̧�¶����������À��¿��À��¿��À��¿��À��¿  
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 قرار  كسي  را همانند عمل  مسجدالحرام  و آبادكردن  حاجيان  به  دادن  آيا آب«

 ! ؟ نه  است  او جهاد كرده  و در راه  آورده  ايمان  خدا و روز آخرت  به  ايد كه داده

  و آبادكننده  حجاج  به  دهنده كافر آب  گروه  اين:  يعني» نيستند  دو نزد خدا يكسان  اين

، برابر  وي  و جهادگر در راه  و روز آخرت �خدا  به  مؤمن  گروه  آن ، با دالحرامسجم

  و برتري  بهتري  ، بر مؤمنان و جايگاه  از نظر عمل  كنند كه ادعا مي  چگونه  نيستند پس

  را ستمگر ناميد، چرا كه  آنان» كند نمي  ستمگر را هدايت  و خداوند گروه« دارند؟

  .ندارد  حالشان  به  سودي  هيچ  دالحراممسج  آبادكردن

  :فرمايد ، مي نموده  برتر را معرفي  گروه  سپس

   

��Ñ��Ð��Ï��ÎÍ��Ì��Ë��Ê��É���È���Ç��Æ��Å��Ä��Ã��Â��Á��Ñ��Ð��Ï��ÎÍ��Ì��Ë��Ê��É���È���Ç��Æ��Å��Ä��Ã��Â��Á��Ñ��Ð��Ï��ÎÍ��Ì��Ë��Ê��É���È���Ç��Æ��Å��Ä��Ã��Â��Á��Ñ��Ð��Ï��ÎÍ��Ì��Ë��Ê��É���È���Ç��Æ��Å��Ä��Ã��Â��Á
���Ò���Ò���Ò���Ò  

 جهاد  و جانهايشان  خدا با اموال  و در راه  كرده  و هجرت  آورده  ايمان  كه  كساني«

 نزد خدا«  و جان  و جهاد با مال  و هجرت  ايمان  انمي  كنندگان جمع:  يعني »اند كرده

  گروه  به  ، نسبت است  نزد خداوند متعال  كه  خيري  دريافت  و به »واالتر دارند  مقامي

 »گروه  و آن«كنند، سزاوارترند  افتخار مي  خويش  شده تباه  اعمال  به  كه  مشركي

 اختصاص ايشانند:  يعني »تگارانندرس  همان  ايشان«  ياد شده  اوصاف  به  موصوف

  گروه  آن  هرچند كه ، شرك  از اهل  غير آنان  ، نه�در نزد خداوند  رستگاري  به  يافتگان 

  .كنند را آباد  و مسجدالحرام  بدهند و كعبه  آب  حاجيان  به  مشرك

   

��P�� ON��� � �M��L��K��J��I���H��G��F��E��D��C��B��A��P��ON��� � �M��L��K��J��I���H��G��F��E��D��C��B��A��P��ON��� � �M��L��K��J��I���H��G��F��E��D��C��B��A��P��ON��� � �M��L��K��J��I���H��G��F��E��D��C��B��A
��U��T���S��R��Q��U��T���S��R��Q��U��T���S��R��Q��U��T���S��R��Q  

خود و   از جانب  رحمتي  به«مجاهد را   مؤمن  گروه  آن:  يعني »را  آنان  ردگارشانپرو«

 »دهد مي  و پايدار دارند، مژده  دائم  هاي در آنها نعمت  كه  باغهايي  و به  خشنودي  به

  خارج  تصوركنندگان و تصور  گران توصيف  از توصيف  كه  است  هايي و اينها نعمت
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. شود خود جدا نمي  صاحب از  گاه هيچ  كه  و پايداري  دائم  نعمتهاي:  مقيم  نعيم.  است

و  »است  بزرگ  پاداشي نزد او  كه  خداست  گمان طور ابد، بي به  جاودانند در آن«

  . است  آن  عظمت  ندارد، نشانه  هرگز انقطاعي  پاداش  اين  كه اين

  پدرم  چون« :فرمود  كه  است  شده  وايتر  كريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان � عباس از ابن

و   شما در اسالم اگر:  گفت  مؤمنان  سرزنش به  در روز بدر اسير شد، در پاسخ � عباس

را آباد   مسجدالحرام  كه  هستيم  از كساني  كرديد، ما هم  و جهاد بر ما پيشدستي  هجرت

  نازل  خداوند متعال  پس. رديمك را از بند رها مي  و اسيران  داده  را آب  ، حجاج كرده

��¦����﴿: فرمود �¥��¤¦�� �¥��¤¦�� �¥��¤¦�� و   است  بوده  شرك  شما، در دوران  كذايي  اعمال : يعني. ﴾...¤��¥�

  در روايتي. »پذيرد باشد، نمي  شده  انجام  شرك  در دوران  را كه  نيكي  اعمال  تعالي  حق

  توبيخ  سختي  ا بهر  عباس  حضرت  بود كه � طالب ابي بن علي  اين«:  است  ديگر آمده

  سرزنش  درشتي  به  رحم  و قطع صخدا  رسول  عليه  در جنگ كرد و او را از حضور

  .»نمود

   

���cb��a����� � �̀ �_�� �̂�]��\���[��Z��Y��X��W��V���cb��a����� � �̀ �_�� �̂�]��\���[��Z��Y��X��W��V���cb��a����� � �̀ �_�� �̂�]��\���[��Z��Y��X��W��V���cb��a����� � �̀ �_�� �̂�]��\���[��Z��Y��X��W��V
��j��i��h��g��f����e��d��j��i��h��g��f����e��d��j��i��h��g��f����e��d��j��i��h��g��f����e��d  

 هرا ب  دادند، آنان  ترجيح  كفر را بر ايمان  و برادرانتان  اگر پدرانتان ! مؤمنان  اي«

تا   كه  و كفار است  مؤمنان  ميان  و دوستي  پيوند واليت  قطع  حكم  اين »نگيريد  دوستي 

  همان  گيرد، آنان  دوستي  را به  شما آنان  از ميان  و هر كس«  است  باقي  روز قيامت

 ستمكار  به  حكم.  خداوند متعال  و شريعت  و بر دين  بر خود، بر مؤمنان »ستمكارانند

  گناهان  ترين سنگين و  با كفار، از بزرگترين  دوستي:  كه  است  بر آن  دليل  آنان  بودن

  . است

  متخلفان  سرزنش  ، درباره بعد از آن  و آيه  كريمه  آيه  اين:  است  آمده  نزول  سبب  در بيان

و   رانپد  را كه  شد و مؤمناني  بالد كفر نازل  بر ترك  مؤمنان  و برانگيختن  از هجرت

  تلقي  از آنان تأييد  نوعي  ـ كه  با آنان  بودند، از مواالت  مانده  در كفر باقي  برادرانشان

  .كرد  شود ـ نهي مي
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  نزديكان ، شخص  عشيره »شما  و عشيره  و زنان  و برادران  و پسران  اگر پدران: بگو«

 »بيمناكيد  از كسادش  كه  ايد و تجارتي كرده  كسب  كه  و اموالي«او هستند   نسبي

و   هجرت خاطر به  وقت  فوت  سبب  به  آن  فروش  عدم: در اينجا  مراد از كساد اموال

 »پسنديد مي  كه  منزلهايي و«  است  با مؤمنان  كافران  مقاطعه  سبب ، يا به از وطن  مفارقت

آنها   به  اندركار رسيدگي دست  و بدانها بسيار مايليد و هميشه  داشته  آنها را خوش:  يعني

  اگر اين ! آري. پسند و زيبا باشند دل  آنها هستيد تا پيوسته  و اثاثيه  و تجهيز اسباب

 »تر است داشتني دوست  وي  و جهاد در راه  نزد شما از خدا و پيامبرش«ها چيز

و   و هجرت  اوامر وي  واجراي �خداوند  آنها از حق  به  شدن  با مشغول  كه  طوري به

 »اجرا درآورد  را به  خدا فرمانش منتظر باشيد تا  پس«ايد  مانده  غافل  وي  جهاد در راه

  و خدا گروه«گرداند   ، محقق است  وي  مشيت  مقتضاي  را كه  و مجازاتي  و عذاب

  و رسول �را ذكر شد، از خدا  آنچه  كه  زيرا كساني »كند نمي  را هدايت  فاسقان

اند و سزاوار  باشند، فاسق  نداشته  تمايل  وي  جهاد در راه  و به  تر داشته دوست ص وي

  .باشند نمي  هدايت

ها و عذر  كشيدن  با پيش  كه  كساني  براي  است  ، انذار و هشدار بزرگي كريمه  آيه  اين

قدر  چه !فراوانند در عصر ما  گروه  اين  كنند ـ كه مي  ، از جهاد تخلف واهي  هاي بهانه

  دورودرازي  انتظارات ها و طمع �از خداوند  كه  اند مسلماناني و از خود راضي  غافل

  و عذاب  بر خدا از خشم  پناه !باشند؟ مي  وي  خود سزاوار عذاب  كه حالي دارند، در

  حقيقي  بيشتر از قيمت  مبلغي  را به  مال  كه  گاه آن«:  است  آمده  شريف  حديث در.  وي
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از   كنايه(گاو را گرفتيد   هاي دم  كه  گاه و آن] معامله عينه[كرديد   معامله  نسيه  به  آن

  و جهاد در راه  شده  راضي  كشاورزي  به  كه  گاه و آن )و جور است  ستم  حكومت

  تا به  گرداند كه مي را مسلط  بر شما ذلتي �خداوند  گمان كرديد، بي  را ترك �خدا

  .»كند را از شما دور نمي  برنگرديد، قطعا آن  خويش  دين

 ��|�� �{� � � � �z��y��x�� wv��u�� ts���r��q��p��o��n��|�� �{� � � � �z��y��x�� wv��u�� ts���r��q��p��o��n��|�� �{� � � � �z��y��x�� wv��u�� ts���r��q��p��o��n��|�� �{� � � � �z��y��x�� wv��u�� ts���r��q��p��o��n
�� �̈�§��¦��¥��¤��£���¢��¡�����~��}�� �̈�§��¦��¥��¤��£���¢��¡�����~��}�� �̈�§��¦��¥��¤��£���¢��¡�����~��}�� �̈�§��¦��¥��¤��£���¢��¡�����~��}  

شما را  »ز در روز حنينكرد و ني  ياري  بسياري  قطعا خداوند شما را در مواضع«

 تعداد  بسياري  كه  هنگام آن«  است  و طائف  مكه  در ميان  اي وادي» حنين«. كرد  ياري

 از نظر  ، مسلمانان از حنين  قبل  اما در غزوات »بود  آورده  شگفت  شما، شما را به

 دهز شاد و شگفت  تعداد خويش  بسياري  ، به غزوات  بودند لذا در آن  تعداد كم

  نكرد و زمين  را از شما دفع  چيزي  وجه  هيچ  تعداد، به  بسياري  آن  ولي«شدند  نمي 

بود   شده  بر شما چيره  كه  و بيمي  اثر ترس بر »گرديد  بر شما تنگ  فراخي  همه با

  .خورديد  شكست:  يعني »بوديد، برگشتيد  كرده  دشمن  به  پشت  كه درحالي  سپس«

  قبايل  خبر رسيد كه صخدا  رسول  ـ به  مكه  ـ بعد از فتح  هجري  شتمه  سال  در شوال

  آماده  ايشان نبرد با  و براي  متحد شده  عوف بن مالك  رهبري  به» ثقيف«و » هوازن«

  روي  ميدان  به  و چهارپايانشان  ، گوسفندان ، فرزندان با زنان  اينك اند و هم گرديده

  بالغ  مرد جنگي )12000(  به  كه  همراهشان  مسلمانان با صخدا  رسول. اند آورده

امروز از :  گفت  مسلمانان از  اي گوينده  هنگام  در اين. آنها شتافتند  مقابله  شدند، به مي

خوردند و تنها   شكست  مسلمانان  بود كه  همان ! شويم نمي  مغلوب  تعداد خويش  كمي

شد  مي  بالغ  حدود صد تن  به  تعدادشان  كه  مانانمسلاز   اندكي  با گروه ص اكرم  رسول

  بودند ـ پايداري  جمله  از آن �  وابوسفيان صپيامبر  عموي  ـ و ابوبكر، عمر، عباس

خود آمدند و از   به  گفته  لبيكص  اكرم  رسول  نداي  به  فراري  مسلمانان  كردند، سپس

. شد  ايشان  و ظفر نصيب  نهايتا پيروزي كارزار بازگشتند و  ميدان  فرار، به  هاي عقبه

  نهايتا در آن  مسلمانان  كه  است  بر ضد مسلمانان  غزوه  آخرين  حنين  كه  شويم يادآور مي
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از مرد  صخدا  رسول  بود كه  غزوه  دراين. خوردند  شكست  پيروز شدند و مشركان

  .گرفتند  عاريت  هرا ب  هايي ها و سالح ، زره اميه بن صفوان  نام به  مشركي

،  غالب  اگر سلطه: اند گفته  روايت  اين  با استناد به :شافعي  و امام : ابوحنيفه  امام

شود، اما اگر   جسته  ياري  مشركان  عليه  از مشركان  كه  نيست  باشد، باكي  اسالم  سلطه

  . است  مكروه  از مشركان  جستن  برتر بود، ياري  شرك  حاكميت

 «��ª��©«��ª��©«��ª��©«��ª��©����������º¹�� �̧�¶���µ�� �́�³��²��±��°�� �̄�®���¬��º¹�� �̧�¶���µ�� �́�³��²��±��°�� �̄�®���¬��º¹�� �̧�¶���µ�� �́�³��²��±��°�� �̄�®���¬��º¹�� �̧�¶���µ�� �́�³��²��±��°�� �̄�®���¬
���¾��½��¼��»���¾��½��¼��»���¾��½��¼��»���¾��½��¼��»  

 از  پس:  يعني »فرود آورد  و بر مؤمنان  خود را بر پيامبرش  خداوند آرامش  گاه آن«

 خاطر  تسكين  مايه  را كه  آرامشي  ، خداوند متعال در حنين  مسلمانان  موقت  شكست

 ، كرد و در نتيجه  برطرف  را از ايشان  و هراس  فرودآورد و ترس  شد بر ايشان  ايشان

  رسول  برگردند و به  با مشركان  جنگ  ميدان  مجددا به  يافتند كه  جرأت  مسلمانان

  آرامش  متعال خداوند  كه  است  مراد اين. بودند، بپيوندند  در ميدان  پايدارانه  كه صخدا

فرار   كه بركساني  ردند و همنخو  كردند و شكست  پايداري  كه بر كساني  خود را هم

  دو نازل بودند ـ هر آنها از انصار  اغلب  كردند اما مجددا باز گشتند و جنگيدند ـ كه

را   و كافران«بودند   فرشتگان  كه »ديديد آنها را نمي  فرو فرستاد كه  و سپاهياني«نمود 

  سزاي  است  و اين«  وفرزندان  اموال  دادن  و از دست  و اسارت  با قتل» كرد  عذاب

  .»كافران

   

��N��M���L��K��JI��H��G��F��E��D��C��B��A��N��M���L��K��JI��H��G��F��E��D��C��B��A��N��M���L��K��JI��H��G��F��E��D��C��B��A��N��M���L��K��JI��H��G��F��E��D��C��B��A  
از  خداوند بعد:  يعني »پذيرد را بخواهد مي  هر كس  ، توبه خداوند بعد از اين  سپس«

 رو آورند،  اسالم  سوي به  كه فرو فرستاد، بر كساني  در حنين  بر كافران  كه  عذابي

 كرد و از آنان  الهام  هوازن  قبيله  را بر بقيه  اسالم  قبول  هك شود چنان پذير مي توبه

 ، آنها با خلعت حنين  روز از واقعه  بيست  بعد از گذشت  كه  طوري به  پذير گشت توبه 

  .»است  مهربان  و خدا آمرزنده«شتافتند  صخدا  رسول  مالقات  به  مسلماني 
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، يعني  معنوي  مراد نجاست »اند نجس  مشركان  كه  است  اين  حقيقت ! مؤمنان  اي«

  نيست العين  لذا كافر ذاتا نجس  آنهاست  زشت  و عادات  و اخالق  و ظلم  شرك  نجاست 

،  است  گردانيده حالل   را بر مسلمانان  كتاب  كفار اهل  غذاي  ، خوردن سبحان  زيرا خداي

  كفار خوردند وآشاميدند، در ظروف  در ظروف صخدا  رسول  كه  شده  ثابت  همچنان

جمهور علماء   قول  و اين .فرود آوردند  آنها وضو گرفتند و كفار را در مسجد خويش

كنند  نمي  جنابت  غسل  ،آنان گذشته  اند، از آن كفار ذاتا نجس:  قولي  به  ولي.  است

كفار :  يعني »شوند  نزديك  مسجدالحرام  به  نبايد كه  پس«اند  نجس  ، جسما هم بنابراين

  منظور انجام  ـ وارد شوند، هرچند به  مسجدالحرام  به  ـ از جمله  مكي  حرم  نبايد به

  خود، حج  شركي  هاي ينآي  مطابق  شود كه نمي  داده  اجازه آنان  زيرا به  و عمره  حج  دادن

بر   مدينه  اهل:  ـ بايد گفت  مساجد ديگر ـ بجز مسجدالحرام  درباره اما. بگزارند  يا عمره

و   اند و مساجد، پاك نجس  كرد زيرا آنان  منع  را از هر مسجدي  مشركي بايد هر  آنند كه

  نهي  معناي  به  يقت، در حق مسجدالحرام  به  شدن از نزديك  مشركان  و نهي  كننده پاك

  ولي.  است :مالك  امام  مذهب  و اين  آنهاست  به  امكاني  چنين  از دادن  مسلمانان

 اند شمرده  كفار مباح  ـ براي  يا غير آن  از مسجدالحرام  مساجد را ـ اعم  ورود به ، احناف

  كه  است  بر آن :اما شافعي.  است  مشركان  و عمره  از حج  ، نهي آيه  زيرا هدف

:  يعني »سال  بعد از اين«. شوند  بازداشته  بايد ـ مخصوصا ـ از مسجدالحرام  مشركان

  طبق �ابوبكر  كه  است  سالي  همان  ؛ اين ذكر است  شايان.  هجري  نهم  بعد از سال

، ورود  آيه  اين  برمبناي  پس.  داشت  را برعهده  حجاج  ، امارتصخدا  رسول  فرمان

  و اگر از فقر بيمناكيد پس« شد  ممنوع  هجري  دهم  از آغاز سال  مكي  حرم  به  مشركان

  عكرمه »خواهد ساخت را توانگر خود شما  خدا ـ اگر بخواهد ـ از فضل  زودي به

  ، روياندن باران  و فراوان  پياپي  آوردن را با فرود  مسلمانان  خداوند متعال«: گويد مي

و   توانگري  اسباب  ـ كه  اعراب  آوردن  ها، اسالم زمين  دنكر ، حاصلخيز سبزيجات

،  ء و جزيه و في  غنيمت  كردند ـ و با اموال مي  حمل  مكه  را به  مورد نياز مؤمنان  وسايل
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  مشيت  امور را به  همه  آموزد كه مي  مؤمنان  ، به)اگربخواهد(  جمله. »توانگر ساخت

  به »همانا خداوند داناست«او بربندند   اميدها را به  مهسازند و ه  معلق  خداوند متعال

آرزوها و در هر   در برآوردن  است »حكيم«  بندگانش  مصالح  به  امور، از جمله  تمام

  .كند  اراده و  حكم  كه  آنچه

  و محل مكي  حرم  را از ورود به  ، مشركان مسلمانان  چون:  است  آمده  نزول  سبب  در بيان

را   تجارتي  واموال  مواد غذايي  مشركان  همين  كردند، از آنجا كه  منع  مناسك  ريبرگزا

و با   انداخت  مسلمانان  از فقر را در دلهاي  ترس  آوردند؛ شيطان مي  مكي  حرم  سوي به

  تأمين  منبع  خود را از كدام زندگي  ها بودند، اكنون همين  درآمد ما كه  منبع: خود گفتند

  ، توانگرشان خويش  از فضل  كه داد  وعده  ايشان  به  عزوجل  خداي  بود كه  ؟ همان كنيم

  .كرد  چنان  او را كه  ـ و سپاس  خواهد ساخت

   

��|��{��z��y���x��w��v��u��t��s��r��q��p��o���n��m��|��{��z��y���x��w��v��u��t��s��r��q��p��o���n��m��|��{��z��y���x��w��v��u��t��s��r��q��p��o���n��m��|��{��z��y���x��w��v��u��t��s��r��q��p��o���n��m
��j���i��h��g��f��e��d��c��b����a�� �̀�_��~��}��j���i��h��g��f��e��d��c��b����a�� �̀�_��~��}��j���i��h��g��f��e��d��c��b����a�� �̀�_��~��}��j���i��h��g��f��e��d��c��b����a�� �̀�_��~��}  

آشكار و  طور  را به  ، حقيقت كتاب  زيرا اهل  است  تابك  اهل  عليه  حجتي  اتمام  آيه  اين

  . است  سرزنش  مستوجب  سخت  ديدند لذا كفرشان مي  و انجيل  هويدا در تورات

 �خداوند:  يعني »آورند نمي  خدا ايمان  به  كارزار كنيد كه  كتاب  از اهل  با كساني«

،  دو جمله  اين »آورند نمي  ايمان نيز  روز آخرت  و به«شناسند  نمي  معرفتش  حق  رابه

  در كتاب »را خدا و پيامبرش  و آنچه«پردازد  مي  اعتقادي  از جنبه  جرمشان  بيان  به

 با  جرمشان  بودن  ، بيانگر فزون جمله  اين »دارند نمي  اند، حرام گردانيده  حرام«  وسنت

 اسالم  دين  كه »نهند نمي  گردن  حق  دين  و به«  است  در اعمال  شرع  حكم  مخالفت

  و عناد و تكبر ازتسليم  ، با انحراف آنان  و نافرماني  بر معصيت  تأكيدي  جمله  اين.  است 

خود   دست  به  خواري  با كمال  كه تا آن«بجنگيد   با آنان ! آري.  است  حق  به  شدن

  دست به   كه  گاه تا آن:  است  اين  ؛ معني قولي  به.  و امتناعي  نكول  هيچ بي »دهند  جزيه

  خويش  و نماينده  وكيل  آن  داختديگر را در پر  كسي  كه آن  بدهند، بي  خود جزيه

  بدهد كه  درحالي را  بايد جزيه  ذمي  كه  است  ، مفيد آن)خواري  كمال: (قيد. سازند
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  ـ با كمال  اي نماينده  از طريق  شخصا ـ و نه  خودش  كه  طوري باشد به  خوار و ذليل

را از   آن  كه  و كسي  ايستاده  ، خودش جزيه  پرداخت  را حاضر كند و درحال  آن  ذلت

  بر كافري  آن  پرداخت  كه  است  از مال  مبلغي:  جزيه. باشد  گيرد، نشسته مي  تحويل  وي

، مقرر  ر كفر ويب  جزايي  عنوان  به شود، مي  داده  در دار اسالم  اقامت  اجازه  وي  به  كه

  . است  گشته

  ـ چون  امثالشان يا  كتاب  جز از اهل  جزيه  كه  است  اين  حنبل  و احمدبن  شافعي  مذهب

ـ   غير مسلمان  هاي عجم  از تمام  كه  است  بر آن  اما ابوحنيفه. شود نمي  ـ گرفته  مجوس

  جزيه  از اعراب  شود ولي مي  گرفته  ـ جزيه  از مشركان  باشند و چه  كتاب  از اهل  چه

بيشتر ندارند؛ يا   دو راه  اعراب باشند ـ لذا  كتاب  از اهل  كه شود ـ مگر اين نمي  گرفته

  گرفتن  كه  است  بر آن  مالك  امام . است  شوند و يا شمشير بر آنها حاكم  بايد مسلمان

  . جايز است ـ  پرست بت و  ، مجوسي از كتابي  كفار ـ اعم  از تمام  جزيه

  كتاب  اهل با  جنگ  در قضيه  كه  است  فرماني  ، اولين كريمه  آيه  اين«: گويد كثير مي ابن

در آمد،   اسالم  فرمانروايي  كامال در حوزه  العرب  جزيره  كه زيرا بعد از آن  صدور يافت

  به  هجري  همن  در سال  داد و اين  فرمان  كتاب  با اهل  جنگ  را به  خداوند پيامبرش

  را تدارك  تبوك و غزوه  شده  آماده  روم  جنگ  به صخدا  رسول  بود كه  هنگامي

بر يهود و «: فرمودند ص اكرم  رسول  كه  است  آمده  شريف  در حديث. »ديدند مي

روبرو شديد، او را   راهي از آنها در  با يكي  جلو نيفتيد و چون  گفتن  در سالم  نصاري

  اميرالمؤمنين  بود كه  جهت  همين به. »مجبور كنيد  راه  آن  ترين تنگ  گرفتن  شدر پي  به

و   خواري  معرف  بهترين  كه كرد  وضع  كتاب  اهل  را بر ذميان  شروطي �عمر

را در اينجا از تفسير   از آن  بخشي و ما  است  شروط معروف  ، اين آنهاست  نگونساري

  : كنيم مي  كثير نقل ابن

  ...  كنيم دير و كليسا ايجاد نمي  در شهر خويش.. .«

  ...  كنيم شود، مجددا آباد نمي  ويران  از معابدمان  را كه  آنچه

  هميشه و  بنديم و روز نمي  در شب  از مسلمانان  احدي  روي  را به  كليساهايمان  دروازه

  . گذاريم باز مي  و مسافران  رهگذران  روي  در آنها را به
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  را اطعام  و ايشان  نموده  روز پذيرايي  گذرند، سه از شهر ما مي  را كه  از مسلمانان  يكسان

  . كنيم مي

  ...  دهيم نمي  را جاي  خود، جاسوسي  ، يا كليساهاي در منازل

  ...  آموزيم نمي  قرآن  فرزندانمان  به

درآيند ـ باز   آن  به بخواهند  ـ چنانچه  اسالم  را از ورود به  از نزديكانمان  يك  هيچ

  . داريم نمي

  روي جلو داشتند،  ما قصد نشستن  و اگر در مجالس  گذاريم مي  حرمت  مسلمانان  به

  . خيزيم بپا مي  آنان

سر   فرق  و شكافتن  و نعلين  و عمامه  از كاله  ـ اعم  از لباسهايشان  در چيزي  مسلمانان  به

  . گردانيم نمي  ـ خود را مشابه

  . گذاريم نمي را بر خود  آنان  هاي و كنيه  و القاب  گوييم نمي  سخن  مسلمانان  زبان  به

  . شويم ـ سوار مي  زين  ـ بدون  طور برهنه به  بر چهارپايان

  ...  گيريم برنمي  سالحي  خود هيچ  و براي  آويزيم شمشير نمي  هايمان بر گردن

  به ، بوديم  و در هرجا كه  شويم  شناخته تا از دور  چينيم جلو سر خود را مي  موهاي

  . پايبنديم  و شمايل  و شكل  در لباس  خودمان  و سنت  شيوه

  . بنديم زنار مي  بر كمرهايمان

  .»آخر  تا به...  كنيم نمي  نصب  صليب  بر فراز كليساهايمان

  عزت اعتال و  كفار و اوج  و خواري  ذلت  شرايط، نمايانگر كمال  اين  قبول  راستي  به

  رسول  از وفات  قبل  كه كساني  ؛ اولين ذكر است  شايان.  عصر است  در آن  مسلمانان

  .بودند  شام  پرداختند، اهالي  جزيهصخدا

،  بينديشيم و  كرده  تأمل  و روز خويش  در حال  اندكي  ، امروزه دارد تا ما مسلمانان جا

  ؟ و اين است شده  ديروز آنان  حال  شبيه  نونو روز ما اك  حال  كه  است  اين  مگر نه

  مهمترين  از جمله جهاد،  فروگذاشتن  ، كه اسالم  از اصول  دوريمان  علت  مگر به  نيست

  . است  مظاهر آن
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  تورات �عزير  گفتند كه  را هنگامي  سخن  اين »تعزير پسر خداس: و يهود گفتند«

و «امال كرد  خود  بودند ـ از حافظه  كرده  را فراموش  آن  كه ـ بعد از آن  آنان  را براي

  ديدند؛ او مردگان  گفتند كه  را هنگامي  سخن  اين »پسر خداست  مسيح: گفتند  نصاري

  به  است  آنان  سخن  اين«  است  دنيا آمده در بهپ  بدون  خود هم  عالوه  كند، به مي  را زنده

و   از منطق  دارد و نه  بيان از  اي پشتوانه  نه  سخن  اين  از آنجا كه:  يعني »دهانهايشان

  كه ندارد و جز اين  ارزشي  هيچ  كه  است  تهي  ميان  ادعاي  صرفا يك  پس  برهان

  به«  نيست  در خور اعتباري  فايده  هيچ ، مفيد شده  خارج  از دهانهايشان  گونه همين

  به  دادن پدر  زيرا نسبت »كافرشدند  از اين  پيش  جويند كه مي  تشبه  قومي  سخن

  انحرافي  از اديان  را در بسياري  آن  كه  است  قديمي  شده نفرين  ، گمراهي سبحان  خداي

و   ، عزي ، منات الت: گفتند مي  كه  بتان  پرستشگران  ، در ميان و از جمله  يابيم مي  قديم

  عليه  تعالي  حق  از سوي  نفريني  اين »را بكشد  خدا آنان« !خدايند  دختران  فرشتگان

  قولي  به.  است  شده  او را بكشد، هالك �خدا  كه شوند؛ زيرا كسي نابود مي  كه  آنهاست

آنها سزاوار آنند :  است  اين  گر معنيدي  قولي  به. كرد  را لعنت  خدا آنان:  است  اين  معني

  بازگردانده  چگونه«را بكشد؛   خدا آنان ! آري. قرار گيرند  نفرين  مورد اين  كه

  سوي به  شد، از حق  اقامه  و برهان  دليل  برايشان  كه بعد از آن چگونه :  يعني »شوند؟ مي

  !روند؟ مي  بيراهه  و به  شده  بازگردانده  باطل
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  را كه  زيرا آنچه »گرفتند  خدايي  به هللاخود را بجز ا  و راهبان  دانشمندان  اينان«

  برآنان  را كه  شمردند و آنچه مي  كردند، حالل مي  حالل  برايشان  و راهبانشان  دانشمندان

 �خداوند  با احكام  كه  هايي شمردند و در امر و نهي مي  ساختند، حرام  مي  حرام
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  تعالي  حق  كتابهاي را در  آنچه  بود كه  گونه بدين. كردند مي  اطاعت  بود، از آنان  مخالف

  براي  شدند كه  كساني  منزله به ، در حقيقت  و از اعتبار ساقط كردند پس  كرده  بود، نسخ

  اطاعت  چنان  علما و راهبانشان اند زيرا از گرفته  يگانه  غير از خداي  يخدايان  خويش

  به »را  پسر مريم  مسيح«  ، نصاري همچنان» و« شود مي  اطاعت  از خدايان  كردند كه

يهود نيز   دارد كه  آن  به  تعبير اشاره  اين. دادند قرار  خويش گرفتند و او را معبود  خدايي

  از احزاب  نيز بسياري  اسالمي  در كشورهاي  امروزه. اند گرفته  د خويشرا معبو »عزير«

كنند و  ايفا مي  معبود را در جامعه  ، نقش و حاكمان  از رهبران  بسياري و  و مؤسسات

مأمور نبودند جز   كه با اين«خدا  بر  اند ـ پناه قرار داده  بت  منزله  به  مردم  خود را براي

  و عزير، جز به  و عيسي  و راهبان  دانشمندان:  يعني »را بپرستند  گانهي  خداي  كه اين

خدا باشند؟ و   توانند خودشان مي  چگونه  مأمور نبودند پس  خداوند يگانه  عبادت

  ، منزه جز او نيست  معبودي«بگيرند؟   خدايي  دارند آنها را به  آنها حق  پيروان  چگونه

  در طاعت  با وي  كه از اين  تعالي  باري:  يعني »گردانند مي  كبا او شري  از آنچه او  است

  . است  و منزه  آورند، پاك  شريك  وعبادتش
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  نوع »كنند  خاموش  را با دهانهايشان هللانور ا«  كه  كتاب  اهل  گروه  اين »خواهند مي«

با   حق  بردن  بين از  در جهت  ثمرشان بي  ، تالشهاي كتاب  اهل  از گمراهي  ديگري

  مانند كه مي  كسي به  آنها در مثل  پس  است  پايه مردود و بي  و مجادالت  باطل  سخنان

  كردني  با فوت  آنهم كند،  ، خاموش افقها پرتو گسترده  در همه  را كه  خواهد نوري مي

 »نور خود را  كه گذارد، مگر آن و اهللا نمي« !باشد؟  و احمق  قدر بايد ديوانه  لذا او چه

  شناخو  كند، هرچند كافران  كامل«خود را   نوراني  استوار و شريعت  دين:  يعني

  خواسته  اين  البته و  اي خواسته �دارند و خداوند  اي خواسته  زيرا آنان »شوند

  . است  نافذ و جاري  كه  است �خداوند
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امر   و فقط اين  نموده  را بررسي  مسلمانان  عليه  كتاب  اهل  مبارزات  تاريخ  هر كس ! آري

  ، چه مسيحي بنيادگرايان   به  وابسته» تبشيري»  مؤسسات  قرار دهد كه  را مورد توجه

  سترش، بقا و گ گاه رسانند؛ آن مي  مصرف  به  اسالم  را عليه  هنگفتي  هاي مقدار سرمايه

  .كند مي  درك را بهتر  آيه  معني  شك دهد، بي قرار  را مورد تأمل  اسالم
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با برهانها :  يعني »فرستاد  را با هدايت« صمحمد »پيامبر خود  كه  اوست  هم«

  وسيله را به  و مردم  است  كرده  مشروع  بندگانش  آنها را براي  كه  و احكامي  ومعجزات

  است  اسالم  كه »حق  دين«پيامبر خود را با   كه  اوست هم »و«كند  مي  آنها هدايت

  عبادت  صرف و از  است  توحيد خالص  و معرف  حق  عقيده  ممثل  كه  فرستاد، اسالمي

  حق  ، يا دين مبرشتاپيا:  يعني »را  تا آن«باشد  مي  و منزه  ، عاري مخلوقي  هر گونه  براي

پيروز   اديان  بر همه«  است  آن  دربرگيرنده  اسالم  كه  حجتها و برهانهايي  وسيله  را به

  هرچند مشركان« داد  روي  هم  وعده  اين  را كه  عزوجل  خداي  و سپاس »گرداند

  اسالمآنها،   همه  چشم  كوري  به  را ولي  و غلبه  پيروزي  اين »باشند  نداشته  خوش

  رضاأل  لي  زوي  اهللا  نإ«:  است  آمده  شريف  در حديث.  و پيروز است  غالب  هميشه

را با   زمين  عزوجل  خداي:  منها  لي  ما زوي  متيأ  ملك  مشارقها و مغاربها و سيبلغ

  و به )را ديدم  گستره  اين همه  كه  طوري به(پيچيد   در هم  من  براي  آن  و مغارب  مشارق

شد، خواهد   پيچيده  در هم  برايم  كه  از زمين  اي محدوده  آن  به  امتم  فرمانروايي  زودي

  .»رسيد
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  مردم  ، اموال كتاب  اهل  و راهبان  از دانشمندان  ، بسياري در حقيقت ! مسلمانان  اي«

را به   آنان  يهود و نصاري  كه  از سردمداراني  بسياري:  يعني »خورند ناروا مي  را به

يهود و   علماي: احبار. خورند ـ را مي  هرشو  ـ همچون  حرام  اند، مال گرفته  ييخدا 

فاسد   كه ما  علماياز   هر كس«: گويد مي  عيينه  بن سفيان. اند  نصاري  زاهدان:  رهبان

شود، در او  فاسد  از عباد و زهاد ما كه  و هر كس  يهود است  به  شود، در او مشابهتي

خدا باز   از راه آنها را«  احبار و رهبان  آن  همچنان »و«. »است  نصاري  به  مشابهتي

  انجامد ـ كه مي  تعالي  حق  رضا و قرب  به  كه  راهي  به  را از رفتن  مردم:  يعني» دارند مي

:  يعني» كنند مي را كنز  طال و نقره  كه  و كساني«دارند  ـ باز مي  است  اسالم  همانا دين

،  ادا شود، كنز نيست  آن  زكات  كه  پردازند زيرا مالي خود را نمي  اموال  زكات  كه  كساني

  هر چيزي: كنز.  است  همين) كنز (در تفسير   راجح  قول  بسيار باشد ـ كه  هرچند هم

گنجها و   آن:  يعني »را  و آن«. شود  و گنج  و ذخيره  آوري جمع  هم  روي بر  كه  است

 »بده  بشارت  دردناك  عذابي  را به  گروه  اين  كنند پس نمي  خرج هللا  در راه«را   اموال

، نيز  صفت  اين  ايدار  مسلمانان  كتابند ـ كه  اهل  احبار و راهبان  يا همان:  مراد از آنان

  نكننده  و انفاق  اموال  گردآورنده  مراد مسلمانان  كه شوند ـ يا اين مي  حكم  اين  شامل

. اند يكجا ذكر شده  كتاب  خوار اهل حرام ، با احبار تغليظ و توبيخ  از باب  آنند كه

  . استهزا و تحقير آنهاست  ، از باب عذاب  به  آنان  دادن  بشارت
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را با   دوزخ  آتش  كه  روزي:  يعني »بگدازند  دوزخ  ها را در آتش گنجينه  آن  كه  روزي«

پهلو و  و  و پيشاني«و گنجها برافروزند   اموال  دارد، با آن  كه  شديدي  و دماي  حرارت

  آن  شد كه مخصوص  يادآوري  به  آن  سبب  اعضا به  اين »كنند  ا با آنها داغر  آنان  پشت

  با فقيري  مجلسي در  كردند و چون مي  ديدند، روترش را مي  فقيري  چون  ممسكان

  او، تحقيرش  به  و پهلو گرداندن  كردن  و با پشت  شدند، از او رو برتافته روبرو مي

  اين«  ور است شعله  بدنشان  بر هر چهار سوي  عذاب  اين:  ستا  اين  يا معني. كردند مي
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  آنها گفته  به  توبيخ استهزا و  از باب:  يعني »نهاديد  خود ذخيره  براي  آنچه  است

  است  سود برگيريد، اين  ايد تا از آن را اندوخته  آن  كه  است  اموالي  همان  اين: شود مي

را   بد آن  كيفر و فرجام : يعني »كرديد، بچشيد مي  هرا ذخير  آنچه  پس«؛  سود آن

از   قبل  اندوزي ناظر بر مال  آيه مفاد اين«: فرمود  كريمه  در تفسير آيه �عمر ابن. بچشيد

  اموال  كننده را پاك  آن  عزوجل  شد،خداي  فرض  زكات  و چون  است  زكات  فرضيت

  كه اين  ، مشروط به باشم  احد طال داشته  كوه  اندازه  اگر به: كرد  اضافه  گردانيد، سپس

  باكي  ، هيچ كنم  عمل �خدا  طاعت  به  و در آن  را بدهم  آن  و زكات  را بدانم  شمار آن

  .»ندارم

  اين كنند، شما مي  را گنج  طال و نقره  مردم  كه  هنگامي«:  است  آمده  شريف  در حديث

��G\?�  EJ«: نماييد  خود گنج  را براي  از كلمات  گروه
�?�	 ��c� a ��3s?� C?H�1 ND

 ,���?� f-C?H�1	  CAJ�� �!� C?H�1	 ,  #t%  C���3- C?H�1	 ,   8�3\5  8�\�C?H�1	 ,  

 8���t?  8�5���C?H�1	 ,  #�  �\�� �� ui C' v�-1	 ,  #�  �\�� �� & 	 , w��xA�1 �\�� �y  ,

C�D   zZ-X  e�x?�  : و   رشد؛ تصميم و بر راه   پايداري) خير(از تو در كار   من !بارخدايا

  را ارزاني  نعمتت شكرگزاري   توفيق  من  به  كه  خواهم و از تو مي  طلبم مي  محكم  عزم

و   دهم  انجام  نيكويي  را به  تا عبادتت  دهي  توفيق  من  به  كه  خواهم تو مي و از  بداري

  و به  طلبم ، مي داني مي  كه  و از تو از خير آنچه  طلبم مي  صادق  و زباني  سالم  ازتو دلي

،  خواهم مي  ، آمرزش داني مي  كه  و از تو از آنچه  برم مي  ، پناه داني مي  كه  تو از شر آنچه

  كه  است  آمده �عمر  روايت  به  شريف  در حديث  همچنين. »هايي غيب  همانا تو داناي

  كند آگاه مي  گنج  شخص  كه  آنچه  بهترين آيا تو را از«: فرمودند  وي  به صخدا  رسول

  بنگرد، او را شادمان  وي  سوي به  شخص  چون  كه  است  شايسته  ، زن بهترين  ؟ آن نكنم

شود، نگهدار   غايب  از وي  كند و چون  اطاعتش دهد،  را فرمان  وي  گرداند و چون

  .»است  وي) آبرو و مال(
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 »كتابش در«  وي  و قضا و حكمت  در حكم:  يعني »همانا شمار ماهها نزد خداوند«

  به  كائناتش  بزرگ  و كتاب  ظامخود در ن  هستي  و قوانين  سنن  مطابق  كه  در آنچه:  يعني

  ماه  ، دوازده را آفريده  آسمانها و زمين  كه  از روزي«  و مقرر داشته  رسانده  ثبت

از «  است  ثابت  وي  و قضاي  ، در علم عالم  ، از آغاز آفرينش ماه  دوازده  اين:  يعني »است

،  ، ذوالحجه ذوالقعده : ز ماههايعبارتند ا  كه »است  حرام  ، چهار ماه ماه  دوازده  اين

  . اخير فرد است  و ماه  پياپي  اول  ماه  سه  ، كه و رجب  محرم

  برگزاري  براي  تا زمينه  است  ، اين شده  قرار داده  ترتيب  اين  به  حرام  ماههاي  كه اين  دليل

  حج  ماههاي  ازشروع  قبل  ذوالقعده  ماه ! آري. شود  فراهم  خوبي  به  و عمره  حج  مناسك

مساعد و   سفر حج  براي  باز ايستند و زمينه  از جنگ  در آن  شد تا مردم  قراداده  حرام

  خاطر، مناسك  و آرامي  باامنيت  شد تا مردم  قرارداده  حرام  الحجه ذي  باشد و ماه  دهآما

  كامل  با ايمني  شد تا در آن  قرارداده  حرام محرم  ماه  دهند، بعد از آن  انجام  را در آن  حج

شد تا در   قرارداده  حرام  در وسط سال  رجب  برگردند و ماه  ها و مناطقشان سرزمين  به

ماهها   اين  دادن قرار:  يعني »استوار  دين  است  اين« دهند  انجام  عمره  تمام  با ايمني  آن

،  و مستقيم  درست  ؛ همانا دين محرا  چهار ماه  اين  به  گذاشتن  و حرمت  شيوه  اين  به

  در آنها بر خود ستم  پس«  است  و كمال  تمام  به  عددي و استوار و  صحيح  حساب

  جنگ  ، برافروختن گناهان  ماهها ـ با ارتكاب  ، يا در تمام حرام  در ماههاي:  يعني »نكنيد

  حرام  در ماههاي  جنگ  متحري:  قولي  به. نكنيد  ماهها ـ بر خود ستم  آن  حرمت  و هتك

  مشهورتر؛ اين  قول اما به.  نگرديده  و منسوخ  است  و محكم  ، ثابت كريمه  آيه اين  دليل  به

  بر مسلمانان  مانعي  هيچ ماهها بي  در همه �خدا  در راه  و جنگ  است  منسوخ  حكم

بجنگيد   با مشركان«همديگر   و تعاون  با همدستي» شما  و همگي«  است  فرض

  جنگند و بدانيد كه مي«با همديگر   و تعاون  همدستي  به »با شما  همگي  آنان  كه چنان

گرداند و هر  مي  دهد و پايدارشان مي  را نصرت  لذا آنان »است  خداوند باپرهيزگاران
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  سان بدين.  اوست  كار، از آن  و سرانجام  با او باشد، قطعا پيروز است �خدا كس

را   ، پيروزي تقوي  داشتن  انگيزد و در صورت بر مي  تقوي  را به  مؤمنان  تعالخداوند م

  .كند مي  تضمين  برايشان
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 به: از  است  عبارت: ء نسي »ر كفر استد  اي ء فزوني نسي  كه  نيست  جز اين«

  .ديگر  ماهي  به  آنها از ماهي  و جابجاكردن  حرام  ماههاي  تحريم  تأخيرافگندن 

  كردند؛ اول مي  و تصرف  دخل  حرام  ماههاي  در زمان  دو هدف  به  ، اعراب در جاهليت

  بر آنان) و محرم  الحجه ذي ، القعده ذي(  متوالي  ماه  در سه  و غارت  جنگ  ترك:  كه اين

  فصل  كه  تابستان  ـ در فصل  حج  در موسم  و تجارت  عبادت:  كه اين  دوم. دشوار بود

  .شد مي  تمام  سخت  ، بر آنان گرماست

  ، يعني قمري  سال  كردن  كبيسه:  بود؛ اول  دو گونه  نيز به  در زمان  آنان  بردن  دست  شيوه

 44+   ثانيه 2/8(قمر  ماهانه  برابر شود زيرا دوران  شمسي  تا با سال  آن  نقص  كردن  كامل

  شمسي  از سال  قمري  سال ؛ حساب  با اين  كه) روز است 29+   ساعت 12+   دقيقه

  فصل  به  فصل  از يك  هميشه  قمري  ، ماههاي شود و از طرفي روز كمتر مي  تقريبا يازده

افزودند تا  مي  ماه  يك  قمري  سال  هر سه  به  ، اعراب براينبنا  است  گردش  ديگر در حال

  وسيله  اين  گردانند و به  مساوي  شمسي  سال را با  قمري  و سال  كرده  را كامل  نقص  آن

و   داده قرار  معيني  در زمان  خويش  مادي  مصالح و  با منافع  را منطبق  حج  بتوانند وقت

 تأخير  به:  بود؛ نسي  نسي:  دوم  روش. دهند  سروسامان  زمان  را در آن  خويش  تجارت

ذكر شد، در   كه  خاطر اهدافي ، مثال آنها به ديگر است  ماهي به  ماه  يك  حرمت  افگندن

  گردانيدند لذا حق مي  صفر را حرام  ماه  آن  و بجاي  را حالل  محرم  از سالها ماه  بعضي

 كار شما  اين: كرد و فرمود  را نكوهش  قمري  ماههاي  كردن در جابجا  شان تصرف  تعالي
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روز  و  وي  و رسول �خدا  كار بر كفر شما به  اين:  يعني). در كفر است  اي فزوني(

از   معصيتي و هر  بزرگ  است  ، معصيتي الهي  سنت  دادن افزايد زيرا تغيير مي  آخرت

  ساخته  گمراه  آن  وسيله به  كافران  كه«  است  در كفر وي  فزوني  كافر، سبب  سوي

  روش  را با اين ، آنان گذاشته  بنيان  آنان  را براي  باطل  روش  اين  كه كسي:  يعني »شوند مي

  حالل  سال  يك« را  حرام  ماه  آن:  يعني »را  آن«گرداند  مي  غلط، گمراه  و سنت

را   ديگر آن  سال  يك و«  حالل  اههايديگر از م  ماهي  به  آن  كردن  با بدل »شمرند مي

  حالل  را در آن  جنگ ، داشته  خود نگه  حال را به  آن  حرمت:  يعني »شمارند مي  حرام

سازند و در   موافق ، است  كرده  خداوند حرام  كه  ماههايي  تا با شماره«شمارند  نمي

  ماهي  هيچ  مشركان ! آري »دگردانن  ، بر خود حالل كرده  را خداوند حرام  آنچه  نتيجه

  حرام  آن  جاي ديگر را به  ماهي  كه كردند، مگر اين نمي  را بر خود حالل  حرام  هاي از ماه

  باقي  شمار ـ چهار ماهالظاهر وفقط در  ـ علي  همچنان  حرام  گردانيدند تا ماههاي مي

در   نفسشان  فقط هواي  آن  انگيزه  را كه  بردنشان  دست  اين  خداوند متعال  پس. بماند

  برايشان  بد آنان  كردارهاي«كند  مي  بود، مردود اعالم  حرام  در ماه  جنگ  برافروختن

  آراسته  را برايشان» ء نسي»  و از جمله  بدكرداريهايشان  شيطان:  يعني »است  شده  آراسته

  استمرار ورزيده  فر خويشبر ك  را كه  كساني:  يعني »را  كافران  و خداوند گروه«  است

  .»كند نمي  هدايت«اند  را برگزيده  بر باطل  و پايداري

   

��t��sr��q���p��o��n��m��l��k��j��i��h��g��f���e��d��t��sr��q���p��o��n��m��l��k��j��i��h��g��f���e��d��t��sr��q���p��o��n��m��l��k��j��i��h��g��f���e��d��t��sr��q���p��o��n��m��l��k��j��i��h��g��f���e��d

���b��a�� �̀�_��~��}��|��{��z���yx��w��v��u���b��a�� �̀�_��~��}��|��{��z���yx��w��v��u���b��a�� �̀�_��~��}��|��{��z���yx��w��v��u���b��a�� �̀�_��~��}��|��{��z���yx��w��v��u  
  شما گفته  به  چون  كه  است  شده  ايد، شما را چه آورده  ايمان  كه  كساني  اي«

  تا در خانه »كنيد مي  ميل  زمين  سوي به  شده  آييد، سنگين  خدا بيرون  در راه :ودش مي

  كنيد و رنجها و دشواريهاي مي  ميل  آن  دنيا و شهوات  سوي يا به. بمانيد  باقي  و ديارتان

  .داريد مي  را ناخوش سفر

شد   نازل  كساني  سرزنشو   در عتاب  كريمه  آيه  اين  كه  است  آمده  نزول  سبب  در بيان

  .كردند  تخلف  تبوك  در غزوه صخدا  با رسول  از همراهي  كه
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  مكه  بعد از فتح  سال يك  ، يعني هجري  نهم  در سال  تبوك  غزوه  كه  شويم يادآور مي

  جنگ  براي رفتن  بيرون: نفير.  است  و شام  القري وادي  در ميان  ، جايي و تبوك. شد  واقع

 باقي  و به  شده  وگرانجان  سست:  ، يعني است» تثاقلتم«، ﴾r��q���pr��q���pr��q���pr��q���p﴿  اصل . است

  به:  يعني »دنيا  زندگي  به  آخرت  جاي آيا به«كرديد   خود ميل  در سرزمين  ماندن 

  با جهاد در راه  آخرت  نعمتهاي  دانيد كه مگر نمي »ايد؟ كرده  خوش  دل«  آن  هاي نعمت

  زندگاني  متاع«؟  مادي  ازنعمتهاي  ور بودن و بهره  با نشستن  ، نه است  يافتني ما دست

  كه »نيست  جز اندكي«  برابر آن و در  آخرت  در پهلوي:  يعني »دنيا در برابر آخرت

جز   دنيا در برابر آخرت«:  است  آمده  شريف  در حديث. ندارد  و اهميتي  اصال ارزش

كردند ـ   اشاره  خويش  سبابه  انگشت سوي را ـ و به  انگشتش  از شما اين  يكي  كه چنان

  .»!آورد مي  بيرون  مقدار از آب  را با چه  آن  بايد بنگرد كه  پس  كند نيست  در دريا داخل

   

��p��o�� nm��l��k��j���i��h��g��f��e��d��c��p��o�� nm��l��k��j���i��h��g��f��e��d��c��p��o�� nm��l��k��j���i��h��g��f��e��d��c��p��o�� nm��l��k��j���i��h��g��f��e��d��c

��t��s���r��q��t��s���r��q��t��s���r��q��t��s���r��q  
 با »كند مي  عذاب  دردناك  عذابي  شما را به«جهاد   سوي به »نياييد  اگر بيرون«

  و بالياي  كوني  عذاب  ، يا به دشمنانتان  دست  به  كشيدنتان ذلت  و به  نمودن  سركوب

 دهند و در  را ياري �خدا  دين  كه »آورد را مي  ديگري  شما قوم  و بجاي«  طبيعي

  ذاشتنبافروگ» رسانيد نمي  زياني  او هيچ  و به«در آنها قرارگيرد   و عزت  ؛ دولت نتيجه

رسانيد؛ با  نمي صخدا  رسول  به  زياني  يا هيچ. جهاد  ميادين  به  در رفتن  وي  فرمان

و  »چيز تواناست  و خدا بر همه«جهاد   سوي به  با وي  و رهسپار نشدن  وي  ياري  ترك

  . است  ديگري  با قوم  كردنتان  و عوض  نمودنتان  ، عذاب وي  هاي توانايي  از جمله

از   دالن  سنگين و  گرانجانان  براي  است  تهديد و هشدار بزرگي  دربرگيرنده  ريمهك  آيه

  .جهاد  به  رفتن
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  را فروگذاريد، بدانيد كه صخدا  رسول  اگر ياري:  يعني »ندهيد  ارياگر او را ي«

» داد  قطعا خداوند او را نصرت«و   است  دار كار وي و عهده  متكفل �خداوند

  كه يا كساني.  پيروز ساخت  ها و تنگناها و او را بر دشمنانش ها و كاستي كمي  دردوران

  همراه ديگر  ، كسي تن  جز يك صبا پيامبر  هك  اند ـ هنگامي داده  نصرتش  در گذشته

  ازمكه »كردند  او را بيرون  كافران  كه  گاه آن«خواهند داد   او را نصرت  نبود ـ باز هم

ابوبكر   وديگري صخدا  خود رسول  ، يكي دو تن  آن  كه »بود  از دو تن  و او نفر دوم«

  در سمت» ثور«  غار در كوه  اين »ددر غار بودن  دو كس  اين  كه هنگامي«بود  � صديق

  با يارشان صخدا  رسول  قرار دارد، كه  از آن  راه  ساعت  يك  فاصله  ، به مكه  راست

 »يار خود  به« صپيامبر »گفت مي  كه  گاه آن«بردند   سر به  روز را در آن  ، سه�ابوبكر

  كه  و هر كس  اش اريو نگهد  ياري با »خدا با ماست  كه  نباش  اندوهگين« �ابوبكر

  است  نشود؛ سزاوار آن  مغلوب  كس شود و هر نمي  با او باشد؛ هرگز مغلوب �خدا

خود را بر او فرو   خداوند سكينه  پس«نباشد   را بر او رنگي  و نگراني  اندوه  كه

را   پيامبر خويش  و اضطراب  وتالطم  تشويش:  يعني.  است  آرامش:  سكينه »فرستاد

و كامال   رفت  بيرون ص حضرت  آن  از دل  و نگراني  ترس  داد تا بدانجا كه  تسكين

. داد  را تسكين �ابوبكر  اضطراب �خداوند : است  مراد اين  قولي  به. يافتند  آرامش

  كه »داد  ديديد، قوت آنها را نمي  كه  لشكرياني  به و او را«  است  راجح  اول  قول  ولي

 صپيامبر  گاه مخفي  كفار را از يافتن  ها و ديدگان بودند وچهره  تگانفرش  لشكريان  اين

فرستاد   پيامبر خويش  ياري  به  را در غزوات  فرشتگان ، يا بعد از آن. برگردانيدند

:  يعني »كفر ورزيدند، فروتر ساخت  را كه  كساني  وكلمه«كرد   در بدر چنين  كه چنان

برتر   كه  خداست  و كلمه«آورد   پايان  را به  مشركان  تدول ؛ را، در نتيجه  شرك  كلمه
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  وصف  كه  اي باشد، كلمه مي  اسالمي  توحيد و دعوت  ؛ كلمه كلمه  اين  كه »است

،  برتر است  هميشه  اسالم ! آري.  است  ديگري  بر هر كلمه  فوقيت و  ، برتري آن  هميشگي

  خداوند عزيز حكيم و«يابد  نمي  برتري  ر آنچيز ب  پذيرد و هيچ را نمي  پستي  گاه هيچ

؛ و جز  است  ، حكيم خويش  كلمه  اهل  دادن  ؛ با نصرت و قاهر است  غالب : يعني »است

 ذليل  است  جمله  از آن  دهد، كه نمي  باشد، انجام  منطبق  و صواب  با حكمت  راكه  آنچه

  . شرك  اهل  ساختن 
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نشاط،  بي و  شاد و بانشاط، يا افسرده:  يعني »سبكبار و گرانبار«جهاد   به »آييد  بيرون«

شما؛ جز   همگي  و خالصه  ، مجرد و متأهل و سواره  ، پياده ، پير و جوان فقير و غني

  خود در راه  جانهاي با مالها و و«آييد   جهاد بيرون  ، به است  عذري  داراي  كه  كسي

  تمام  جز بسيج اگر  ولي  است  كفايه  فرض �خدا  جهاد در راه »خدا جهاد كنيد

را سد   جلو دشمن  توانست نمي  ديگري  ، نيروي از زمين  يا مناطقي  در منطقه  مسلمانان

؛  منطقه  آن  مسلمانان  عموم بود، جهاد بر  شده  ، غالب يا مناطق  منطقه  آن  به  كند و دشمن

شود و اگر  مي  عين  فرض  همجوار آن  بر مناطق  قدم  به  ، قدم كفايت  عدم  و در صورت

  فرض  بود، نيز جهاد بر همگي  وارد نشده  آن  اما به  گشته  نزديك  داراسالم  به  دشمن

بار بر  يك  تا در هرسال  است  فرض) مسلمانان حاكم(  بر امام  همچنان.  است  عين

بپردازند   جزيه  با حقارت  كه در آيند و يا اين  اسالم  برد تا يا به  يورش  اسالم  دشمنان

  خود خيري  ذات  به:  يعني »شما خير است  براي«جهاد   و امر به  نفير عام  امر به »اين«

از   كه  و كسي »اگر بدانيد«  است  در خانه  و نشستن  استراحت ، يا بهتر از بزرگ  است

  . است  نباشد، نادان  جهاد آگاه  بودن بهتر

  آيه  اين  به  خواند و چون را مي) برائه(  سوره  ابوطلحه  روزي«: كند مي  كثير نقل ابن

پير و  از  ما ـ اعم  همه  پروردگار متعال  كه  يابم در مي  چنين  آيه  از اين:  رسيد، گفت

جهاد  عازم   مرا مجهز كنيد كه ! فرزندانم  اي  پس  تاس  جهاد فراخوانده  ـ را به  جوان
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  رسول  كند، آخر تو همراه  بر تو رحم �خداوند ! پدر جان: گفتند  فرزندانش.  شوم

تا   كردي جهاد �ابوبكر  همراه  كردند، بعد از آن  تا رحلت  جهاد كردي صخدا

  همه  اين ! پدرجان د،رسي  شهادت  تا به  جهاد كردي �عمر  همراه  كرد، سپس  رحلت

و   نپذيرفت  ابوطلحه  ولي ! رويم جهاد مي  تو به  ما از جايو   است  تو را بس  مجاهدات

  راه  جهاد شد، اما در ميان  و عازم  نشست  كشتي  به  پيوسته  مسلمانان  دريايي  نيروي  به

روز   نند ـ مگر بعد از نهك  دفن را نيافتند تا او را در آن   اي جزيره  و مجاهدان  درگذشت

  تغييري  هيچ  مدت  اين  در طول  مباركش هوا، جسد  وجود گرميبا   ـ ولي  از درگذشتش

  .»كردند  دفن  جزيره  او را در آن  نكرد، سرانجام

   

S��RS��RS� �RS� �R������ �̀ �_� � �̂ � ]\��[�� �Z��Y��X��W��V��U��T�� �̀ �_� � �̂ � ]\��[�� �Z��Y��X��W��V��U��T�� �̀ �_� � �̂ � ]\��[�� �Z��Y��X��W��V��U��T�� �̀ �_� � �̂ � ]\��[�� �Z��Y��X��W��V��U��T
���j��i��h��g��f��e��d��c���b��a���j��i��h��g��f��e��d��c���b��a���j��i��h��g��f��e��d��c���b��a���j��i��h��g��f��e��d��c���b��a  

  داد؛ اينك  فرمان  نفير عام  كرد و به  جهاد را بيان  ترك  فرجام  الخداوند متع  كه بعد از آن

:  يعني »بود مي  در پيش  زودياب  اگر منفعتي«: پردازد از جهاد مي  تخلف  آفت  درمان  به

بود،  مي  ترسو در دس  نزديك  ، غنيمتي خواني فرامي  آن  را به  ايشان  اگر آنچه !پيامبر  اي

  خيلي  دور و نه  خيلي  و متوسط ـ نه »آسان  و اگر سفري«فرسا  و تواندور   سفري  نه

از   متخلف  گروه  اين : يعني »كردند مي  قطعا از تو پيروي«بود  مي  ـ در پيش  نزديك

  گران  برآنان«  تبوك  غزوه: يعني »پرمشقت  راه  ولي«آمدند  تو مي  جهاد، قطعا همراه

  ؛ سال ديگر، سال  و از سوي بود  دور و پرمشقت  سفري  هغزو  زيرا از يكسو اين »آمد

  تبوك  از غزوه  كنندگان تخلف »زودي به و«گرما بود   ؛ فصل و فصل  و تنگدستي  قحطي

اگر :  يعني »توانستيم اگر مي«: گويند مي  كه درحالي »خدا سوگند خواهند خورد  به«

  و از جهاد تخلف »آمديم مي  با شما بيرون حتما«  داشتيم مي  و بدني  مالي  و توان  تاب

  دروغ  به  كه زيرا كسي »كنند مي  خود را هالك«  سوگند دروغ  آنها با اين  ولي  كرديم نمي

  آنان  داند كه و خدا مي«  است  ساخته  هالك را  خودش  گمان سوگند خورد؛ بي

  به  آمدن  بيرون  آنها توان  خواهند خورد؛ بلكه شما  به  كه  سوگندي  در اين »دروغگويند
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  جهاد، از آن  و مشقت  زحمت  سبب كردند و به  سستي و  جهاد را داشتند، اما سرپيچي

  .برتافتند  روي

   

  

  

��x��w��v��u���t��s��r��q��p��o��n��m��l��k��x��w��v��u���t��s��r��q��p��o��n��m��l��k��x��w��v��u���t��s��r��q��p��o��n��m��l��k��x��w��v��u���t��s��r��q��p��o��n��m��l��k  
او   بخشايش زيرا با  است صخدا  رسول  آميز براي لطف  عتابي  اين »ببخشايد  خدايت«

  دروغگويان گردد و  بر تو معلوم  راستگويان  حال  كه از آن  چرا پيش«آغاز شد   تعالي

  كردند، در دادن  نزد تو مطرح  كه  چرا با عذرهايي »؟ دادي  اجازه  آنان  ، به را بشناسي

و   تا صدق  ننمودي  درنگ و  تأني  ؟ و قدري كردي  شتاب  آنان  از جهاد به  تخلف  اجازه

  امر، بر تو روشن  در اين  دروغگويان  عذرها و دروغ  كشيدن  در پيش  گويانراست  راستي

  شود؟

   

��f��e�� dc��� � �b��a�� �̀�_��~��}��|���{��z��y��f��e�� dc��� � �b��a�� �̀�_��~��}��|���{��z��y��f��e�� dc��� � �b��a�� �̀�_��~��}��|���{��z��y��f��e�� dc��� � �b��a�� �̀�_��~��}��|���{��z��y
��h��g��h��g��h��g��h��g  

خود   مالها و جانهاي  به  كه اند، در اين آورده  ايمان  و روز آخرت هللا  به  كه كساني«

 از جهاد از تو اجازه  تخلف  ، در باب مؤمنان : يعني »طلبند نمي  كنند، از تو اجازه جهاد

صدور  منتظر  كه آن  و بي  توقفي  هيچ  بي  كه  است  آنها اين  و شيوه  عادت  طلبند بلكه نمي 

  .شتابند جهاد مي  سوي تو بمانند، به  از سوي  اجازه

  مقدم  بدون  ؛ زيرا جهاد با نفس ساخت  مقدم  را بر جهاد با نفس  جهاد با مال  تعالي  حق

  همانان »داناست  تقواپيشگان  حال  و خدا به«  نيست  تحقق  ، قابل جهاد با مال  ساختن

  .نخواستند  تخلف  از تو اجازه  كه

   

��u� �t� � �s� �r� �q��p� �o� �n� �m��l� � �k� �j��i��u� �t� � �s� �r� �q��p� �o� �n� �m��l� � �k� �j��i��u� �t� � �s� �r� �q��p� �o� �n� �m��l� � �k� �j��i��u� �t� � �s� �r� �q��p� �o� �n� �m��l� � �k� �j��i
��w��v��w��v��w��v��w��v  
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 ار  از آن  از جهاد و تخلف  سرپيچي »از تو اجازه  تنها كساني  كه  نيست  جز اين«

 خدا و  به  ذكر ايمان. منافقانند  و آنان »ندارند  ايمان  و روز آخرت هللا  به  طلبند كه مي«

و «  است �خدا  جهاد در راه  دو امر، برانگيزاننده  اين  كه  روست آن از  روز آخرت

،  بنابراين »اند« و متحير» خود سرگردان  در شك  آنان  پس  است  آورده  شك  دلهايشان

در   نيستند بلكه  مؤمن ندارند،  هم  عذري  طلبند و هيچ مي  تخلف  از تو اجازه  كه  يگروه

  پاداش  و به  نيافته  ره  صواب  راه  سوي و متحير و مضطربند، آنها به  خود شكاك  دين

  .ندارند  اميدي  الهي

   

��¦��¥���¤��£��¢��¡�����~��}��|���{��z��y��x��¦��¥���¤��£��¢��¡�����~��}��|���{��z��y��x��¦��¥���¤��£��¢��¡�����~��}��|���{��z��y��x��¦��¥���¤��£��¢��¡�����~��}��|���{��z��y��x
��©�� �̈�§��©�� �̈�§��©�� �̈�§��©�� �̈�§  

 آن  داشتند، قطعا براي«جهاد را   به »رفتن  بيرون  اراده  راستي به  و اگر اينان«

 كردند نمي  سفر، تغافل  ساز و برگ  قبلي  و از تدارك »ديدند مي  تدارك  سازوبرگي 

دروغگويند و در   ادعايشان  گرفتند لذا آنها در اين  گي امر آماده  اين  براي  مؤمنان  كه چنان

  آماده  و سالحي  راه توشه  آن  براي  جهاد را نداشتند و نه  به  شدن ، قصد رهسپار اصل

  را از حركت آنان  پس  نداشت  را خوش  آنان  برانگيختن هللا  ولي«بودند   كرده

 گردانيد چرا  و منصرف  با تو باز داشت  رفتن  را از بيرون  آنان:  يعني »گردانيد  منصرف

  ، فساد برپا كرده مجبورشويم  شدن  عازم  نشود و به  داده  دنمان  ما اجازه  اگر به: گفتند  كه

،  آنها از حركت  بازداشتن و  ساختن  سست  پس.  انگيزيم برمي  مؤمنان  را عليه  و دشمن

  به  گرايش  خداوند متعال:  يعني »بنشينيد :شد  گفته  آنان  و به«بود   مؤمنان  مصلحت  به

در   فروگذارد و با ذلت  را خوار و ذليل  آنان  كه اين  ند؛ برايافگ  را در دلهايشان  نشستن

و   و بيماران  معذور؛ از كوران  زدگان با آفت:  يعني »نشينان خانه با«خود وامانند   خانه

آنها   براي  اي شماري تحقير و تمسخر و كوچك  تعبير؛ چنان  در اين . و كودكان  زنان

  .بود  نتوان  مخفي  يعاقل  بر هيچ  كه  است  نهفته
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جز فساد وشر :  يعني »افزودند شما نمي  براي  آمدند، جز خبال مي  اگر با شما بيرون«

  اين .نيستند  خوار و حقير بيش  بزدالني  افزودند زيرا آنان شما نمي  براي  چيز ديگري

  دو به فساد،:  خبال.  است  منافقان  از تخلف  مؤمنان  براي  اي و دلجويي  سليتتعبير، ت

شما   خود را ميان  سرعت  به  و البته«  است  پراكني و شايعه  افگني  ، اختالف زني هم

پرداختند،  مي  جويي و فتنه  فسادانگيزي  شما به  در ميان  شتاب  با تمام:  يعني »افگندند مي

فساد   موجب  كه  پراكندند، دروغهايي ساختند و برمي برمي  كه  ا و اكاذيبيبا دروغه

و   زدن و دوبهم  انگيختن بابرهم »كردند مي  جويي شما فتنه  و در حق«  است  البين ذات

  پردازيهاي دروغ  كه »دارند  شنواياني شما سخن  و در ميان«شما   روابط نيك  كردن تيره

شما و   ميان  دهند و در نتيجه مي  انتقال شما  را به  آن  ، سپس يرفتهو پذ  را شنيده  آنان

شما   در ميان:  است  اين  يا معني. پراكنند مي  البين و فساد ذات  اختالف  تان ديني  برادران

  ستمگران  و خدا به«دهند  مي  انتقال  آنان  و به  راشنيده  سخنانتان  هستند كه  جاسوساني

شما   عليه  آنان  از سوي  آفاتي  آيند، چه  جهاد بيرون  شما به اگر با  داند كه يو م »داناست

شما به   همراه  اقتضا كرد كه  چنين  وي  بالغه  ، حكمت جهت  از اين !متصور خواهد بود

  .نيايند  جهاد بيرون 

  ابي بن هللابودند وعبدا  و خزرج  اوس  ، از رؤساي متخلف  گروه  اين  كه  ذكر است  شايان

،  جهاد از انصار مدينه  به  رفتگان نبيرو  در ميان ! آري. بود  آنان  از جمله  منافقان  رئيس

  آن  هنوز براي  كه چرا داشتند  شنوي  سخن  خويش  رؤساي  اين از  بودند كه  كساني

  .بود  و هيبتي  شأن  قومشان  رؤسا در ميان
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» تبوك«  از غزوه  پيش  منافقان:  يعني» بودند  كرده  را طلب  نيز فتنه  از اين  پيش  هرآينه«

  وحدت  ساختن  متفرق ، ، جوسازي پراكني ، شايعه زني  ، دو بهم فسادانگيزي  نيز، جوياي
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  فرمايي آغاز تشريف در  بودند و اين  گشته  جمعشان  ساختن  و پراكنده  مؤمنان  كلمه

  هجوم  مؤمنان  سوي به  تيركش  از يك  همه  اعراب  بود كه  مدينه  به صخدا  رسول

  احد كردند آنچه  در غزوه شدند و  داستان هم  نيز با آنان  و منافقان  و يهود مدينه  آورده

  اسالم  عليه  نگوناگو  نظرياتي آرا و:  يعني »ساختند  و كارها را بر تو وارونه«كردند 

  از اين  دادند تا شايد چيزي  سازمان را  مختلفي  هاي و نيرنگها و توطئه  ساخته  مطرح

  كه تا آن«كند   را بر جهاد سست  عزمتان و  و در تو اثر كرده  ها در مسلمانان سازي وارونه

  دادن  تبا عز» و امر خدا آشكار شد«آمد  تعالي  و تأييد حق  نصرت:  يعني »آمد  حق

از  »ناخشنود بودند  آنان  كه حالي در«  دشمنانش  و سركوب  شريعت  ساختن ، برتر دين

  .بود  آنان  ميل  رغم  به  پيروزي  و اين  حق  پيروزي

   

��a�� �̀ �_�� ^]�� � � �\��[� �Z� � YX��W� �V� �U��T��S� �R��a�� �̀ �_�� ^]�� � � �\��[� �Z� � YX��W� �V� �U��T��S� �R��a�� �̀ �_�� ^]�� � � �\��[� �Z� � YX��W� �V� �U��T��S� �R��a�� �̀ �_�� ^]�� � � �\��[� �Z� � YX��W� �V� �U��T��S� �R
��c���b��c���b��c���b��c���b  

  حال  بيان  به  تعالي  حق  نك؛ اي قبل  در آيات  منافقان  گيري موضع  اجمالي  بعد از بيان

از   مشخصي  نمونه  ومصداق  از آنها، معرف  هريك  پردازد كه مي  هايي مجموعه

  رسول  به» گويد مي  كه  است  كسي«  از منافقان:  يعني »و از آنان«: اند  نفاق  هاي نمونه

  فتنه مرا درو «  در مدينه  ماندن  از جهاد و باقي  در تخلف »ده  مرا اجازه« صخدا

  .»نينداز

 قصد صخدا  رسول  چون«: گويد مي  كريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان � عباس ابن

تو درجهاد با   رأي !جد  اي: فرمودند  قيس جدبن  را داشتند، به  تبوك  غزوه  به  عزيمت

  شيفته  هستم  شخصي  من! اهللا يا رسول:  گفت  قيس ؟ جدبن چيست) روم(االصفر  بني

  اجازه  من  به  پس شوم  مي  آنان  ، فريفته را ببينم) روميان(االصفر  بني  زنان  و چون  نانز

و   بده  ماندن  اجازه  من  به:  است  اين  عنيديگر؛ م  قولي  به! نينداز  و مرا در فتنه  بده  ماندن

  تو هم  ، اذن ندهي  هم  ماندن  اجازه  من  ـ نينداز زيرا اگر به  در گناه  ـ يعني  مرا در فتنه

  كه  باش  آگاه«.  افتم درمي  گناه  به  صورت  و در اين  كنم مي  تخلف  نباشد، من  كه

  از فتنه  عبارت  بردند، كه  نام  از آن  كه  اي فتنه  در آن:  يعني »اند افتاده  در فتنه  اكنون هم
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  اي فتنه  اند و چه ، در افتاده است  و بيهوده  اساس بي  هاي تراشي از جهاد و بهانه  تخلف

را از   و آنان »است  كافران  دربرگيرنده  و همانا دوزخ« ! از جهاد است  بزرگتر از تخلف

  . است  در آنها فراهم  دوزخ  احاطه  و علل  زيرا اسباب  نيست  يريگريز و گز  آن

   

��q��p� �o��n��m��l��k���j��i�� hg��f��e��d��q��p� �o��n��m��l��k���j��i�� hg��f��e��d��q��p� �o��n��m��l��k���j��i�� hg��f��e��d��q��p� �o��n��m��l��k���j��i�� hg��f��e��d
��u��t��s���r��u��t��s���r��u��t��s���r��u��t��s���r  

 برسد،  تو مصيبتي  كند و اگر به مي  را ناخوش  برسد، آنان  اي تو حسنه  ر بهاگ«

  را نموده  احتياطمان  ما از قبل:  يعني »كار خود را داشتيم  حساب  ما از قبل: گويند مي

  نيامديم  بيرون  جنگ  ، به و بنابراين  ايم نداده  را از دست  و دورانديشي  حزم  وجانب

  وپيروزي  و فتح  غنيمت:  حسنه. درافتادند  مصيبت  اين  آمدند و به  بيرون  نانمؤم  كه چنان

  كه  در حالي »گردند برمي ، برتافته  روي  و شادمانه«.  است  و جراحت  زخم:  و مصيبت

  .شادمانند  مؤمنان  خود و مصيبت  از سالمت

زير   اصل  سه  برايشان  كه دهد دستور مي ص پيامبرش  به  خداوند متعال  كه  در اينجاست

  :كند  را تفهيم

   

��e����d��c��b��a��`_��~��}��|���{��z�����y��x��w��v��e����d��c��b��a��`_��~��}��|���{��z�����y��x��w��v��e����d��c��b��a��`_��~��}��|���{��z�����y��x��w��v��e����d��c��b��a��`_��~��}��|���{��z�����y��x��w��v  
محفوظ از خير وشر   در لوح »است  ما نوشته  براي اهللا  كه  ما جز آنچه  هرگز به: بگو«

  اطاعت ، امر او را حال هر ما به  پس  مأمور نموده  جنگ  او ما را به  و چون »رسد نمي«

  كه  اوست و كارساز ما،  دهنده نصرت  اوست:  يعني »ما  موالي  اوست«  كنيم مي

پيروز   اديان  را بر تمام  خويش  و قطعا دين  زده  سود ما رقم  ، كار را به سرانجام

باشد ـ  بيفتد ـ هرچند در ظاهر امر شر  ما اتفاق  براي  كه  هم  گرداند و هر رخدادي مي

  توكل »كنند  بر خدا توكل  مؤمنان  و بايد كه«  ماست  خير دنيا و آخرت  به  در نهايت

  ديگر توكل  ، بركسي�خداوند  جز به  و مؤمنان  است  وي  امور به  ، سپردن�بر خدا

  .باشند  و متوكل  مطيع  چنين  كه  است  آنها نيز همين  كنند و شايسته نمي
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� � ml���k����� � �j����� � � �i��h��g��f��ml���k����� � �j����� � � �i��h��g��f��ml���k����� � �j����� � � �i��h��g��f��ml���k����� � �j����� � � �i��h��g��f��u��t��s��r��q��p��o���n��u��t��s��r��q��p��o���n��u��t��s��r��q��p��o���n��u��t��s��r��q��p��o���n
��~��}��|����{��z��yx����w���v��~��}��|����{��z��yx����w���v��~��}��|����{��z��yx����w���v��~��}��|����{��z��yx����w���v  

  اين از  ما جز يكي  آيا براي: بگو«:  است  شود، اين  تفهيم  منافقان  بايد به  كه  دوم  اصل

انتظار  را  ، چيز ديگري يا شهادت  پيروزي  ما جز  آيا براي »بريد؟ را انتظار مي  دو نيكي

 در« ؟ آيند و گواراست  خوش  اينها نزد ما بس  دوي هر  هدانيد ك بريد؟ مگر نمي مي

 كه«را؛ يا   و بدفرجامي  از دو بدي  شما يكي  در باره »كشيم ما انتظار مي  كه حالي

 فرود  از آسمان  كه  اي كوبنده  عذاب:  يعني »برساند  شما از نزد خود عذابي  خداوند به 

 غالب با:  يعني »ما  با دست«  شما عذابي  اند بهبچش »يا«كند  آيد و شما را نابود مي مي

شما   بندكشيدن  و به  كردن و غارت  گرفتن و اسير  بر شما و كشتن  ما مؤمنان  ساختن 

  كه«  خجسته و  ميمون  از سر انجام  ذكر كرديم  را كه  ما آنچه  براي »انتظار بكشيد  پس«

  .خواهد انجاميد  كار شما بدان  را كه  مونينامي  فرجام  آن »ما نيز با شما در انتظاريم

   

��®��¬��«���ª��©��¨§��¦��¥��¤��£��¢��¡������®��¬��«���ª��©��¨§��¦��¥��¤��£��¢��¡������®��¬��«���ª��©��¨§��¦��¥��¤��£��¢��¡������®��¬��«���ª��©��¨§��¦��¥��¤��£��¢��¡����  
كنيد،   انفاق  با رغبت  چه: بگو«:  است  شود، اين  تفهيم  منافقان  بايد به  كه  سوم  اصل

  بدون خود، اما  و رغبت  ميل  اگر به »شود نمي  ، هرگز از شما پذيرفته ميلي با بي  چه

،  و رسولش �امرخدا  به  ميلي كنيد، يا با بي  انفاق  و رسولش �خدا  از جانب  دستوري

  شما قومي  چراكه«  نيست  پذيرفته  تعالي  شما هرگز نزد حق  انفاق  كنيد بدانيد كه  انفاق

و   نافرماني:  فسق. پذيرد مي  تقواپيشگان فقط از �خداوند  كه  در حالي »ايد بوده  فاسق

  . د استتمر
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����¾�� � � �½��¼��»��º��¹�� �̧ � �¶�� �µ�� � �́ �³��²��±��°��¯����¾�� � � �½��¼��»��º��¹�� �̧ � �¶�� �µ�� � �́ �³��²��±��°��¯����¾�� � � �½��¼��»��º��¹�� �̧ � �¶�� �µ�� � �́ �³��²��±��°��¯����¾�� � � �½��¼��»��º��¹�� �̧ � �¶�� �µ�� � �́ �³��²��±��°��¯
���Æ�����������Å��Ä����Ã��Â��Á��À��¿���Æ�����������Å��Ä����Ã��Â��Á��À��¿���Æ�����������Å��Ä����Ã��Â��Á��À��¿���Æ�����������Å��Ä����Ã��Â��Á��À��¿  

 كفر  خدا و پيامبرش  به  كه نشد جز اين  آنان  انفاقهاي  شدن  پذيرفته  چيز مانع  و هيچ«

چيز   ، سه يهآ  در اين  خداوند متعال »آيند نماز نمي  به  كسالت  ورزيدند و جز با حال

  كه اين  دوم. كفر  اول: كند ذكر مي  آنان  انفاق  بودن  پذيرفته  بازدارنده  عوامل  عنوان به را

  نمازگزاردن از  نه  گزارند زيرا آنان نماز نمي  و گرانجاني  و كاهلي  كسالت  جز در حال

  سوم.  نيست ريا جز  چيزي  نمازشان  ترسند پس مي  از عذابي  دارند و نه  اميد ثوابي

رو   ، از آن دلخوشي و  با رغبت  نه »جز با كراهت«را   اموالشان »كنند نمي  انفاق«:  كه اين

  و نابودي  اتالف  در معرض  آن  ، قراردادن�خدا  در راه  مال  پندارند؛ انفاق آنها مي  كه

باور   ، هيچ مال  انفاق  در پاداش ص وي  و رسول �خداوند  هاي وعده  به  كه چرا  است

  .ندارند

   

��Q��P��O��N��M��L��K�� � � � �J��I��H��G��FE��D��C��B��A��Q��P��O��N��M��L��K�� � � � �J��I��H��G��FE��D��C��B��A��Q��P��O��N��M��L��K�� � � � �J��I��H��G��FE��D��C��B��A��Q��P��O��N��M��L��K�� � � � �J��I��H��G��FE��D��C��B��A
���S��R���S��R���S��R���S��R  

  فرزندان و  از اموال  را كه  و آنچه »نياورد  شگفت  تو را به  و فرزندانشان  اموال  پس«

  زندگي اينها در  وسيله خواهد به خدا مي  كه  نيست  جزاين«مپندار زيرا   دارند، نيك

،  نعمتهاست  اين  بخشنده  را كه  آنها پروردگاري  كه اين  سبب  به »كند  شان نيا عذابد

،  در موارد لزوم ديگر را  صدقات  و دادن  اموال  آن  زكات  و پرداخت  شكر گزار نبوده

  خداوند متعال : يعني »كافر باشند  آيد كه  بيرون  درحالي  و جانشان«گذارند  فرومي

  پيامهاي  كه  جهت آيد بدان  بيرون  كفر از بدنهايشان  در حال  ارواحشان خواهد تا مي

  ، در گمراهي سماجت و  اند و با لجاجت و بر كفر مصمم  را نپذيرفته �بر انبيا  منزله

  .اند فرورفته

   

�� �̂�]��\���[��Z��Y��X��W��V��U��T�� �̂�]��\���[��Z��Y��X��W��V��U��T�� �̂�]��\���[��Z��Y��X��W��V��U��T�� �̂�]��\���[��Z��Y��X��W��V��U��T  
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 مسلمانند و از جمله:  نييع »قطعا از شما هستند  كنند كه خدا سوگند ياد مي  و به«

 با كفار است  زيرا نهاد و عواطفشان »از شما نيستند  آنان  كه  در حالي«شما هستند  

 يا.  جبن  علت  ، به با دشمنان  از رويارويي »ترسند مي  هستند كه  گروهي  آنان  ليكن« 

 فرود  اي بدبختي و  كشتار و اسارت  نيز همان  بر آنان  ترسند كه مي  از آن:  است  مراد اين

كنند  مي تظاهر  اسالم  به  تقيه  ، نزد شما از روي فرود آمد و بنابراين  بر مشركان  آيد كه

  . است  امر غير از اين  و واقع  حقيقت  كه در حالي

   

��j��i��h���g��f��e�����d���c��b��a�� �̀�_��j��i��h���g��f��e�����d���c��b��a�� �̀�_��j��i��h���g��f��e�����d���c��b��a�� �̀�_��j��i��h���g��f��e�����d���c��b��a�� �̀�_  
 »را  غارهايي يا«دارند   ا نگهشم  از آسيب  خود را در آن  كه »را بيابند  اگر پناهگاهي«

  به  همراهتان  رفتن  بيرون  را به  دارند تا آنان  از ديد شما پنهان  خود را در آن  بيابند كه

را   يا كانالي  تونل  چون  جايي : يعني »را  يا سوراخي«نگردانيد   ملزم  جنگ  ميدانهاي

 »آورند مي  روي  آن  سوي به  زدهشتاب قطعا«شوند   از ديد شما مخفي  در آن  بيابند كه

چيز  هيچ  گريزند كه و از نزد شما مي  آورده روي  پناهگاه  آن  سوي به  با شتاب  چنان:  يعني

  پس. گريزد مي  تندي  مهار نزنند ـ به  ـ اگر بر آن  اسب  كه گرداند چنان آنها را برنمي

  جز تظاهر به  كه  روست  از اين  ند، همياب خود نمي  كردن  پنهان  را براي  مخفيگاهي  اينان

  .وجود ندارد  فرارويشان  اي و چاره  راه ، ديگر غير حقيقت

   

m���l��km���l��km���l��km���l��k��������������{��z��y�����x��w��v��u��t��s��r��q��p��o��n��{��z��y�����x��w��v��u��t��s��r��q��p��o��n��{��z��y�����x��w��v��u��t��s��r��q��p��o��n��{��z��y�����x��w��v��u��t��s��r��q��p��o��n  
  :پردازد مي  از منافقان  دوم  مجموعه  اوصاف  بيان  به  تعالي  در اينجا حق

 بر تو خرده«  زكات  اموال  و تقسيم  در توزيع:  عنيي »در صدقات  از آنان  و برخي«

 خشنود«خواهند  مي  كه  اي اندازه به »شود  داده  از آن  آنان  اگر به  گيرند پس مي 

  ناچيز وفاني  جز بهره  رو كه گيرند، از آن نمي  لذا بر تو عيب  عملت  از نحوه »گردند مي

از   آنان  و اگر به«دورند  به  و تدين  و از دين ندارند  و مقصدي  ، ديگر مرام دون  دنياي

 »آيند مي  خشم  به  بناگاه«هستند   آن  خواهند و جوياي مي  كه  در حدي »نشود  داده  آن

  .پيچند غرند و بر خود مي ، مي كرده  و اظهار ناخشنودي
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وردند، آ صخدا  را نزد رسول  زكاتي  اموال«: گويد مي  نزول  سبب  كثير در بيان ابن

  از انصار كه  ، مردي حال  كردند، در اين  تقسيم  آن  را در موارد معين  اموال  آن  ايشان

  د كهبو  همان !نبود  عادالنه  تقسيم  اين:  كرد، گفت مي  حركت  سر ايشان  جا پشت  همه

  .»شد  نازل  آيه  اين

 ��j���i��h��g��f��e��d��c��b���a�� �̀ � � � �_��~��}��|��j���i��h��g��f��e��d��c��b���a�� �̀ � � � �_��~��}��|��j���i��h��g��f��e��d��c��b���a�� �̀ � � � �_��~��}��|��j���i��h��g��f��e��d��c��b���a�� �̀ � � � �_��~��}��|
����k����k����k����k����������o��n��m���l��o��n��m���l��o��n��m���l��o��n��m���l  

 �خداوند  كه  بدانچه:  يعني »اند داده  آنان  به  خدا و پيامبرش  بدانچه  و اگر آنان«

  هرچند كه »شدند مي  راضي«  است  داده  آنان  به ص وي  و رسول  مقرر داشته  برايشان

اگر  »و« بهتر بود  برايشان د؛ قطعاكردن مي  اگر چنين ! بود، آري مي  هم  اندك  شان بهره

 »دهند ما مي  او به  رسول و  خدا از فضلش  زودي ، به است  خدا ما را بس: گفتند مي«

در  »راغبيم هللا  سوي ما به« ؛ را داريم  و انتظار آن  ما توقع  كه  است  چيزي  همان  و اين

كردند؛  يم  اگر چنين ! بدهد، آري  هستيم  را اميدوار آن  خود آنچه  ما از فضل  به  كه اين

  .بود  و اعتراضشان  ، بهتر از خشم گونه اين  قطعا رفتاري

  .آموزد ما مي  را به  بزرگي  آداب  كريمه  آيه  اين

   

��{��z��y���x��w��v��u��t��s���r��q��p��{��z��y���x��w��v��u��t��s���r��q��p��{��z��y���x��w��v��u��t��s���r��q��p��{��z��y���x��w��v��u��t��s���r��q��p
��ª��©���� �̈�§��¦¥��¤��£���¢¡�����~��}��|��ª��©���� �̈�§��¦¥��¤��£���¢¡�����~��}��|��ª��©���� �̈�§��¦¥��¤��£���¢¡�����~��}��|��ª��©���� �̈�§��¦¥��¤��£���¢¡�����~��}��|  

گرفتند،   ردهخ صخدا  بر رسول) زكات  اموال(  صدقات  در تقسيم  منافقان  چون

  و به  دفع را  و اعتراضشان  نمود تا طعن  را بيان  صدقات  مصرف  وجوه  خداوند متعال

: فقير »دارد  اختصاص  فقيران  به  صدقات  كه  نيست  جز اين«: دهد  پايان  انگيزيشان فتنه

آمد  صخدا  رسول نزد  مردي«: گويد مي � حرث زيادبن. ندارد  چيزي  كه  است  كسي

  عزوجل  خداي  كه بدان: فرمودند صخدا  رسول. بدهيد  من  به  زكات  از اموال:  و گفت

  بلكه  نشده  راضي) زكات  اموال(  صدقات  در باب  ديگري  پيامبر يا كس  حكم  به

  اگر تو هم  پس  كرده  تقسيم  قسمت  هشت  را به  و آن  نموده  فيصله  آن  در باره  خودش

  .»دهم مي  آن تو نيز از  به  ، اينك هستي  اصناف  از آن
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 كه  است  آمده  شريف  در حديث »دارد  اختصاص  مساكين  به«  زكات  اموال »و«

  كسي  مسكين«: فرمودند صخدا  ؟ رسولهللا يا رسول  كيست  مسكين: گفتند � اصحاب 

برد و  نمي پي  احوالشنياز كند، توانگر نيز بر  يابد تا او را بي را نمي  توانگري  كه  است

  درخواست  چيزي  كند و او خود نيز از مردم  صدقه  شود تا بر وي نمي  فقر وي  متوجه

. فقير بدتر باشد از  اقتصاديش  وضع  كه  است  كسي  مسكين  در نزد احناف. »كند نمي

  ، يعني شرعي  درهم  دينار يا دويست  بيست  مالك  كه ، كسي در نزد احناف  همچنين

علما از   اجماع  دارد، به  خادمي و  منزل  كه بگيرد و كسي  ، نبايد زكات است  زكات  نصاب

  .شود نمي  نياز پنداشته بي  زكات

  كه  كساني:  يعني »دارد  اختصاص  آن  آوري جمع  كارگزاران  به«  زكات  اموال »و«

  ازاصناف  نيز يكي  فرستد، آنان مي  زكات  اموال  آوري  جمع  آنها را براي  مسلمانان  حاكم

  .روند شمار مي به  زكات  اموال  مستحق  گانه هشت

  رسول  بودند كه  قبايلي  زعماي  آنان »دارد  اختصاص  القلوب مؤلفه  به«  زكات  اموال »و«

. نمايند  پايداري  شوند، يا بر اسالم  آوردند تا مسلمان مي  دست را به  دلهايشان صخدا

،  با دادودهش صخدا  رسول  كه  اي دسته: اند دسته  سه  القلوب مؤلفه«: گويد مي  نسفي

  بودند كه  كساني  دوم  شوند، دسته  ساختند تا مسلمان مند مي عالقه  اسالم  آنها را به

  از مؤمنان  شرشان  بودند كه  كساني  سوم  و دسته  با ضعف  همراه  بودند ولي  آورده  اسالم

  شدن و قدرتمند  با انتشار اسالم: گويند ها مي ومالكي  احناف. »شد مي  دفع  مال  وسيله  به

. اند دسته  فقط هفت  زكات  مستحقان  لذا اكنون  است  شده ساقط  القلوب مؤلفه  ، سهم آن

  به  اگر بار ديگر اسالم  كه  نيست  شكي«: گويد مي» االساس«درتفسير   سعيد حوي  شيخ

  مؤلفه  تواند سهم مي  مسلمان  شدند، حاكم  ضعيف  و مسلمانان  زگشتبا  خويش  غربت

  .»احيا كند را  القلوب

 بردگاني  كه  ترتيب  اين  به »دارد  اختصاص  بردگان  آزادي  در راه«  زكات  اموال »و«

.  هاست ها وحنفي شافعي  مذهب  كنند و اين  و آزادشان  كرده  را خريداري 1 شده  مكاتب 

                                                 
" ���!�   :���' L�  2��  �)  Lb�� �'  ]� �/- ��i #�� �' ��9' �)  L��R�  ]��{ �'��' �� �� ��i   	 �9)���iR�'
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نيز   آن  باالستقالل  كردن آزاد  و سپس  برده  خريدن: گويند ها مي ها و حنبلي مالكي اما

  . است  معني  اين  شامل

  قرض زير بار  اند كه كساني: مراد از آنها »دارد  اختصاص  داران وام  به«  زكات  اموال »و«

  و اسراف  ناموجه  صرفاتت  سبب  به  كه  را ندارند، اما كسي  آن  بازپرداخت  و توان  بوده

شود، مگر  نمي  پرداخت  يا غير آن  زكات  از وجوه  باشد، وامش  شده  آميز خود مقروض

 ص اكرم رسول .كند  توبه  اش مالي  در معامالت  شيوه  از تكرار اين  كه آن  مشروط به

  طور به  و همين كردند  ياري  زكات  بودند از وجوه  زير بار قرض  را كه  خود، كساني

  است  كسي» غارم«: گويند مي  احناف. ، ارشاد نمودند وجوه  اين  از بابت  كردنشان ياري

  . باشد، نيست  افزون  وامش از  كه  نصابي  و مالك  است  وي  بر گردن  وامي  كه

و   مجاهدان: اند از عبارت  صنف  اين »دارد  خدا اختصاص  در راه«  زكات  اموال »و«

 با هر خطر  رويارويي  آماده  كشور اسالمي  در سنگرها و مرزهاي  كه ١ يمرزداران

، از  دفاعي  استحكامات  جهاد و تقويت  هاي هزينه  منظور تأمين  به  باشند، كه مي  احتمالي

فقير   احناف  ولي. باشند  شود، هرچند توانگر هم مي  پرداخت  ايشان  به  زكات  وجوه

  و ثروت  از مال  كه حجاجي  همچنين. اند ، شرط كرده زكات  ريافتد  آنها را براي  بودن

  .باشند  هم شوند، هرچند توانگر مي  دسته  اين  اند، شامل جدا افتاده  خويش

  توشه  كه  است  مسافري:  السبيل ابن »دارد  اختصاص  السبيل  ابن  به«  زكات  اموال »و«

  خارج  وي  از دسترس  هر دليلي  ، يا به شده  تمامدر سفر   و ديارش  خانه  به  وي  رسيدن

شود، هرچند در  مي  پرداخت  زكات  ، از اموال كسي  بر چنين  پس  بازمانده  و در راه  است

 »خداست  از جانب  اي فريضه  اين«باشد   خود، از اغنيا هم  و زندگي  بودوباش  محل

  است  و الزم  ثابت  ؛ حكمي يادشده  فدر اصنا  زكات  اموال  صرف  بودن محدود:  يعني

  است  كرده  نهي  را از تجاوز از آن  ايشان و  نموده  فرض  را بر بندگانش  آن  تعالي  حق  كه

  و بر ايشان  آنهاست  در توان  كه  آنچه  به و  بندگانش  مصلحت  به  است »و خدا دانا«

                                                 
" N�t)  �)  L�GT�h	��� �� , �TR�� ��  ]��:�  ����� ,  >���=  ��xg� 	  2���%   �%Z��� , �9AtT+�'��� .
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  و در همه  آن  توزيع  ، در چگونگي زكات  فريضه  در تعيين »است  حكيم«  دشوار نيست

  .چيز

ياد   صنف  هشت  ناگزير بايد بر همه  آيا زكات  شود كه مي  مطرح  سؤال  در اينجا اين

  در اين ؟ فقها است  شد، كافي  داده  هم  اصناف  از آن  بعضي  شود، يا اگر به  صرف  شده

جايز و   يادشده  از اصناف  برخي  به را  آن  ها صرف ها و مالكي حنفي: اند بر دو قول  باره

  .دانند را ناجايز مي  ها آن شافعي

  

��»��º� �¹� � �̧ � �¶� �µ� � �́ � ³²� �±� �°�� �̄ �®��¬�� �«��»��º� �¹� � �̧ � �¶� �µ� � �́ � ³²� �±� �°�� �̄ �®��¬�� �«��»��º� �¹� � �̧ � �¶� �µ� � �́ � ³²� �±� �°�� �̄ �®��¬�� �«��»��º� �¹� � �̧ � �¶� �µ� � �́ � ³²� �±� �°�� �̄ �®��¬�� �«
��¼��¼��¼��¼����¾��½¾��½¾��½¾��½���������������������������É��È��Ç��Æ��Å��Ä��Ã��Â��ÁÀ��¿���É��È��Ç��Æ��Å��Ä��Ã��Â��ÁÀ��¿���É��È��Ç��Æ��Å��Ä��Ã��Â��ÁÀ��¿���É��È��Ç��Æ��Å��Ä��Ã��Â��ÁÀ��¿  

  :كند مي  بيان  گونه را اين  از منافقان  سوم  مجموعه  حال  تعالي  حق  گاه آن

 او زودباور  گويند كه دهند و مي پيامبر را آزار مي  هستند كه  كساني  و از آنان«

و  كند مي  شنود، تصديق مي  را كه  كسي هر  سخن  شود كه مي  گفته  كسي  به:  اذن »است

 را به  سخن  اين  هنگامي  منافقان. گذارد نمي  فرقي  و نادرست  درست  سخن  ميان

 از جنايات  شان و گذشت صحضرت  آن  حلم  به  دادند كه  نسبت ص اكرم رسول 

  كه .شدند  بود ـ غره  ايشان  پوشي و چشم  و بردباري  از بزرگواري  ناشي  ـ كه  خويش 

:  يعني »است شما  نيكو براي  أذني: بگو«  است  منافقان  هاي ديگر از رسوايي  نوعي  اين

خير را   او سخن زيرا  تشماس  براي  اي او نيكوشنونده  شنود ولي از شما مي صپيامبر

) خير  أذن(  تعالي  حق  گاه آن. شناسد شر را و خير را از شر باز مي  سخن  دارد نه باور مي

:  يعني »كند مي  تصديق را  دارد و مؤمنان  خدا ايمان  به«: كند تفسير مي  گونه را اين

و   عظمت  رو كه  كند، از آن مي  او را تصديق  باور دارد و سخن �خداوند  به صپيامبر

  مؤمنان  سخن ص، پيامبر ، همچنان است  او را شناخته  اليتناهي  كمال  هاي و نشانه  جالل

اند  آورده  ايمان  از شما كه  كساني  و براي« كند مي  پذيرد و تصديق شنود، مي را مي

 »ارندد  در پيش  دردناكي  آزارند عذاب مي پيامبر خدا را  كه  و كساني  است  رحمتي

  . دنيا و آخرت  در هر دو سراي
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، از  ديگران  سخن  به  سپردن گوش«: گويد مي» االساس«در تفسير   سعيد حوي  شيخ

  آوردن  دست به ، در ديگران  به  سپردن زيرا گوش  است  بزرگ  رهبران  اوصاف  بارزترين

  براي  اي را نقيصه ازممت  خصلت  اين  منافقان  گذارد ولي برجا مي  اثر بزرگي  دلهايشان

  رسول  دادن  گوش داد كه  نشان  كريمه  آيه  كه قلمداد كردند، درحالي صخدا  رسول

  كه  طوري به  است  بوده  با احتياط و دقيقا هوشمندانه  ، همراه ديگران  سخن  به صخدا

  .»گذاشتند مي  فرق ، ديگران  باطل  و سخنان  مؤمنان  حق  سخنان  ميان  ايشان

   

��M��L��K���J��I��H���G��F��E��D��C��B��A��M��L��K���J��I��H���G��F��E��D��C��B��A��M��L��K���J��I��H���G��F��E��D��C��B��A��M��L��K���J��I��H���G��F��E��D��C��B��A  
  در خلوت  منافقان »كنند تا شما را خشنود گردانند خدا سوگند ياد مي  شما به  براي«

  مؤمنان  خبرها به  اين  زدند و چون مي  طعنه صخدا  بر رسول  شان خصوصي  و مجالس

  گوش  آنها به درباره  آنچه  ند كهخورد سوگند مي  ايشان  و به  آمده  رسيد، نزد مؤمنان مي

  اگر مؤمن  كه  صورتي در«اند  نگفته  سخناني  ندارد و آنها چنان  ، واقعيت رسيده  ايشان

و   طاعت با »او را خشنود سازند  خدا و فرستاده  كه  باشند، سزاوارتر است

  منيع  و مقام �خداوند  خود، عظمت  باطني  كوري  سبب  به  آنان  خود ولي  فرمانبرداري

خود   دروغين  با سوگندهاي را  ، قصد دارند تا مسلمانان يابند بنابراين را درنمي  پيامبرش

  .ارضا نمايند

محمد   ؛ اگر آنچه گفت  از منافقان  مردي:  است  آمده  كريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان

را شنيد   سخنش  اين  ماناناز مسل  فردي !بدترند  از خر هم  باشد مسلمانان  گويد، حق مي

و او را مورد   فرستاده  منافق  آن  دنبال  به  رساند، ايشان صخدا  رسول  را به  و آن

 ! است  نگفته  سخني  چنين  خورد كه سوگند مي  سرهم قرار دادند، اما او پشت  بازپرسي

  .شد  نازل  آيه  اين  بود كه  همان

  

� �W� �V� �U��T��S� �R��Q� � � �P� �O��N� �W� �V� �U��T��S� �R��Q� � � �P� �O��N� �W� �V� �U��T��S� �R��Q� � � �P� �O��N� �W� �V� �U��T��S� �R��Q� � � �P� �O��N������]��\�� � [Z� �Y��X��]��\�� � [Z� �Y��X��]��\�� � [Z� �Y��X��]��\�� � [Z� �Y��X
��_��^��_��^��_��^��_��^  
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 درافتد و  و با ايشان »ورزد  مخالفت  با خدا و پيامبرش  هر كس  اند كه آيا ندانسته«

» اين ماند، مي  جاودانه  در آن  كه  است  جهنم  او آتش  براي  گمان بي«كند   دشمني

و   وزخد  به  از افتادن  خواريي  و چه »است  بزرگ  و خواريي  خفت«، همانا  عذاب

  !باشد؟ بزرگتر مي  در آن  جاودانگي

   

��p��o��n��m���l��k��ji��h��g��f��e��d��c��b�� �a��`��p��o��n��m���l��k��ji��h��g��f��e��d��c��b�� �a��`��p��o��n��m���l��k��ji��h��g��f��e��d��c��b�� �a��`��p��o��n��m���l��k��ji��h��g��f��e��d��c��b�� �a��`
��r��q��r��q��r��q��r��q  

فرود   اي سوره« ص اكرم  بر رسول:  يعني» بر مسلمانان  دارند كه  بيم  از آن  منافقان«

از  »است  دلهايشاندر   از آنچه«را   منافقان:  يعني »را  آنان  كه«  شان در باره »شود  آورده

را از   آنان : يعني »خبر دهد« صو پيامبرش  عزوجل  با خداي  و دشمني  كفر و نفاق

  ساختن مراد؛ آگاه .دارند، خبر دهد مي  آشكار خود پنهان  بر نفاق  افزون  كه  اي نهاني  نفاق

دارند، آگاهند  مي  پنهان خود  آنها در دلهاي  از آنچه  مؤمنان  كه  امر است  از اين  منافقان

 خداوند آشكار  گمان بي«  است  برايشان  تهديدي  اين »كنيد  مسخره«  منافقان  به »بگو«

  ساختن  و يا با آگاه  اي سوره  يا با فرودآوردن »بيمناكيد  از آن  كه  است  چيزي  كننده

  . تان خائنانه  از رازهاي  پيامبرش

   

� �}� �|� �{� � zy� �x� �w� �v� �u� � �t� �s� �}� �|� �{� � zy� �x� �w� �v� �u� � �t� �s� �}� �|� �{� � zy� �x� �w� �v� �u� � �t� �s� �}� �|� �{� � zy� �x� �w� �v� �u� � �t� �s������������������_� �~��������������_� �~��������������_� �~��������������_� �~
��a��`��a��`��a��`��a��`  

  مؤمنين  جويي و عيب  دين  به  زدن  در طعنه  كه  آنچه  درباره »بپرسي  و اگر از آنان«

ما : گويند مي مسلما«؛  است  كرده  آگاه  تو را بر آن �خداوند  كه اند، بعد از آن گفته

،  نبوده  مشغول  ناناز كار تو و مؤم  چيزي  ما به:  يعني »كرديم مي  و بازي  فقط شوخي

تمسخر   پيامبرش او و  خدا و آيات  آيا به: بگو«  ايم بوده  خويش  بازي  فقط سرگرم

  را در جايگاه  و آنان را رد كرد  شان انكار دروغين  خداوند متعال  سان بدين »كرديد؟ مي

  .دهد قرار مي  جنايت  اين  وقوع  به  معترفان
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e��d� �c��be��d� �c��be��d� �c��be��d� �c��b����� � �� � �� � �� � ��j� �i� � hg��f�j��i� � hg��f�j��i� � hg��f�j��i� � hg��f������q��p�� �o� �n��m��l��k��q��p�� �o� �n��m��l��k��q��p�� �o� �n��m��l��k��q��p�� �o� �n��m��l��k
��s��r��s��r��s��r��s��r  

ديگر  و  نيست  از شما پذيرفته  دروغين  و التماس  عذرآوري  زيرا اين »عذر نياوريد«

همانا «ندارد   حالتان  به  سودي  ، هيچ تان خائنانه  رازهاي  كارها بعد از بر مالساختن  اين

:  يعني »ايد كافر شده« بوديد  دهكر  اظهار ايمان  كه بعد از آن:  يعني» شما بعد از ايمانتان

از شما   اگر از گروهي«ايد  ساخته  داد، نمايان  روي  از سويتان  كه  را با استهزايي  كفرتان

و   ساخته  خالص  نفاق  را از كدورت  ايمانشان  بودند كه  كساني:  مراد از آنان »درگذريم

 صدر پيامبر  حمير بود كه بن مخشي  منا به  ، شخصي از آنان  و يكي. كردند  توبه  از نفاق

اثر   بر من  پدرم  و نام  خودم  نام !صخدا  رسول  اي:  گفت مي  زاري  و به  درآويخت

 شد و  پذيرفته  مخشي  توبه:  است  آمده  در روايات!  شدم را مرتكب   خريت  و اين ١كرد

  نامعلوم  تا در مكانيكرد   درخواست �گذاشتند و او از خداوند  را عبدالرحمن  نامش

از   نشاني  رسيد و هيچ  شهادت  به» يمامه»  در روز جنگ  بود كه  همان رسد،  شهادت  به

  .او نيافتند

  گروهي البته»  قراردهيم  كردند، مورد بخشايش  توبه  از نفاق  را كه  اگر گروهي ! آري

مصربودند و از   خويش  بر نفاق:  يعني» بودند  مجرم  آنان  چراكه  كنيم مي  ديگر را عذاب

  .كار نشدند توبه  آن

  در غزوه  شخصي«: فرمود  كه  است  شده  روايت  نزول  سبب  در بيان كعمر بنهللا از عبدا

  زبان  به تر، راغب  شكم  به  خويش  قاريان  ما همانند اين:  گفت  در مجلسي  تبوك

  وي  در پاسخ  مجلس  آن  از اهل  مردي ! ايم تر نديده نبرد جبون  دروغگوتر و در هنگام

  ، قطعا من گويي مي  ها را از سر نفاق ياوه  و اين  هستي  ، تو منافق گفتي  دروغ:  گفت

  رسول  ماجرا به  اين  كه بود  همان.  ساخت  خواهم  آگاه  را از سخنانت صخدا  رسول

  شخص  آن  من: كند مي  اضافه  راوي. شد  نازل  ارتباط قرآن  رسيد و در اين صخدا

  كه بود، درحالي  درآويخته صخدا  بند شتر رسول  ميان  بر تنگ  كه  را ديدم  منافق
                                                 

" ��   :]9��  #��A�  ����9h 	   0 u� :]9��   �i 0��  �� #' ]9�� , u�  ����9h  �i ��R�=! 
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  و سرگرمي  ما فقط بازي !هللا يارسول«:  گفت خراشيد و مي را مي  سنگها پاهايش

��̀�����﴿: گفتند او مي  به صخدا  و رسول!  كرديم مي �� ��� �� �� ��_��~���}��|�̀������� �� �� ��_��~���}��|�̀������� �� �� ��_��~���}��|�̀������� �� �� ��_��~���}��|﴾ 

  .»؟كرديد تمسخرمي  او و پيامبرش  خدا و آيات  هآيا ب:  

   

��~��}� � �|��{��z�� yx� �w� �v�� �u��t��~��}� � �|��{��z�� yx� �w� �v�� �u��t��~��}� � �|��{��z�� yx� �w� �v�� �u��t��~��}� � �|��{��z�� yx� �w� �v�� �u��t
§���¦¥��¤��£��¢¡���§���¦¥��¤��£��¢¡���§���¦¥��¤��£��¢¡���§���¦¥��¤��£��¢¡���������«��ª��©��¨��«��ª��©��¨��«��ª��©��¨��«��ª��©��¨  

هستند   همانند زنانشان  ، در نفاق منافق  مردان »ديگرند از يك  همه  منافق  و زنان  مردان«

 »كنند مي  از معروف  كر و نهيمن  امر به«  است  يكسان  امر با هم  در اين  و احوالشان

و «پيمايند  مي انحطاط را  ، حد نهايي از ايمان  و دوري  در نفاق  كه  است  سان بدين

  و جهاد كه  رحم  و صله  در صدقه  مال  از انفاق:  يعني »بندند خود را فرو مي  دستهاي

  و پرواي  بيم  نجا كهبدا تا »كردند  خدا را فراموش«ورزند  مي  ، بخل است  الزمي  اموري

را   آنان:  يعني »كرد  فراموششان  خدا هم  پس«كند  خطور نمي  و نهادشان  در ذهن  وي

:  يعني »فاسقند  منافقانند كه  ، اين حقيقت در«  دور داشت به  خويش  و فضل  از رحمت

  . است  خيري  از هر گونه  از تمرد و بريدن  عبارت  كه  كاملند، فسقي  در فسقشان  منافقان

   

²��±��°�� �̄� �®� �¬²��±��°�� �̄� �®� �¬²��±��°�� �̄� �®� �¬²��±��°�� �̄� �®� �¬������½¼� � �»��º¹�� �̧ � ¶µ� � � �́ �³��½¼� � �»��º¹�� �̧ � ¶µ� � � �́ �³��½¼� � �»��º¹�� �̧ � ¶µ� � � �́ �³��½¼� � �»��º¹�� �̧ � ¶µ� � � �́ �³
���Á��À��¿��¾���Á��À��¿��¾���Á��À��¿��¾���Á��À��¿��¾  

 ، در آن است  داده  را وعده  دوزخ  ، آتش و كافران  منافق  و زنان  مردان  خدا به«

  عذابي و به  است  بس  برايشان  دوزخ  آتش:  يعني »است  كافي  برايشان  اند، آن جاودانه 

و خدا «كند  مي  داللت  شان عذاب  تعبير خود، بر سختي  اين. ندارند  ينياز  برتر از آن

  و براي«  ساخت طرد كرد و دور  خويش  را از رحمت  آنان:  يعني» كرد  را لعنت  آنان

  .ندارد  جدايي  هيچ  از آنان  كه »است  پايداري  عذاب  آنان
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�P��O�� �N��M�P��O�� �N��M�P��O�� �N��M�P��O�� �N��M������XW��V�� �U��T��S��R� �Q��XW��V�� �U��T��S��R� �Q��XW��V�� �U��T��S��R� �Q��XW��V�� �U��T��S��R� �Q

��c��b��a�� �̀�_ �̂��]��\��[��Z��Y��c��b��a�� �̀�_ �̂��]��\��[��Z��Y��c��b��a�� �̀�_ �̂��]��\��[��Z��Y��c��b��a�� �̀�_ �̂��]��\��[��Z��Y  
شما  : يعني »از شما بودند  پيش  كه  مانند كساني«: فرمايد مي  منافقان  به  خطاب  گاه آن

، آنها  است  پيشينيانتان  شما مانند عمل  از كفار هستيد، يا عمل  مانند پيشينيانتان  منافقان

 »خويش  از نصيب  بودند پس  بيشتري  و فرزندان  اموال  اياز شما نيرومندتر و دار«

 »شما نيز برخوردار شدند و«بود   دنيا مقدر كرده  هاي از لذت  برايشان �خداوند  كه

  براي �خداوند  كه  نصيبي  همان» برخوردار شديد  خويش  از نصيب« ! منافقان  اي

  خويش  نصيب از شما بودند، از  يشپ  كه  آنان  كه  گونه همان«بود   شما مقدر كرده

دنيا را ـ   هاي دربهره  شدن  غرق  خداوند متعال  كه  است  سان بدين »برخوردار شدند

و   گرفته  عيب  گروه بينجامد ـ بر هر دو  ذوالمنن  منعم  از حق  غفلت  به  كه  گونه  بدان

در :  قولي  و به  آن  عبدنيا و لهو و ل  در لذتهاي »و شما فرورفتيد«كند  مي  نكوهش

  آن«امور   و در اين  اعمال  در اين »فرو رفتند  آنان  كه  گونه همان« �خدا  آيات  تكذيب

مراد  »اعمالشان«و نابود شد   تباه:  يعني »حبط شد«  اوصاف  اين  به  موصوف »گروه

  تباه  آنان  نيك  اعمال ! آري.  است  نيك  ، اعمال و صوري  از نظر شكلي  كه  است  اعمالي

، غنا و  سرانجام  كه  است  طريق  اين  در دنيا به  اعمالشان  تباهي »در دنيا و آخرت«شد 

  انبد  كه  و شرفي  انجامد و عزت مي  فقر ومسكنت  اميدوارند، به  بدان  كه  اي نيازي بي

  اما تباهي. گرايد مي  ضعف  اميدوارند، به  بدان  كه پيوندد و قوتي مي  ذلت  دارند، به  چشم

از   چيزي  شوند و به رهسپار مي  دوزخ  به  سرانجام:  كه  است  اين  به  در آخرت  اعمالشان

  همان  گروه  و آن«شوند  مند نمي پنداشتند، بهره مي  وقربت  را طاعت  آن  كه  اعمالي

  .ندارند  و پاداشي  ثواب  ، هيچ خويش  اعمال  اين زيرا در برابر »زيانكارانند

قطعا شما  ، اوست  دستدر   جانم  كه  ذاتي  سوگند به«:  است  آمده  شريف  در حديث

اگر   بدانجا كه كنيد؛ تا مي  پيروي  پشينيانتان  هاي از سنت  قدم  به  و قدم  وجب  به  وجب

 � اصحاب. »شويد مي وارد  آن  به  باشند، شما هم  درآمده  سوسماري  سوراخ  به  آنان
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: كتابند؟ فرمودند  اند؟ آيا اهل كساني  ما چه  مراد شما از پيشينيان !هللا يا رسول: گفتند

  .»جز آنانند؟  كساني  چه!  آري«

   

  

��q��p��o���n��m��l��k��j��i��h��g��f���e��d��q��p��o���n��m��l��k��j��i��h��g��f���e��d��q��p��o���n��m��l��k��j��i��h��g��f���e��d��q��p��o���n��m��l��k��j��i��h��g��f���e��d
��~��}�� �|��{��z��y��x�� wv��u�� �t�� sr��~��}�� �|��{��z��y��x�� wv��u�� �t�� sr��~��}�� �|��{��z��y��x�� wv��u�� �t�� sr��~��}�� �|��{��z��y��x�� wv��u�� �t�� sr

�� �̀�_�� �̀�_�� �̀�_�� �̀�_  
خبر  »است  بودند، نرسيده  از آنان  پيش  هك  خبر كساني«  منافقان  به:  يعني »آنان  آيا به«

: از  است  عبارت  ؟ و آن است  و تأمل  و در خور توجه  اهميت  داراي  كه  و گزارشي

  . گرفت  آنها تعلق  به  آن  در قبال  كه  و جزايي  پيشينيانشان  كارنامه  گزارش

  الجمله في  اعراب  كند كه را ذكر مي  گروه  شش  پيشينيان  از آن  خداوند متعال  گاه آن

  .بودند  آگاه  و از داستانهايشان  را شنيده  اخبارشان

  .رسيدند  هالكت  ، به توفان  وسيله  به  كه »نوح  قوم«: خبر  اول

  .شدند  نابود ساخته  مهلك  بادي  وسيله  به  كه »عاد«  خبر قوم:  دوم »و«

  .ار گرفتار شدندمرگب  بانگ  به  كه »ثمود«  خبر قوم:  سوم »و«

 مسلط كرد و نمرود  را بر آنان  پشه �خداوند  كه »ابراهيم  قوم«خبر :  چهارم »و«

  .رساند  هالكت  به  پشه  وسيله  را به  ملعون

  . را فروگرفت  آنان  بودند و زلزله � شعيب  قوم  كه »مدين  اصحاب«خبر :  پنجم »و«

  كه �لوط  قوم  زير و زبرشده  شهرهاي  مردم:  يعني »مؤتكفات  اهل«خبر :  ششم »و«

  ريشه از  كه  جهت  شهرها را بدان  و آن. رسانيد  شان هالكت  به  با سنگباران �خداوند

شد،   تبديل فرود آنها  فراز آنها به  كه  طوري  به  گشت  و واژگون  منقلب  برآنان  و پايه

  .ناميدند» مؤتكفات«

  براي  روشني  معجزات«  گانه شش  ها و طوايف گروه  آن  پيامبران:  يعني »پيامبرانشان«

 را  آنان  زيرا پيامبرانش »كند  ستم  آنان  به  نبود كه  هرگز خدا بر آن  آوردند پس  آنان
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 �خداوند  كفر به  سبب به »داشتند روا مي  بر خود ستم  آنان  ولي«و هشدار دادند   بيم

  . انقياد در برابر پيامبرانش  و عدم

   

��l�����k��j��i��h��g��fe��d���c��b��a��l�����k��j��i��h��g��fe��d���c��b��a��l�����k��j��i��h��g��fe��d���c��b��a��l�����k��j��i��h��g��fe��d���c��b��a
���|��{��z��y��x��wv��u��t��sr���q��p��o��n��m���|��{��z��y��x��wv��u��t��sr���q��p��o��n��m���|��{��z��y��x��wv��u��t��sr���q��p��o��n��m���|��{��z��y��x��wv��u��t��sr���q��p��o��n��m  

را   مؤمنان  ستوده  صفات  آن  دنبال را ذكر كرد، به  منافقان  ذميمه  صفات  تعالي  حق  چون

 : يعني »ديگرند يك  دوستان  مؤمن  و زنان  مؤمن  و مردان«: فرمايد مي  نموده  بيان

را با   ايشان  كه  و عاملي  ، با همديگر متحد است دوجانبه  و عطوفت  در محبت  دلهايشان

  در حديث  كه چنان  است  عزوجل  خداي  به  و ايمان  ، كار دين آوا ساخته يكجا و هم  هم

  همانند ساختمان  مؤمن  براي  مؤمن« :فرمودند صخدا  رسول  كه  است  آمده  شريف

را در   انگشتانشان  گاه گرداند، آن مي  ديگر را مستحكم  بعضي  از آن  ضيبع  كه  است

  در شرع  كه  آنچه  به:  يعني »كنند امر مي  معروف به«  مؤمنان  پس. »كردند  ديگر داخل يك

  پرستش  و ترك  سبحان  توحيد خداي  ناپسند، كه منكر و  نه  است  و پسنديده  معروف

  نهي«  ناپسند است  در دين  كه  از آنچه:  يعني »منكر و از«  است  جمله  از آن  غير وي

 »كنند مي  را فرمانبرداري دهند و خدا را مي  زكات دارند و كنند و نماز را برپا مي مي

نيز در اوامر و  »او را  و رسول«  است  دستور داده  را بدان  ايشان  كه  آنچه  در انجام

  به  موصوف »گروه  آن«كنند  مي  ، پيروي است  تعالي  حق  از سوي  همه  كه  وي  نواهي

در دنيا و  »خود قرار خواهد داد  رحمت  را مشمول  آنان  زودي خدا به«؛  اوصاف  اين

بر   است  غالب »است  و حكيم  غالب هللاهمانا ا«  خويش  هاي وعده  ، با برآوردن آخرت

  و هم  پاداش  هم  ؛ كه است  ، حكيم آنان  و مجازات  دادن  بر پاداش  هر چيز، از جمله

  .دهد قرار مي  آن  مناسب  را درجاي  عقاب

رسد  مي  واقعيت  اين  قرار دهد، به  را در عصر ما مورد تأمل  مسلمانان  حال  هر كس  البته

و   انحطاط اوضاع  اند و عامل گرفته  فاصله  اوصاف  اين  ، از مجموعه مسلمانان  عامه  كه

  . است  نيز همين  والشاناح

   



1031  
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 »آن  از فرودست  كه  است داده  وعده  باغهايي  با ايمان  و زنان  مردان  خداوند به«

و اند  جاودانه  ، در آن است  نهرها جاري«  آن  هاي و غرفه  درختان  از فرودست:  يعني

در آنها   اي ونابساماني  پليدي  هيچ  كه  است  داده  وعده  اي و پسنديده »پاك  هاي نيز خانه

  در بهشتهاي«برند  سر مي به  و رفاه  برخورداري  زيند و در اوج مي  ، در آنها خوش نيست

 »عدن«. ندارد  و پاياني  انقطاع در آنها هرگز  اقامت  كه  جاويدان:  يعني:  عدن» عدن

  آمده � ابوهريره  روايت  به  شريف  حديث در.  است  در بهشت  شهري  نام:  راجح  قول به

  چگونه  آن  ساختمان  بگوييد كه  ما از بهشت به !هللا ؛ يا رسول گفتيم«: فرمود  كه  است

  آن  ، ريگهاي است  مشك  ، مالط آن است  از نقره  از طال وخشتي  خشتي: ؟ فرمودند است

و  برخوردار شده درآيد، خوش  آن  به  كه  ، هر كس زعفران  آن  و خاك  ريد و ياقوتمروا

  شود و نه مي  كهنه  هايش جامه  ميرد، نه زيد و نمي مي  بيند، جاودانه نمي  هرگز آزاري

  ، بزرگتر استاهللا«  سوي »از«  هرچند اندك »اي و خشنودي«. »رود مي  از بين  اش جواني

 براي  زيرا ايشان  است  داده  ايشان  به  خداوند متعال  كه  اي بهشتي  نعمتهاي  اين »همه از

ـ   جسماني  چيز از لذات  شوند و مسلما هيچ مي  ايمن  تعالي  باري  از خشم  هميشه 

  برابر نيست  تعالي  حق  از سوي  اي خشنودي  باشد ـ با كمترين  بزرگ  كه  هرچند هم

و   بهشتي  باغهاي »اين«  است  و سعادتي  هر رستگاري  سبب  عالخداوند مت  زيرا رضاي

  ديگري  و كاميابي  رستگاري و هر» است  بزرگ  كاميابي  همان«  تعالي  حق  خشنودي

  .باشد مي  آن  پندارند، دون مي  و رستگاري  را كاميابي  آن  مردم  كه

 :فرمودند صخدا  رسول  كه  است  آمده �سعيد ابي  روايت  به  شريف  در حديث

! پرودگار ما اي  لبيك: گويند مي ! بهشت  اهل  اي: فرمايد مي  بهشت  اهل  به  خداوند متعال«

: گويند شديد؟ مي  آيا راضي: فرمايد مي.  توست  در دست  و خير همه  حاضريم  فرمان  به

  ما چيزهايي  به تو  كه درحالي نباشيم   راضي  كه  است  شده  مگر ما را چه! پروردگارا
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شما بهتر از   آيا به: فرمايد ؟ مي اي نكرده عطا  تاز مخلوقات  يك  هيچ  به  كه  اي بخشيده

: فرمايد ؟ مي است  چيز بهتر از اين  مگر چه !پروردگارا: گويند ؟ مي را عطا نكنم  اين

  .»گيرم نمي  هرگز بر شما خشم  آن و بعد از  را بر شما روا داشته  ام خشنودي

   

��N��M��L��KJ��I���HG��F��E��D��C��B��A��N��M��L��KJ��I���HG��F��E��D��C��B��A��N��M��L��KJ��I���HG��F��E��D��C��B��A��N��M��L��KJ��I���HG��F��E��D��C��B��A  
 تا يا  با آنهاست  جهاد با كفار؛ جنگيدن »كنجهاد   و منافقان  با كافران !پيامبر  اي«

حدود   و بر پاداشتن  حجت  ، اقامه و جهاد با منافقان. بپردازند  شوند، يا جزيه  مسلمان

شوند  مي  مرتكب حدود را  اقامه  موجبات  كهاند  كساني  بيشترين  زيرا آنان  است  بر آنان

و   دگرگوني  شدت : غلظت» كن  غلظت  و بر آنان«ترسند  نمي  تعالي  از حق  چراكه

اما در  »و«باشد   چنين در دنيا بايد اين  دو گروه  با اين  رفتار مؤمنان ! آري.  است  خشونت

 � طالب ابي ابن علي »! است بد سرانجامي   و چه  است  دوزخ  جايگاهشان«؛  آخرت

  براي  شمشيري:  شمشير برانگيخترا با چهار  صخود  رسول  متعال  خداي«: فرمايد مي

  براي  و شمشيري  منافقان  براي  شمشيري ، كتاب  كفار اهل  براي  ، شمشيري مشركان

  روايت  ز اينا. كرد  را تالوت  چهار گروه  اين جهاد با  مربوط به  آيات  گاه آن. »باغيان

  آنان  عليه  را اظهار نمايند، جهاد مسلحانه  نفاقشان اگر  منافقان  شود كه دانسته مي  چنين

  . است  جرير طبري ابن  ؛ انتخاب قول  و اين  است  الزم

  

��_��^]��\��[��Z��� � � � � �Y��X��W��V��U��T��S��R��Q�� �P��O��_��^]��\��[��Z��� � � � � �Y��X��W��V��U��T��S��R��Q�� �P��O��_��^]��\��[��Z��� � � � � �Y��X��W��V��U��T��S��R��Q�� �P��O��_��^]��\��[��Z��� � � � � �Y��X��W��V��U��T��S��R��Q�� �P��O
��l��k��j��i��hg��f���e��d��c��b�������a��`��l��k��j��i��hg��f���e��d��c��b�������a��`��l��k��j��i��hg��f���e��d��c��b�������a��`��l��k��j��i��hg��f���e��d��c��b�������a��`��s��r����q��p��o��nm��s��r����q��p��o��nm��s��r����q��p��o��nm��s��r����q��p��o��nm
��a�� �̀�_��~��}����|��{��z��y��xw��v��u��t��a�� �̀�_��~��}����|��{��z��y��xw��v��u��t��a�� �̀�_��~��}����|��{��z��y��xw��v��u��t��a�� �̀�_��~��}����|��{��z��y��xw��v��u��t  

  بيان ، در از روايات  در يكي. كفر را  سخن »اند نگفته  خورند كه خدا سوگند مي  به«

  شد كه  نازل  از منافقان  يكي  سخن  سبب به  آيه  اين:  است  آمده  كريمه  آيه  نزول  سبب

ما هستند   وبرگزيدگان  سروران  ما ـ كه  برادران  به  نسبت  شاگر محمد در سخنان:  گفت

شدند   آگاه  وي  سخن  از اين صخدا  رسول ! ، ما بدتر از درازگوشيم باشد پس  ـ صادق

در «.  است  كفرآميز را نگفته  سخن اين   كرد كه  سوگند خوردن  به  شروع  آن  گوينده  ولي
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  و پس«  كرديم  بيان  كه  است  سخني  همان  و آن »اند هكفر را گفت  قطعا سخن  كه  حالي

را   ، آنچه اسالمشان  بودن  صحيح  فرض بر:  يعني »اند كفر ورزيده  آوردنشان  از اسالم

و قصد «اند  ، اظهار كفر كرده از اظهار اسالم اند، يا بعد داده  انجام  كفر است  موجب  كه

بود از   عبارت  قصدشان  اين:  قولي  به »نشدند  آن  نجاما  به  موفق  اند كه را كرده  كاري

از   تن  دوازده  ، كه تبوك  از غزوه  بازگشت  راه در صخدا  رسول  جان  سوء قصد به

خدا از   كه برنخاستند مگر بر آن  جويي عيب  به و«بودند   آن  دهنده  سازمان  منافقان

و   انكار و اعتراض  به:  يعني »وي  و رسول  نياز ساخت را بي  خود آنان  فضل

و   سزاوار اعتراض  نه  است  ثنا و ستايش درخور  كه  برنخاستند، مگر بر آنچه  جويي عيب

  را از فضل  آنان  و رسولش �خداوند  ساختن نياز بي: از  است  عبارت  انكار و آن

  معيشت  تنگي در  ، آنان مدينه  به صخدا  رسول  آوري  از تشريف  زيرا قبل  خويش

  كردند، وضع  هجرت  مدينه  به صخدا  رسول  كه بعد از آن  بردند ولي سر مي به

از » كنند  اگر توبه  پس«بسيار شد   نهاد و اموالشان  و گشايش  بهبودي  رو به  شان زندگي

  و اگر روي«زنند  وپا مي دست  در آن  كه  نفاقي  اين از »بهتر است  برايشان«  نفاقشان

با  »در دنيا  دردناك  عذابي  كند به مي  را عذاب  آنان خداوند«  و ايمان  از توبه »برتابند

و «  دوزخ  با عذاب »آخرت«در  »و«  مؤمنان  دست به  درآوردنشان  اسارت  و به  كشتن

  .دهد  نجاتشان  الهي  از عذاب  كه» نيست  نصيري و  ولي  هيچ  در زمين  برايشان

   

�e��d��c��b�e��d��c��b�e��d��c��b�e��d��c��b����o��n��m��lkj��i��h���g��fo��n��m��lkj��i��h���g��fo��n��m��lkj��i��h���g��fo��n��m��lkj��i��h���g��f  
  اگر از فضل  اند كه با خدا عهد بسته  اند كه كساني«  از منافقان:  يعني »و از آنان«

 و از نيكوكاران  دهيم مي  ما عطا كند، قطعا صدقه  به«  و ثروت  از مال:  يعني »خويش

  . الحص  و عمل  ايمان  وسيله  به �خداوند  براي  با شكرگزاري »شد  خواهيم 

  حاطب بن ثعلبه  نام به  مدينه  از اهالي  يكي  درباره  آيه  اين:  است  آمده  نزول  سبب  در بيان

اختصار   به  جريرطبري ابن. مسجد ضرار را بنا كردند  بود كه  شد و او از كساني  نازل

و   نموده  روايت  و قتاده  و حسن  عباس از ابن  را با اسانيد آن  حاطب بن ثعلبه  داستان

  كرده  نقل  چنين  باهلي  امامه از ابي  ، اما با سند ضعيفي تفصيل  را به  داستان  اين  سپس
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  از خدا بخواهيد كه !هللا يارسول:  آمد و گفت صخدا  نزد رسول  حاطب بن ثعلبه:  است

، اگر او  است  برانگيخته  حق  شما را به  كه  ذاتي  دارد زيرا سوگند به  ارزاني  مالي  من  به

 صخدا  رسول. داد  خواهم  از آن را  حقي هر ذي  كند، قطعا حق  عنايت  مالي  من  به

  گزارد، بهتر از مال  را بتواني  شكر آن  كه  اندكي  مال ! ثعلبه  برتو اي  واي«: فرمودند

  التماس! اهللا يا رسول:  او گفت  ولي. »آورد را نتواني  شكر آن  تاب  كه  است  بسياري

دعا   چنين صخدا  رسول  پس. كنيد  درخواست  گونه  اين  من  از خدا براي  كه  كنم مي

  گوسفنداني  ، ثعلبه از آن  پس: گويد مي  راوي. »دار  ارزاني مالي   ثعلبه  به !بارالها«: كردند

و تكثر  شدر  انبوهي  و به  زودي به  كرمها و حشرات  كه چنان  گوسفندان را پروراند و آن 

بناچار   آمد و ثعلبه  بر آنها تنگ  ، مدينه مدتي  در اندك  تكثر كردند تا بدانجا كه كنند، مي

  او بيشتر و بيشتر شدند و اين  گوسفندان  ، باز هم رفت  صحرا بيرون  به  آنها از مدينه با

،  ، سرانجام رفتدورتر   مدينه  وحوش از حول  او باز هم  بود كه  فزوني  روبه  روند چنان

  در اين . اي جنازه  به  شد و نه حاضر مي  اي نماز جمعه  به  نه  كار او بدانجا انجاميد كه

  بن بر ثعلبه  واي اي  ! حاطب بن بر ثعلبه  واي  اي«: فرمودند صخدا  رسول  بود كه  هنگام

  .»! حاطب

  احشام و  اموال  زكات  آوري جمع  را براي � از اصحاب  دو تن ص حضرت  آن  سپس

خواستند تا  نيز آمدند و از او  نزد ثعلبه  دو تن  فرستادند، آن  و نواحي  اطراف  ، به مردم

  جز جزيه  ايد، چيزي گذاشته  نامش  شما زكات  كه  آنچه:  او گفت  را بپردازد ولي  زكاتش

  رسول  زگشتند و چونبا  مدينه  دو به  آن. سرباز زد  زكات  ، از دادن گونه  بدين ! نيست

بر   واي  اي«: بگويند، فرمودند  سخني  با ايشان  كه از آن  را ديدند، قبل  ايشان صخدا

  يكي. كرد  نازل  وي  را درباره  آيه  سه  اين  عزوجل  خداي  بود كه  همان. »! حاطب بن ثعلبه

بر تو   واي:  گفت  وي  و بهآمد   نزد وي  رنگد را شنيد بي  آيات  اين  كه  ثعلبه  از نزديكان

  ثعلبه  بود كه  همان: گويد مي  راوي.  است  شده  نازل  آيه  واين...  تو اين  درباره ! ثعلبه  اي

يا :  كرد و گفت  تقديم صخدا  رسول  را به  خويش  مال آمد و زكات   مدينه  به

 صخدا  اما رسول.  كنم شما مي  تقديم  اينك  كه  است  من  مال  زكات  اين! اهللا رسول

  ثعلبه.  است  كرده  تو منع  زكات  مرا از پذيرفتن  عزوجل  خداي :فرمودند  وي  به  خطاب

  كرد، رسول  التماس  هرچه  افشاند ولي مي  كرد و بر سر خود خاك  گريستن  به  شروع
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از   شنيز در عهد خوي � ، ابوبكر صديق بعد از ايشان  سپس. نپذيرفتند  از وي صخدا

  ، درخالفت نپذيرفتند و سرانجام  نيز از وي � و عثمان �، بعد از او، عمر نپذيرفت  وي

  .مرد � عثمان

   

��y����x��w��v��u��t��s��r��q��p��y����x��w��v��u��t��s��r��q��p��y����x��w��v��u��t��s��r��q��p��y����x��w��v��u��t��s��r��q��p  
 و بر عكس »ورزيدند  بخل  بخشيد، بدان  آنان  به  خويش  از فضل  چون  پس«

از  »برگشتند  كنان و اعراض«دادند ن  را صدقه  از آن  بودند، چيزي  خورده  كه  سوگندي 

  .مصر بودند  خويش  اعراض  بر اين  كه ، درحالي تعالي  حق  طاعت

   

��ª��©�� �̈�§��¦��¥��¤���£������¢��¡�����~��}��|��{��z��ª��©�� �̈�§��¦��¥��¤���£������¢��¡�����~��}��|��{��z��ª��©�� �̈�§��¦��¥��¤���£������¢��¡�����~��}��|��{��z��ª��©�� �̈�§��¦��¥��¤���£������¢��¡�����~��}��|��{��z  
  روي  كردند و از آن  را با خداوند خالف  خويش  وعده  كه آن  سزاي ، به در نتيجه«

  نفاق  كنند ـ پيامدهاي او را ديدار مي  كه  ـ تا روزي  شانگفتند، در دلهاي مي  دروغ كه

  ، به دروغ  و ديگري  وعده  خلف  ، يكي است  دو دليل  سزا به  اين  پس »گذارد را باقي

  نفاق  هاي از نشانه  را دو نشانه  و دروغ  وعده  خلف صخدا  ، رسول جهت همين

  ر دلهايشانرا د  نفاق  ، پيامدهاي بخلشان  ايسز  به  متعال  خداي ! آري. اند كرده معرفي

يا .كنند مي  مالقات  عزوجل  با خداي  كه  ، روزي گذاشت  باقي  مستمرا تا روز قيامت

 نفاقشان  گذارد زيرا سبب  باقي  پايدار در دلهاهايشان  ، نفاقي بخل:  است  اين  معني

  .نبود  جز بخل  چيزي 

   

������������³��²��±��°�� �̄�®���¬��«³��²��±��°�� �̄�®���¬��«³��²��±��°�� �̄�®���¬��«³��²��±��°�� �̄�®���¬��«���������� �̧�¶���µ��´�� �̧�¶���µ��´�� �̧�¶���µ��´�� �̧�¶���µ��´  
  زدن طعنه در مورد »داند را مي  خداوند راز و نجوايشان  كه«  منافقان »اند آيا ندانسته«

  هيچ  پس »غيبهاست  و خداوند داناي«  اسالم  و بر دين  ، بر يارانشانص بر پيامبراكرم

  .ماند نمي  مخفي  زند ـ بر وي سر مي  از منافقان  كه  آنچه  جمله چيز ـ از
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����������Ã� �Â��Á� �À��¿��¾��½��� �¼� �»��º��¹����������Ã� �Â��Á� �À��¿��¾��½��� �¼� �»��º��¹����������Ã� �Â��Á� �À��¿��¾��½��� �¼� �»��º��¹����������Ã� �Â��Á� �À��¿��¾��½��� �¼� �»��º��¹
���Î��Í��Ì����Ë���Ê��É���È��ÇÆ��Å���Ä���Î��Í��Ì����Ë���Ê��É���È��ÇÆ��Å���Ä���Î��Í��Ì����Ë���Ê��É���È��ÇÆ��Å���Ä���Î��Í��Ì����Ë���Ê��É���È��ÇÆ��Å���Ä  

خود ـ   و رغبت  ميل  به  را كه  داوطلبي  ، مسلمانان منافقان:  است  آمده  نزول  سبب  در بيان

و تمسخر   دادند، مورد طعن مي  نافله  صدقه  طور داوطلبانه ـ به  فرض  بر زكات  افزون

  صدقه  داوطلبانه خود را  از مال  ، چيز اندكي از مؤمنان  يكي  دادند و چون رار ميق

  از ايشان  و اگر يكي ! است نياز بي  بس  وي  صدقه  خدا از اين: گفتند مي  كرد، منافقان مي

ريا   فقط از روي  شخص  اين: گفتند مي زنان  طعنه  كرد، باز هم مي  را صدقه  بسياري  مال

: شد  نازل  بود كه  همان!  است  خدا نبوده  براي  خالصانه  وي  و صدقه  كرده  نچني

  گيرند بر كساني مي  ند و عيبگير مي  عيب  در صدقات  مؤمن  بر داوطلبان  كه كساني«

  هم  اندك  مال  و آن »يابند نمي«  كردن  صدقه  را براي  چيزي »توانشان  اندازه  جز به  كه

:  يعني »دهند را مورد تمسخر قرار مي  و آنان«  است  شان و زحمت  نجر دست  حاصل

كنند،  مي  بسيار انفاق  را كه  كساني  كنند و هم مي  انفاق  كم  را كه  كساني  ، هم منافقان  آن

:  يعني »كرد  خدا تمسخرشان«:  كه  است  آنها اين  سزاي دهند؛ مورد تمسخر قرار مي

  و برايشان«دهد  مي  تمسخر جزايشان  و در برابر اين  كرده  شانو رسواي  خوار و ذليل

  . آخرت در »است  دردناك  عذابي

   

��S��R��Q��PO��N��� �M��L���K��J��I��H���G��F��E��D�� �C��B��� �A��S��R��Q��PO��N��� �M��L���K��J��I��H���G��F��E��D�� �C��B��� �A��S��R��Q��PO��N��� �M��L���K��J��I��H���G��F��E��D�� �C��B��� �A��S��R��Q��PO��N��� �M��L���K��J��I��H���G��F��E��D�� �C��B��� �A
��\��[��Z��Y��X��W���VU��T��\��[��Z��Y��X��W���VU��T��\��[��Z��Y��X��W���VU��T��\��[��Z��Y��X��W���VU��T  

 بر آنان �هرگز خداوند »نخواهي  آمرزش  چه  بخواهي  آمرزش  آنان  براي  چه«

  يكسان  منافقان  براي صپيامبر  از جانب  آن  و عدم  خواستن آمرزش:  يعني. آمرزد مين 

  آمرزش  برايشان صپيامبر  را ندارند كه  اين  آنها شايستگي  كه  جهت  بدان  است

  آنان  براي اگر هفتادبار«قرار دهد   را مورد مغفرت  آنان  سبحان  بخواهد، يا خداي

هرگز   سبحان  خداي:  يعني »آمرزد را نمي  خداوند هرگز آنان،  كني  طلب  آمرزش

  زياد، آمرزش و اصرار  بسيار و با پافشاري  دفعات  به  آمرزد، هرچند برايشان نمي  برآنان

، عدد  اعراب  كه  روست ازآن و ذكر عدد هفتاد  مراد، عدد هفتاد نيست  پس.  بخواهي
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  كه  است  آن  سبب به«  بر آنان  نيامرزيدن »اين« برند كار مي به  كثرت  هفتاد را در مبالغه

  به  ، كفرشان آنان  آمرزش  عدم  سبب:  يعني» اند ورزيده كفر  خدا و رسولش  به  آنان

:  يعني »را  فاسقان  و خدا گروه«  نيست  آمرزشي  كافران  براي و  است  وي  خدا و رسول

  فسق  سبب  به  زيرا آنان »كند نمي  هدايت«را   و فرمان  اطاعت از  خارج  متمردان

  .شوند برساند، نمي  مطلوب  آنها را به  كه  راهي  يافتن  به  ، موفق خويش

   

��k��j��i��h��g���f��e��d��c��b��a�� �̀�_��� �̂�]��k��j��i��h��g���f��e��d��c��b��a�� �̀�_��� �̂�]��k��j��i��h��g���f��e��d��c��b��a�� �̀�_��� �̂�]��k��j��i��h��g���f��e��d��c��b��a�� �̀�_��� �̂�]
��z��y��������x���w��vu������t���s��r��q��po��n��m���l��z��y��������x���w��vu������t���s��r��q��po��n��m���l��z��y��������x���w��vu������t���s��r��q��po��n��m���l��z��y��������x���w��vu������t���s��r��q��po��n��m���l  

 آنان »شدند  خدا شادمان  از رسول  پسخود   نشيني خانه  ، به گذاشتگان  برجاي«

  بارسول  ، آنها را از همراهي لعين  و شيطان  ، نفاق پروري ، تن تنبلي  بودند كه  منافقاني

  در خانه  خواستند كه  اجازه صخدا  لذا از رسول  بازداشت  تبوك  در غزوه صخدا

  و در مدينه  داده  اجازه  نانآ  نيز به صخدا  رسول. جهاد نپيوندند  كاروان  بنشينند و به

از جهاد،   و تخلف صخدا  بعد از رسول  نشستن  با اين  گذاشتند و آنان  برجاشان

 خدا جهاد كنند، كراهت  خود در راه  و جان  با مال  كه و از اين«شدند   شادمان

  انايم  ، عدم و جان  بر مال  و بخلشان  از جهاد، حرص  نفرتشان  اين  سبب »داشتند 

  برادران  به  منافقان »نرويد  گرما بيرون  در اين: و گفتند«بود   و نفاقشان  واخالص

را  و همديگر  نموده  جهاد سست  به  گفتند تا آنها را از رهسپردن  چنين  در نفاق  خويش

گفتند تا   مؤمنان  را به  سخن  يا اين. كنند  سفارش  خدا و رسولش  با فرمان  مخالفت  به

:  يعني »، اگر دريابند گرمتر است  جهنم  آتش: بگو«كنند   را در جهاد سست  ايشان  معز

  آن  به  كه  جهنم  آتش كه  گريزيد، درحالي مي  اندك  گرماي  از اين  چگونه ! منافقان  اي

فرار   آن از  اكنون هم كه   خواهيد ماند، از آنچه  در آن  وارد خواهيد شد و جاودانه

ناپذير  و پايان  نامتناهي  است  گرمايي  دوزخ  زيرا آتش  تر است گرمتر و سوزان كنيد، مي

  ابدي  خود را در مشقتي ، اندك   از مشقتي  ماندن  مصون  براي  كه  يقينا كسي  پس

  . تر است جاهل  افگند، از هر جاهلي مي
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��³��²...﴿ : آيه صخدا  رسول  كه  است  آمده � انس  روايت  به  شريف  در حديث

µ���´﴾ دوزخ  بر آتش  هزار سال  سبحان  خداي«: فرمودند  گاه را خواندند، آن  

  گاه شد، آن  تاسرخ  برافروخت  ديگر بر آن  هزار سال  تا سپيد شد، سپس  برافروخت

و   است  سياه  همانند شب  دوزخ  شد لذا آتش  تا سياه  افروخت  ديگر بر آن  هزار سال

  .»تاباند بر نمي  روشني  آن  هاي شعله

   

��c��b��������a�� �̀�_��������~��}��|��{��c��b��������a�� �̀�_��������~��}��|��{��c��b��������a�� �̀�_��������~��}��|��{��c��b��������a�� �̀�_��������~��}��|��{  
 بخندند و بسيار  اندكي«ها  و نافرماني  از معاصي »كردند مي  آنچه  سزاي به  پس«

 ، خواهند خنديد و بسيار خواهند گريست  كم  در آخرت  منافقان:  يعني »بگريند

  اين خنديدند و و بسيار مي  و تمسخر گرفته  بازي  خود را به  در دنيا دين  كه  گونه همان

  . و محتوم  قطعي  است  امري

   

��ut��s��r���q��p��o��n��m��l��k��j��i���h�����g��f��e��d��ut��s��r���q��p��o��n��m��l��k��j��i���h�����g��f��e��d��ut��s��r���q��p��o��n��m��l��k��j��i���h�����g��f��e��d��ut��s��r���q��p��o��n��m��l��k��j��i���h�����g��f��e��d
��~��}��|���{��z��y��x��w������v��~��}��|���{��z��y��x��w������v��~��}��|���{��z��y��x��w������v��~��}��|���{��z��y��x��w������v  

 كه اين  دليل »باز آورد  از آنان  گروهي  سوي به«  تبوك  از غزوه »اگر خدا تورا  پس«

  بودند كه  از منافقان  زيرا كساني  آنان  همه  سوي به  ، نه)از آنان  گروهي  سوي به(: فرمود 

اگر از  ! آري .شدند  از جهاد نادم  ماني و واپس  و از تخلف  كرده  توبه  خويش  از نفاق

در   همراهت »آمدن بيرون  از تو براي «  منافق  گروه  ، آن بعد ازآن »و«  بازگشتي  تبوك

نخواهيد شد و   خارج  شماهرگز با من«:  آنان  به »خواستند، بگو  اجازه«  ديگري  غزوه

جهاد،   از شرف  محروميت پس »نبرد نخواهيد كرد  دشمني  با هيچ  من  هرگز همراه

  كه  است  جهت  بدان  ممنوعيت اين  ، همچنان است  آنان  معنوي  مجازات  اولين

  بار به  زيرا شما نخستين«  است خيز برانگيز و فتنه  ، مفسده با مؤمنان  شان همراهي

،  با بيماران:  يعني »نشينان با خانه  هم  اكنون  پس«  تبوك  در غزوه »شديد  راضي  نشستن

  .»بنشينيد«  بازماندند، در خانه  تبوك  غزوه  به  عذر، از رفتن  دليل  به  كه  زنان و كودكان
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  كه«  ازمنافقان:  يعني »از آنان  يك  و هرگز بر هيچ«:  است  اين  منافقان  مجازات  دومين

شد،  مي  دفن  كسي  وقتي  بود كه  قبال چنان »نايست  بميرد، نماز نگذار و بر سر قبرش

از   آيه  در اين  كردند ولي ا ميدع  ايستادند و برايش مي  بر سر قبر وي ص حضرت  آن

  ، چون پس  آن از. شدند  منع  بر وي  كردن منظور دعا  به  بر سر قبر هر منافقي  ايستادن

كردند، اگر از او  مي  سؤال  متوفي  شخصيت  شدند، در باره مي  فراخوانده  اي جنازه  به

 :بها  شأنكم«: گفتند مي  كانشنزدي  به  گزاردند، در غير آن شد، بر او نماز مي مي  ستايش

  شخص  بر جنازه �عمر  همچنين. گزاردند نمي نماز  و بر آن» تان شما دانيد و جنازه

  ، امين بر او نماز نگزارد زيرا حذيفه � يمان بن حذيفه گزارد تا نماز نمي  الحال  مجهول

  به  آنان  چراكه«  تشناخ دقيقا مي  شان و هويت  نام  را به  بود و منافقان صراز پيامبر

  آن  منع  علت  است  اين  پس »مردند  فسق  حال در او كافر شدند و  خدا و رسول

  حق  گونه بدين.  بر سر قبر آنان  و ايستادن  منافقان  بر مرده  از نمازگزاردن ص حضرت

  فر گاهينمود زيرا كا  نيز وصف  فسق  كفر، به  به  نمودن  وصف را بعد از  منافقان  تعالي

  از اوصاف  كه  و خباثت  ، جبن ، نيرنگ ، نفاق ، اما دروغ است پايدار  خويش  در دين

  . است  تر گردانيده تر و ناشايست را از كافر نيز زشت  منافق ، است  منافقان

  كه  شنيدم � الخطاب از عمربن«: گويد مي  كريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان � عباس ابن

نماز   خواندن  به صخدا  مرد، رسول  مدينه  منافقان  سركرده  ابي بن اهللاعبد  چون: فرمود

  ايستادند تا بر وي پا به  حاضر شدند و چون  وي  شدند و بر جنازه  دعوت  بر وي  جنازه

  گوينده  گزاريد كه نماز مي ابي بنهللا خدا عبدا  آيا بر دشمن:  گفتم  ايشان  نماز بگزارند، به

و   شمردم او را بر مي  ننگين  هاي و كارنامه  ايام  گونه بود؟ بدين  سخن...  و اين...  اين

  از من  دست !عمر  اي: فرمودند ، بسيار گفتم  كردند تا چون مي  تبسمص خدا  رسول

�������C��B����A���C��B����A���C��B����A���C��B����A﴿:  شده  گفته  من  به،  ام شده  مخير ساخته  تعالي  حق  از بارگاه  بدار، آخر من

�F��E��D�F��E��D�F��E��D�F��E��D ...﴾   :»هفتاد بار   ، اگر برايشان نخواهي  و چه  بخواهي  آمرزش  بر آنان  هچ

از هفتاد بار   بيش  كه  اگر بدانم  پس» آمرزد نمي  ، هرگز خداوند برآنان بخواهي  آمرزش
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  بر وي  گاه آن ! افزايم شود، قطعا بر هفتاد بار مي مي  وي  آمرزش  سبب  ام خواهي  آمرزش

  وي  ايستادند تا از تدفين  بر سر قبرش  كرده  را مشايعت  وي  هند و جنازنماز خواند

ـ و   شدم  در شگفتصخدا  خود بر رسول  از جرأت  من: گويد مي �عمر .شدند  فارغ

 بيش  زماني  اندك  خدا سوگند كه  به  داناترند ـ ولي  گويم مي  آنچه  به  خدا ورسولش

�﴿: شد  نازل  دو آيه  اين  كه  نگذشت  � «ª��©��� �̈� �§��¦��¥��¤��£��¢��¡�����«ª��©��� �̈� �§��¦��¥��¤��£��¢��¡�����«ª��©��� �̈� �§��¦��¥��¤��£��¢��¡�����«ª��©��� �̈� بعد . ﴾ ...���¡��¢��£��¤��¥��¦��§�

  .»نگزاردند  نماز جنازه  منافقي  بر هيچ صخدا  رسول  از آن

  كه  هست نيز  حقيقت  ، مقابلتا بيانگر اين بر منافقان  از نمازگزاردن  عزوجل  خداي  نهي

  آمده  شريف  حديث در  كه باشد چنان مي  مؤمنان  قربتها در حق  از بزرگترين  نماز جنازه

قيراط   يك  برايش حاضر شود،  بر ميت  تا نماز گزاردن  جنازه  به  هر كس«:  است

از . »قيراط است دو  بماند، برايش  وي  دفن  تا هنگام  و هر كس  است) پاداش(

آنها همانند   كوچكترين« :؟ فرمودند دو قيراط چيست  آن  شد كه  پرسيده صخدا رسول

  فضيلت  به  راجع � عثمان  روايت  به  شريف  در حديث  همچنين. »احد است  كوه

شدند،  مي  فارغ  مرده  از دفن  چون صخدا  رسول:  است  آمده  بر سر قبر مؤمن  ايستادن

  بخواهيد و برايش  آمرزش  برادرتان  براي«: فرمودند ايستادند و مي مي  بر سر قبرش

  .»گيرد قرار مي  پرسش مورد  اكنون او هم كنيد زيرا  مسئلت  پايداري

   

��Ç��Æ��Å��Ä��Ã���Â��Á��À���¿��¾��½��¼��»��º¹�� �̧�¶��µ��Ç��Æ��Å��Ä��Ã���Â��Á��À���¿��¾��½��¼��»��º¹�� �̧�¶��µ��Ç��Æ��Å��Ä��Ã���Â��Á��À���¿��¾��½��¼��»��º¹�� �̧�¶��µ��Ç��Æ��Å��Ä��Ã���Â��Á��À���¿��¾��½��¼��»��º¹�� �̧�¶��µ  
 خواهد خدا مي  كه  نيست  نيندازد، جز اين  شگفت  تو را به  آنان  و فرزندان  و اموال«

فسير ت »رود  كفر بيرون  در حال  كند و جانشان  در دنيا عذاب  آن  وسيله  آنها را به

 تكرار«: گويد مي  تكرار آن  در حكمت  نسفي.  گذشت) 55(  در آيه  كريمه  آيه نظير اين

  كه  حال باشد، در عين  را در نظر داشته  معني  اين  هميشه  تا مخاطب  تأكيد است  براي  آن

  ينبيانگر سوم ، آيه  اين  كه آن  خود را دارد، از جمله  خاص  خود پيام  در جاي  هر آيه

  .»است  منافقان  معنوي  مجازات
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��Ø��×��Ö��Õ��Ô��Ó��Ò���Ñ��Ð��Ï��Î��Í��Ì��Ë��Ê��É���È��Ø��×��Ö��Õ��Ô��Ó��Ò���Ñ��Ð��Ï��Î��Í��Ì��Ë��Ê��É���È��Ø��×��Ö��Õ��Ô��Ó��Ò���Ñ��Ð��Ï��Î��Í��Ì��Ë��Ê��É���È��Ø��×��Ö��Õ��Ô��Ó��Ò���Ñ��Ð��Ï��Î��Í��Ì��Ë��Ê��É���È
���Ú��Ù���Ú��Ù���Ú��Ù���Ú��Ù  

 »شود نازل«  است» برائه»  سوره  ، يعني سوره  مراد همين:  قولي  به »اي سوره  و چون«

  هعلي »جهاد كنيد  با پيامبرش  آوريد و همراه  خداوند ايمان  به:  كه«  مضمون  بدين

رؤسا و  ، يا و مكنت  و ثروت  مال  صاحبان:  يعني »توانمندانشان« �خدا  دين  دشمنان

 خواهند و مي  از تو عذر و اجازه«  آنهاست  سوي به  مردم  چشم  كه  بزرگانشان

 ماندگان  ما با برجاي  كه  بده  اجازه:  يعني »باشيم  نشينان ما با خانه  بگذار كه: گويند مي

  جنگ با تو در  و از همراهي  گير بنشينيم زمين  ضعفا و بيماران  ؛ همچون جنگ معذور از 

  . باشيم  معاف

   

��L��K���J����I��H��G��F��E��D��C��B��A��L��K���J����I��H��G��F��E��D��C��B��A��L��K���J����I��H��G��F��E��D��C��B��A��L��K���J����I��H��G��F��E��D��C��B��A  
 و بيماري  نفاق  سبب  آنها به:  يعني »باشند  نشينان با خانه  شدند كه  راضي  اين  به«

  رسول سر  پشت  كه ، ابا نورزيدند از اين تاس  در دلهايشان  كه  و جبني  و شك  باطني 

  و بردلهايشان«بمانند   كنند، باقي مي  جانشيني  ها از مردان در خانه  كه  با زناني صخدا

  در نتيجه« اند كرده  را انتخاب  خود كفر و نفاق  رو كه  از آن »است  شده  مهر زده

از   تخلف و در  و سعادتي  ريرستگا  بفهمند؛ در جهاد چه  كه »ندارند  درك  قدرت

  . است  نهفته  و شقاوتي  نابودي  جهاد؛ چه

  

Q��P��O��N��MQ��P��O��N��MQ��P��O��N��MQ��P��O��N��M������Z���YX��W��V��UT��S��R��Z���YX��W��V��UT��S��R��Z���YX��W��V��UT��S��R��Z���YX��W��V��UT��S��R
��]��\��[��]��\��[��]��\��[��]��\��[  

جهاد   بهتر از آنانند، به  كه  كردند، كساني  از جهاد تخلف  منافق  گروه  اگر اين »ولي«

 خود  و جانهاي  اند، با اموال ردهآو  با او ايمان  كه پيامبر و كساني«:  بپاخاستند؛ يعني

خوبيها   همه  شامل:  خيرات »است  آنان  براي  خيرات  همه  جهاد كردند و اينانند كه

  زنان : ؛ خيرات قولي  به. گيرد را دربر مي  و دنيا همه  دين  ، منافع بنابراين  هاست ونيكي
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  نايل  هر مطلوبي  به  كه »نندرستگارا  همان  گروه  و اين«اند  آرا در بهشت تن  خوبروي

  .نگرداند  محروم  فوز عظيم  ما را از اين  كه  كنيم مي  مسئلت  عزوجل  از خداي. شوند مي

   

��l��k������j��i��hg��f������e��d��c���b��a�� �̀�_��^��l��k������j��i��hg��f������e��d��c���b��a�� �̀�_��^��l��k������j��i��hg��f������e��d��c���b��a�� �̀�_��^��l��k������j��i��hg��f������e��d��c���b��a�� �̀�_��^  
  آن  و ساختمانهاي  درختان »از زير  كه  است  كرده  آماده  باغهايي  آنان  خداوند براي«

  .»است  بزرگ  رستگاري  همان  اين. اند جاودانه  و در آن  است  نهرها روان«

   

� � �u��t��s��r��q��p��o��n���m���u��t��s��r��q��p��o��n���m���u��t��s��r��q��p��o��n���m���u��t��s��r��q��p��o��n���m����������{��z��y��xw��v��{��z��y��xw��v��{��z��y��xw��v��{��z��y��xw��v
��_����~��}��|��_����~��}��|��_����~��}��|��_����~��}��|  

گويد؛  مي  جهاد سخن  به  در مورد عذر نرفتن  آيد كه مي  از آيات  ديگري  مجموعه  سپس

  اين  بيان  ؟ و از خالل نيست  صحيح  قتو  و چه  عذر صحيح  اين  وقت  چه  كه اين

نزد تو   اعرابي  و معذران«:  شويم آشنا مي  منافقان  و اوصاف  نفاق  طبيعت  ، ما به موضوع

  عذر پيش  كه  است  كسي: معذر »شود  داده«جهاد   ترك» اجازه  آنان  آمدند تا به

عذر و  ، عرب  نشينان باديهاز   گروهي:  يعني. ندارد  عذري  واقع افگند، اما در مي

جهاد را   به  نرفتن  اجازه  آنان  به صخدا  كشيدند تا رسول  پيش  نادرست  هايي بهانه

  عذرخواهي  بدون  بلكه  نكرده  مطرح  عذري  هيچ  بودند كه  ديگري  گروه  بدهند ولي

خدا   به  كه انيوكس«بودند   اعراب  منافقان  آنان  ورزيدند، كه  نشستند و از جهاد تخلف

بر  صخدا  رسول با  كه و با وجود آن »نشستند  گفتند، در خانه  او دروغ  و رسول

كردند   تصديق  نه آوردند و  ايمان  بودند، اما نه  كرده  بيعت  و اطاعت  شنوي حرف

  شد كه  نمايان  حقيقت  ، اين عذري  هيچ  كردن  مطرح  از جهاد بدون  ، با تخلفشان بنابراين

  .اند نيز دروغگو بوده  بر ايمان  آنها در بيعت

  :بودند  گروه  از جهاد سه  متخلفان  پس

  .، از جهاد بازماندند واقعي  عذري  داشتن  سبب به  كه  ـ كساني 1

  اساسي بي  جهاد، عذرهاي  به  اما در نرفتن  نداشته  عذري  هيچ  كه  ـ كساني 2

  .تندخواس  نشستن  افگندند و اجازه پيش
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  گروه  سه  بدترين  اينان  خواستند، كه  نشستن  اجازه  داشتند و نه  عذري  نه  كه  ـ كساني 3

  .بودند

 عذرتراش  متخلف  نشينان از باديه  كافران  به:  يعني »از آنان  كافران  به  زودي  به«

  .»خواهد رسيد  دردناك  عذاب«پروا  بي  كنندگان  غيرمعذور و تكذيب 

 از قبيله  گروهي  درباره  آيه  اين: گويد مي  كريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان  اقاسح ابن

  .شد  غفار نازل بني 

  

��p��o��n��m��l��k��j����i��� � �h��g����f��e��d��c��b��a��`��p��o��n��m��l��k��j����i��� � �h��g����f��e��d��c��b��a��`��p��o��n��m��l��k��j����i��� � �h��g����f��e��d��c��b��a��`��p��o��n��m��l��k��j����i��� � �h��g����f��e��d��c��b��a��`
���|��{��z��y��xw��v��u��t��s���rq���|��{��z��y��xw��v��u��t��s���rq���|��{��z��y��xw��v��u��t��s���rq���|��{��z��y��xw��v��u��t��s���rq  

،  واقعي  عذري  داشتن  سبب  و به  حق  به  كساني  چه  دارد كه مي  بيان  خداوند متعال  گاه آن

و بر «كودكانند  و  زنان  كه »نيست  گناهي  هيچ  بر ناتوانان«: كنند مي  از جهاد تخلف

و   ، لنگان ، نابينايان فرتوت  ، پيران مزمن  بيماران:  مراد از آنان »نيست  گناهي  هيچ  بيماران

  كه  دليل  اين  ، به از جهاد نيست  رتخلفد  ايراد و گناهي  هيچ  بر آنان:  يعني. آنانند  امثال

  به  سپس. شود مربوط مي  و جسم  بدن  به عذرها  و اين  است  و موجه  واقعي  عذرشان

  كه و بر كساني«: فرمايد و مي  بدن  به  گردد نه برمي  مال  به  پردازد كه مي  عذرهايي  بيان

  باوجود داشتن  پس »نيست  گناهي  هيچكنند،   خرج« جهاد  در راه »يابند تا نمي  چيزي

  به«  نيست  فرض  و برايشان  ساقط بوده  جهاد از آنان ، اي يا مالي  معاذير بدني  چنان

  براي  و خيرخواهي  نصيحت »كنند  خيرخواهي  خدا و پيامبرش  براي  كه شرط آن

با   كه  اموري  و ترك  وي  شريعت  به  ، عمل وي  به  آوردن ايمان: از  است  عبارت �خدا

  ، محبت�خدا  بندگان  به  خيرخواهي  كه  نيست  وشكي  است  مخالف  شريعتش

  به  دشمنانشان  نكردن  در امر جهاد و ياري  برايشان  خيرانديشي ، وي  راه  مجاهدان

و   اما نصيحت.  است �خدا  براي  خيرخواهي  معني  شامل  اول  ، درقدم از وجوه  وجهي

در   شان ، اطاعت ايشان  نبوت  تصديق: از  است  عبارت صپيامبر  براي  نديشيخيرا

، ص حضرت  آن  با دوستان  و دوستي  كنند، مواالت مي  امر يا نهي  بدان  كه  هرآنچه
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 بعد از  شان سنت  و احياي ص حضرت  آن  و تعظيم  ، محبت ايشان  دشمنان با  دشمني

  . و امكان  سعي  ا همهو ب  توان  با تمام  شان رحلت

  است  ، نصيحت همانا دين«: فرمودند صخدا  رسول  كه  است  آمده  شريف  در حديث

  وخيرخواهي  نصيحت! هللا  يارسول: گفتند  اصحاب. را تكرار كردند  جمله  بار اين  و سه

  پيشوايان  و براي  و پيامبرش  كتاب  خدا، براي  براي: ؟ فرمودند كسي  چه  براي

بر :  يعني »نيست  راهي  هيچ  بر نيكوكاران«. »آنان  و عامه  مسلمانان) زمامداران(

و   جهاد نيست  به  نرفتن در  و عقابي  ايراد و عتاب  ، هيچ و خيرخواه  خيرانديش  معذوران

  انگيزه  به  ، نه آنان  از سوي جهاد  ترك  كه اين  سبب ، به است  مترتب  جهاد برايشان  ثواب

  مهربان  و خدا آمرزنده«  است  بوده  وجود عذر موجهي  سبب  به  بلكه  آن  به  رغبتي بي

  كه  كساني  آمرزد و به اند؛ مي كرده  عذر از جهاد تخلف  سبب  به  كه  لذا بر كساني »است

  . است  هستند، مهربان  وي  رحمت  مستحق

  ، درباره آيه  اول  بخش:  است  و گفته  دهكر  نقل  نزول  دو سبب  كريمه  آيه  كثير براي ابن

  مزينه  بن مقرن بني  ، درباره دوم  ـ و بخش  عمرو مزني عائذبن  ـ از جمله  جسمي  معذوران

  .شد  گرفتند؛ نازل  لقب» گريندگان :  بكاءون»  از انصار كه  و غير آنان

   

��®��¬��«��ª��©�� �̈��§��¦��¥��¤��£��¢��¡�����~��}��®��¬��«��ª��©�� �̈��§��¦��¥��¤��£��¢��¡�����~��}��®��¬��«��ª��©�� �̈��§��¦��¥��¤��£��¢��¡�����~��}��®��¬��«��ª��©�� �̈��§��¦��¥��¤��£��¢��¡�����~��}
���°��¯���°��¯���°��¯���°��¯������¶��µ�� �́�³��²��±��¶��µ�� �́�³��²��±��¶��µ�� �́�³��²��±��¶��µ�� �́�³��²��±  

 بر مركبها، »كني  تو آمدند تا سوارشان  پيش  چون  كه  بر كساني  نيست  و نيز گناهي«

 »كنم  سوارتان  تا برآن  كنم پيدا نمي  چيزي:  گفتي«جهاد رهسپار شوند   به  كه اين  براي

  كه د؛ درحاليبرگشتن«  و در نتيجه  كني  سوارشان  بر آن  كه  نيافتي  تو مركبي:  يعني

  كردنتان سوار  براي  اي وسيله:  گفتي  آنان  به  چون »بود  سرشار از اشك  چشمانشان

چرا   كه اين  از اندوه«بودند   و ناالن  گريان  برگشتند كه  از نزد تو درحالي ! يابم نمي

  .در نزد تو  در نزد خود و نه  نه »كنند  راه  خرج  يابند كه نمي  چيزي

  عمومي  بسيج  تبوك  غزوه  براي ص پيامبراكرم  چون  از انصار بودند كه  گروهي  ايشان

شود   قرار داده  در اختيارشان  سواري  آمدند و خواستند تا وسيله  كردند، نزد ايشان  اعالم
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  قولي  به. خواستند  راه  توشه صاز پيامبر  ايشان:  قولي  به. گردند  غزوه  آن  عازم  كه

  شريف  در حديث. نخواستند  چيز ديگري  هيچ  ، جز كفشصاز پيامبر  شاناي: ديگر

همانا «: در جهاد فرمودند  كنندگان شركت  به  خطاب صخدا  رسول  كه  است  آمده

را   راهي  پيماييد و هيچ را نمي  اي وادي  هيچ  ايد كه گذاشته  برجاي  را در مدينه  مرداني

ـ   بيماري  روايتي  را عذر ـ و به  ايشان شريكند،  در پاداش با شما  كه رويد، مگر اين نمي

  .»در جهاد بازداشت  از مشاركت

در   برايشان روند و شمار مي به  معاذير حقيقي  داراي  مجموعا چهار گروهند كه  آنان  پس

  . نيست  گناهي  از جهاد هيچ  تخلف

   

��Æ��Å��Ä����Ã��Â��Á��À¿��¾��½��¼���»��º��¹��¸��Æ��Å��Ä����Ã��Â��Á��À¿��¾��½��¼���»��º��¹��¸��Æ��Å��Ä����Ã��Â��Á��À¿��¾��½��¼���»��º��¹��¸��Æ��Å��Ä����Ã��Â��Á��À¿��¾��½��¼���»��º��¹��¸
��Ç��Ç��Ç��Ç���Í��Ì��Ë��Ê��É��È���Í��Ì��Ë��Ê��É��È���Í��Ì��Ë��Ê��É��È���Í��Ì��Ë��Ê��É��È  
جز «: نيستند معذور  وجه  هيچ  به  پردازد كه مي  گروهي  حال  بيان  به  خداوند متعال  گاه آن

  كه با اين  كه  است  بر كساني«، فقط  و ايراد و مؤاخذه  عتاب »راه  كه  نيست  اين

از تو «  هم آن ابند، باي جهاد مجهز كنند، مي  به  خود را بدان  را كه  اي و وسيله »توانگرند

  نشين خانه  با زنان  اند كه شده  راضي  اين  به«از جهاد   در تخلف »طلبند مي  اجازه

  ، در نتيجه است  مهر نهاده  و خدا بر دلهايشان«هستند   نشين خانه  زنان:  خوالف »باشند

را بر   تا آن  است  ندرآ  سودشان  را كه  آنچه »فهمند نمي«  مهر نهادن  اين  سبب به »آنان

  .دهند  ، ترجيح است  و زيانشان  خسران  مايه  كه  آنچه

   

��RQ��P��O��N��M��L��K���J��I��H��G��FE��D��C��B��A��RQ��P��O��N��M��L��K���J��I��H��G��FE��D��C��B��A��RQ��P��O��N��M��L��K���J��I��H��G��FE��D��C��B��A��RQ��P��O��N��M��L��K���J��I��H��G��FE��D��C��B��A
�����������������_� � �̂ �]��\��� � � �[��Z��Y� �X��W� �V��U��T� � � �S�����������������_� � �̂ �]��\��� � � �[��Z��Y� �X��W� �V��U��T� � � �S�����������������_� � �̂ �]��\��� � � �[��Z��Y� �X��W� �V��U��T� � � �S�����������������_� � �̂ �]��\��� � � �[��Z��Y� �X��W� �V��U��T� � � �S

��a��`��a��`��a��`��a��`  
  ، از حال جمله  اين »آورند شما عذر مي  باز گرديد، براي  آنان  سوي به  كه  هنگامي«

  هنگام در  زودي آنها به  دهد كه خبر مي  ماندند، چنين باقي  در مدينه  كه  متخلفي  منافقان

  عذر پيش  خود در جهاد نزد آنان  مشاركت  ، از عدم تبوك  از غزوه  مؤمنان  بازگشت
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شما را در  : يعني »كنيم شما را باور نمي  هرگز سخن  عذر نياوريد كه: بگو«آورند  مي

  . كنيم نمي  تصديق  عذآوريتان  اين

  بعضي همانا خداوند ما را از«: فرمايد ، مي كرده  را بيان آنها  نكردن  تصديق  سبب  گاه آن

  خداي  كه  پذيريم نمي  جهت  را بدان  عذرتان:  يعني» گردانيده  شما آگاه  از خبرهاي

  ما به  اينك هم و  كرده  آگاه  معاذيرتان  دنبو  دروغ  ، ما را به وحي  از طريق  عزوجل

  ، كه در آينده »ديد شما را خواهند  او عمل  و خدا و رسول«  شما واقفيم  حال  حقيقت

  سوي به  گاه آن«داريد يا خير  برمي  هستيد، دست  بر آن  اكنون هم  كه  آيا از شر و فسادي

شويد و شما را  مي  باز گردانيده«  است اليو تع  تبارك  خداي  كه »و آشكار  نهان  داناي

از شما صدور   كه  و نيتي  و عمل  قول هر  زيرا او به »دهد كرديد خبر مي مي  از آنچه

و در   كرديد ـ داناست تظاهر مي  بدان  كه  آنچه داشتيد، يا مي  نهان  كه  از آنچه  ـ اعم  يافته

  .دهد مي جزا  آن  ، شما را در قبال نتيجه

  

��r��q��po��n��ml����k��ji��h��g��f��e��d��c���b��r��q��po��n��ml����k��ji��h��g��f��e��d��c���b��r��q��po��n��ml����k��ji��h��g��f��e��d��c���b��r��q��po��n��ml����k��ji��h��g��f��e��d��c���b
��w��v���u���t��s��w��v���u���t��s��w��v���u���t��s��w��v���u���t��s  

 »خدا سوگند خواهند خورد  نزد شما به  زودي باز گرديد، به  آنان  سوي به  چون«

 مؤكد خواهند  دروغ  اند، با سوگندهاي آورده  را كه  اساسي بي  عذرهاي  زودي به : يعني

 اين  دروغين  سوگندهاي  از آن  شان هدف:  يعني »نظر كنيد صرف  تا از آنان«  ساخت

جهاد،  از  تخلفشان  سبب  نظر كنيد و به درگذريد و صرف  از آنان  شما مؤمنان  كه  است 

اظهار   از آنان ، ننماييد و در عوض  از آنان  بازپرسي  و هيچ  نكرده  شان و مؤاخذه  سرزنش

، از  كرده  طردشان و  ترك:  يعني »گردانيدرو ب  از آنان  پس«كنيد   و خشنودي  رضايت

  و تمام »پليدند  آنان  چراكه«نكنيد   رضايت  اعالم  در نگذريد و از آنان  گناهشان

پند و ارشاد   پذيرش  ، ديگر اهليت علت  اين  به  پس  است  پليد و زشت  اعمالشان

  تنها برخوردي ، بنابراينهشدار در مورد پرهيز از شر را ندارند   خير و دريافت  سوي به

  آنچه  سزاي  و به«باشد  مي  حالشان به  شان ، واگذاشتن آنهاست  سزاوار شأن  كه

  .»است  دوزخ  كردند، جايگاهشان مي



1047  

 ��g������f���e��d��c��b��a��̀ ��_��~����}��|{���z��y��x��g������f���e��d��c��b��a��̀ ��_��~����}��|{���z��y��x��g������f���e��d��c��b��a��̀ ��_��~����}��|{���z��y��x��g������f���e��d��c��b��a��̀ ��_��~����}��|{���z��y��x  
از  آنها  حقيقي  هدف:  يعني »خشنود گرديد  كنند تا از آنان شما سوگند ياد مي  براي«

  به  تان دشمني ، سازد و بنابراين  شما را راضي  تا سوگندهايشان  است  اين  سوگندخوردن

و   حال  به  كمك براي »خشنود شويد  اگر شما از آنان  پس«نرساند   زيان  دنيايشان

  فاسقان  خدا از گروه قطعا«  ، بدانيد كه است  نيز همين  آنان  خواسته  كه چنان  وضعشان

  .»شود خشنود نمي

  راضي زيرا  است  از منافقان  بودن  و راضي  از خشنودي  مؤمنان  ، نهي تعالي  باري  هدف

  آن  مؤمني  هيچ هرگز  كه  است  ، كاري نيست  راضي  از آنان �خداوند  كه از كساني  بودن

  نشود كه  پنداشته  نينشد تا چ  كار گرفته به  جهت  تعبير بدان  اين. دهد نمي  را انجام

  . نيز هست  متعال  خداي  رضاي  ، مقتضي از منافقان  مؤمنان  رضاي

   

��y��x��w��v��ut��s��r��q��p��o������n���m��l��k��j��i��h��y��x��w��v��ut��s��r��q��p��o������n���m��l��k��j��i��h��y��x��w��v��ut��s��r��q��p��o������n���m��l��k��j��i��h��y��x��w��v��ut��s��r��q��p��o������n���m��l��k��j��i��h  
تر،  سخت  دلهايي  زيرا آنان  از ديگران »ترند سخت  ، در كفر و نفاق عرب  نشينان باديه«

  كتابهاي  پذيرش از  ، آنها باالطبع تر دارند بنابراين خشن  هاييتر و زبان درشت  هايي طبيعت

مشعر بر   كه  است  شده  روايت  احاديثي  كه چنان. دورترند  وي  پيامبران  و پيامهاي  الهي

  عنها كههللا ا رضي  عائشه  روايت  به  وارده  شريف  حديث  ، از جمله است  حقيقت  اين

  بودند، آنها از ياران  آمده صخدا  نزد رسول  عرب  شينانن از باديه  گروهي: فرمود

: گفتند ! آري: فرمودند  بوسيد؟ ياران مي را  آيا شما كودكانتان: پرسيدند صخدا  رسول

: فرمودند صخدا  اثنا رسول  در اين ! بوسيم نمي را  ما كودكانمان  خدا كه  وگند بهس  ولي

  توانم مي  چه  ، من است  برداشته  از دلهايتانو مهر را   رحمت  عزوجل  خداي  وقتي«

، شهرهايند  ساكن  كه  عرب  از قوم  كساني  پس. عربند  ازقوم  باديه  ساكنان:  اعراب. »! بكنم

  .شوند مي  ناميده» اعرابي«دارند،   و صحرا سكونت  در باديه  كه از آنان  و كساني» عربي«

 خدا بر پيامبرش  را كه  حدود شريعتي  كه اين  بهسزاوارترند «  عرب  نشينان باديه »و«

 و خدا«  وحي  و از ديار نزول �انبيا  از اماكن  دوريشان  سبب  به »، ندانند كرده  نازل 
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  فرصت و  در امهال  است  حكمت  ، صاحب احوالشان  به  داناست »است  حكيم  داناي

  . آنان  به  دادن

از  �خداوند  بود كه  نشينان باديه  و سنگدلي  خويي درشت  سبب به«: گويد كثير مي ابن

  .»برانگيخت شهرها  را از مردم � پيامبران  بلكه  برنينگيخت  پيامبري  آنان

   

��¬��«��ª��© �̈�§��¦���¥¤��£��¢��¡�����~��}��|��{���z��¬��«��ª��© �̈�§��¦���¥¤��£��¢��¡�����~��}��|��{���z��¬��«��ª��© �̈�§��¦���¥¤��£��¢��¡�����~��}��|��{���z��¬��«��ª��© �̈�§��¦���¥¤��£��¢��¡�����~��}��|��{���z
��®��®��®��®  

  راه در »ندكن مي  را انفاق  آنچه  هستند كه  كساني«  نشينان از باديه:  يعني »و از اعراب«

  است  برايشان  خسارتي  اين  باور اند كه  خود و بر اين  براي »شمارند مي  تاوان« �خدا

:  دائره »برند مي شما دوائر را انتظار  و براي«كنند  مي  انفاق  ريا و تقيه  فقط از روي  پس

. شود مي  دگرگون بال  به  نعمت  در آن  كه  روزگار است  بار و تقلب آمد مصيبت پيش

  برود و آن  شما از ميان  كشند تا غلبه را مي  روزي  شما انتظار چنين  براي  اينان ! آري

  .خود را نپردازند  اموال  ، زكات وقت

  تحقق  به  خبر قرآني  اين  مصداق صخدا  رسول  بعد از درگذشت  كه  ذكر است  شايان

  . است  كريم  قرآن  غيبي  از معجزات  اي ، معجزه آيه  اين  پس  پيوست

آمد  پيش و بال و هر  و عذاب  شر و شكست  ناگوار؛ چون  هاي و حادثه »پيشامد بد«

  كه  رخدادي  خود را با آن  نفرين  خداوند متعال  گونه بدين »باد  آنان بر«  ناگوار ديگري

  كه  آنچه  به »شنواست و خدا«بردند، همانند گردانيد  انتظار مي  مسلمانان  آنها در حق

  .دارند مي  پنهان  در ضمير خويش  كه  آنچه  به »داناست«گويند  مي

   

��½��¼��»��º��¹�� �̧� �¶��µ�� �́�³��²��±��°���¯��½��¼��»��º��¹�� �̧� �¶��µ�� �́�³��²��±��°���¯��½��¼��»��º��¹�� �̧� �¶��µ�� �́�³��²��±��°���¯��½��¼��»��º��¹�� �̧� �¶��µ�� �́�³��²��±��°���¯
���Î��ÍÌ��Ë�Ê��ÉÈ��Ç��Æ��Å��ÄÃ���Â��Á��À��¿¾���Î��ÍÌ��Ë�Ê��ÉÈ��Ç��Æ��Å��ÄÃ���Â��Á��À��¿¾���Î��ÍÌ��Ë�Ê��ÉÈ��Ç��Æ��Å��ÄÃ���Â��Á��À��¿¾���Î��ÍÌ��Ë�Ê��ÉÈ��Ç��Æ��Å��ÄÃ���Â��Á��À��¿¾  

 خدا و روز آخرت  به  اند كه كساني«  نشينان از باديه:  يعني »ديگر از اعراب  و برخي«

  در راه »كنند مي  را انفاق  و آنچه«هستند   نشينان از باديه  دوم  گروه  اينان »رنددا  ايمان 
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  آن  سبب  به  انسان  كه  آنچه:  قربات »شمارند نزد خدا مي  تقرب  سبب« �خدا

  نيك  دعاهاي:  يعني »پيامبر را  و صلوت«جويد   و نزديكي  تقرب �خدا به

  به  رو كه  شمارند، از آن مي  سبحان  نزد خداي  تقرب  هپيامبر را نيز ماي  خواهي وآمرزش

 »اين  گمان بي  كه  باش  آگاه«دارند   راسخ  نيرومند و باوري  ايماني  و پيامبرش �خدا

و   مقبول »است  قربتي« صپيامبر  خواهي و نيز دعاها و آمرزش  و صدقاتشان  انفاق

  در جوار رحمت را  خدا ايشان  زودي به«  متعال  نزد خداي» آنان  براي«  شده پذيرفته

از   كه  و آنچه  مؤمنان با  است  وي  محبت:  پروردگار متعال  رحمت» آورد در مي  خويش

و  »است  خداوند آمرزنده همانا«كند  مي  عنايت  ايشان  به  آخرت  خير دنيا و بهشت

  .پذيرد را مي  گان مايه دكان  وكوشش  و تالش »است  مهربان«پوشاند  را مي  مقصران  عيب

  

��M��L��K��J��I��H��G���F��E��D��C��B��A��M��L��K��J��I��H��G���F��E��D��C��B��A��M��L��K��J��I��H��G���F��E��D��C��B��A��M��L��K��J��I��H��G���F��E��D��C��B��A
��[��Z��Y��X���WV��U��T����������S��R��Q��P��O����N��[��Z��Y��X���WV��U��T����������S��R��Q��P��O����N��[��Z��Y��X���WV��U��T����������S��R��Q��P��O����N��[��Z��Y��X���WV��U��T����������S��R��Q��P��O����N  

و   پيشگامان:  از مهاجران  االولون  سابقون »و انصار  از مهاجران  االولون  و سابقون«

آنها   سابقه  اند، يعني نماز خوانده  هر دو قبله  به  اند كه از اصحابي  نخستين  كنندگان سبقت

شاهد  اند كه يا كساني. اند را دريافته  هر دو قبله  رسد كه مي  عهدي  به  در اسالم

،  ترتيب  اند به چهارگانه  خلفاي  شان اند؛ و بهترين» بدر»  يا اهل. اند بوده» الرضوان بيعت«

، »احد»  مجاهدان  ، سپس»بدر«  اهل  هگا ، آن»مبشره  عشره«از   مانده  باقي  تن  شش  سپس

  پيشگاماني  نخستين: از انصار  االولون  وسابقون. »حديبيه«در » الرضوان بيعت»  اهل  گاه آن

  اند، كه  كرده  ، بيعت»و دوم  اول  عقبه  بيعت«در  صخدا  با رسول  از انصار هستند كه

  كه و كساني«بود   ، هفتاد تن دوم  عقبه  و در بيعت  تن هفت  اول  عقبه  در بيعت  تعدادشان

  پيشگام  پيشروان  از نخستين  كه  كساني:  يعني »اند كرده  پيروي  از آنان  با نيكوكاري

 � آنانند؛ از صحابه  آيندگان و از پي  روان  دنباله  ايشان. اند كرده  مهاجر و انصار، پيروي

  از نخستين  كه آيند، در صورتي مي  ا روز قيامتاند، يا ت آمده  از ايشان بعد  كه  و تابعيني

  همين!  آري. كنند  در كردار و گفتار پيروي  ، با نيكوكاري و دعوت  دين  پيشگامان

 خدا از ايشان«:  هستند كه  آنان  راستين  و انصار و پيروان  از مهاجران  نخستين  پيشگامان
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  برآنان و  در گذشت  و از تقصيراتشان  را پذيرفت  و عباداتشان  و طاعات »خشنود شد 

  آنان  به  خويش  از فضل  كه  بر آنچه »نيز از او خشنود شدند  و ايشان«  نگرفت  خشم

با   همراه »آنان  و براي«سرازير كرد   بر آنان  خويش  و دنيوي  ديني  عطا كرد و از نعمت

  در آن  ،هميشه است  ا رواننهره  از زير آن  كه  كرده  آماده  باغهايي«  خويش  رضاي

  .»بزرگ  كاميابي  همان  است  جاودانند، اين

  رستگاري و  بهشت  به  منان  خداي  از سوي  است  و بشارتي  و مژده  ، گواهي آيه  اين  پس

  بخش  مژده  آيه  اين  كه چنان صپيامبر  از اصحاب  و پيشگامان  پيشروان  براي  در آخرت

مقتدا و الگو قرار  خود  را براي  و ايشان  بوده  ايشان  رهرو راه  هك  نيز هست  كساني

  .دهند مي

داد،   و فضيلت  برتري  را بر ديگر مسلمانان  داران سابقه  متعال پروردگار  كه اين  دليل

  . است  و انتشار آن  از غلبه  و قبل  اسالم  ضعف  در دوران  و انفاقشان  همانا ايمان

   

� �_�� �̂�]��\��_�� �̂�]��\��_�� �̂�]��\��_�� �̂�]��\������ � �� � � �� � � ���nm��l���kj���i��h��g��f��ed��c��b��a`��nm��l���kj���i��h��g��f��ed��c��b��a`��nm��l���kj���i��h��g��f��ed��c��b��a`��nm��l���kj���i��h��g��f��ed��c��b��a`
��v��u���t�������s��r���q��p��o��v��u���t�������s��r���q��p��o��v��u���t�������s��r���q��p��o��v��u���t�������s��r���q��p��o  

 از  بيشتري  ما زواياي  به  كه  شويم روبرو مي  از آيات  ديگري  در اينجا با مجموعه

  روشن را نيز  مؤمنان  ، اوصاف و در مقابل  ساخته  را روشن  منافقان  و روشهاي  اوصاف

،  گروه اين »اند شما هستند، منافق  پيرامون  كه  نشيناني از باديه  و برخي«: كند مي

  مردماني »مدينه  از اهل  و نيز بعضي«داشتند   سكونت  مدينه  پيرامون  بودند كه  منافقاني

  كسب  مهارت  در آن ، كرده  پايداري  بر نفاق:  يعني »اند خو گرفته  بر نفاق«  اند كه منافق

ذكر   شايان. اند  نگشته  منصرف  دهند و از آن مي  نشان  سرسختي  ر آنو شديدا ب  نموده

  نيز مخفي صخدا  بر رسول  حتي  نفاقشان  تا بدانجا بود كه  در نفاق  مهارتشان  كه  است

  اي:  يعني »شناسيم را مي  ، ما آنان شناسي رانمي  تو آنان«  ساير مؤمنان  رسد به  ماند، چه

ماهرند و   در نفاق  ؛ زيرا آنان شناسي نمي  و اعيانشان  اشخاص  را به  تو آنان !صمحمد

  كه  طوري گزينند به مي  گردد، دوري  در ايمانشان  و شبهه  شك  موجب  كه  از آنچه

ما «  آشكار نيست  بر ديگران  سبحان  خداي  جز براي و  مانده  مخفي  بر انسان  نفاقشان
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و   رسوا ساختن  ، يكي مراد از دوبار عذاب »كنيم مي  ابرا دو بار عذ  آنان  زودي به

مراد از دو :  قولي  به.  است  در آخرت  نمودنشان  عذاب  و ديگري  نفاقشان  كردن برمال

  قبر است  عذاب  و ديگري  و اوالد و جانهايشان  بر اموال  مصايب  نزول  ؛ يكي بار عذاب

در   اسفل  درك  سوي به:  يعني »شوند مي  انيدهبازگرد  بزرگ  عذابي  سوي به  گاه آن«

  . دوزخ

   

���i��h���g��f��e��dc��b��a�� �̀�_��~����}���|��{��z���y��x��w���i��h���g��f��e��dc��b��a�� �̀�_��~����}���|��{��z���y��x��w���i��h���g��f��e��dc��b��a�� �̀�_��~����}���|��{��z���y��x��w���i��h���g��f��e��dc��b��a�� �̀�_��~����}���|��{��z���y��x��w  
از   تخلفشان  پردازد كه مي  از متخلفان  ديگري  گروه  حال  بيان  به �، خداوند آيه  در اين

هستند   ديگراني و«:  است  بوده  ا ايمانب  همراه  گناهي  بلكه  نبوده  نفاق  انگيزه  جهاد، به

امر   در واقع  كه ديگرند  گروهي  مدينه  از اهل:  يعني »كردند  خود اعتراف  گناهان  به  كه

كار خود   بعدا از اين كردند و  تخلف  عذر موجهي  هيچ بي  تبوك  اما از غزوه  بوده  مؤمن

  كشيدن پيش  ، بهصخدا  رسول زدن  خويش  تخلف  توجيه  براي  شدند ولي  پشيمان

  برآنان �خداوند  اميدوار بودند كه  در عوض  بلكه  نگشته  متوسل  دروغين  عذرهاي

  به  بودند؛ از پايبندي  داده  قبال انجام  را كه  اعمالي:  يعني »را  نيك  عملي«پذير شود  توبه

  بد است  ديگر كه  با عمل«  واتجهاد در ساير غز  به  و رفتن  اسالم  هاي و برنامه  احكام

بد   عمل  بار ديگر اين يك  ايشان  ولي.  است  تبوك  غزوه از  تخلفشان: مراد »اند درآميخته

  از آن  شان بد و توبه  عمل  آن  به  اعترافشان: از  عبارت  كردند كه  دنبال  نيكي  را با عمل

  ، خود توبه گناه  به  زيرا اعترافشان »يردرا بپذ  آنان  خداوند توبه  كه  است  نزديك«  است

  آمرزد و بر بندگانش را مي  گناهان »است  مهربان  همانا خداوند آمرزنده كه«  است

  .بخشد مي  بزرگوارانه

 از  و گروهي  ابولبابه  در شأن  كريمه  آيه: گويد مي  نزول  سبب  در بيان � عباس ابن

  چون كردند و  تخلف  تبوك  در غزوه صخدا  ا رسولب  از همراهي  شد كه  نازل  يارانش

سوگند  ، مسجد بسته  ستونهاي  خود را به  بازگشتند، آنان  از تبوك ص حضرت  آن

  از نزول و بعد. كند  ديگر نبايد از ستونها بازشان  كسي صخدا جز رسول  خوردند كه
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  آيه  حكم  ولي. ردندمسجد باز ك  را از ستونهاي شخصا آنها صخدا  ، رسول آيه  اين

  . است  خطاكار، عام  مؤمنان  همه  درباره  كريمه

   

��|��{��z��y��xw��v��u������t���sr��q��p��o��n��m��l��k��j��|��{��z��y��xw��v��u������t���sr��q��p��o��n��m��l��k��j��|��{��z��y��xw��v��u������t���sr��q��p��o��n��m��l��k��j��|��{��z��y��xw��v��u������t���sr��q��p��o��n��m��l��k��j  
  اداي ، مراد از آن:  قولي  به. باشد  گناهانشان  كفاره  كه »بگير  اي صدقه  آنان  از اموال«

  گروهي  اين  مخصوصا از سوي  صدقه  ؛ دادنمراد: ديگر  قولي  به.  است  فرض  زكات

  خويش  اموال  شان توبه  اند زيرا آنها بعد از پذيرش كرده  اعتراف  گناهانشان  به  كه  است

را  ص حضرت  شد و آن  نازل  آيه  اين  بود كه  كردند، همان صخدا  رسول  را تقديم

، يا  زكات »آن تا آنها را با«ر داد ـ دستو  آن  كل  ـ نه  از اموالشان  بعضي  گرفتن  به

  اثر گناهي  بردن  بين از: تطهير »سازي  و پاكيزه  پاك«  گيري مي  از آنان  كه  اي صدقه

  . است  پاكسازي  در اين بيشتر و كاملتر  افزودن:  تزكيه. بود  شده  دامنگير آنان  كه  است

هرچند در  شود، محو مي  آن  وسيله  به  زيرا گناه  است  صدقه  بر فضيلت  دليل  كريمه  آيه

  .از جهاد باشد  مانند تخلف  خود به  بزرگي

  دعاي  آنان  حق ، در از اموالشان  صدقه  اين  بعد از گرفتن:  يعني »دعاكن  آنان  و براي«

  دهنده  ، درحق آن  گرفتن  هنگام  به  صدقه  گيرنده  كه  است  ، سنت جهت  از اين.  خير كن

  آرام  بدان  روان  كه  آنچه:  سكن »است  سكني  آنان  تو براي  زيرا دعاي«دعا كند   صدقه

و   گناه به  اعتراف  ، يا شنواي دعايت  شنواي» داناست  و خدا شنواي«گيرد   و اطمينان

وجود   بر گناه  پشيماني و  از اندوه  در نهادشان  كه  آنچه  به  ، داناست است  آنان  دعاي

  .دارد

آوردند،  مي صخد  را نزد رسول  قومي  زكات  چون«: گويد مي � اوفي ابي بنهللا عبدا

  .»...كردند دعا مي  برايشان صخدا  رسول

   

�� �̄�®��¬��«��ª����©�� �̈�§��¦��¥����¤��£��¢��¡��������~��}�� �̄�®��¬��«��ª����©�� �̈�§��¦��¥����¤��£��¢��¡��������~��}�� �̄�®��¬��«��ª����©�� �̈�§��¦��¥����¤��£��¢��¡��������~��}�� �̄�®��¬��«��ª����©�� �̈�§��¦��¥����¤��£��¢��¡��������~��}  
آيا « :دفرماي مي  برانگيخته  صدقه  و دادن  توبه  سوي به  رو آوردن  را به  ايشان  گاه آن

  اطاعت زيرا او از »پذيرد را مي  توبه  از بندگانش  كه  تنها خداوند است  اند كه ندانسته
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 »گيرد مي را  و صدقات«ندارد   ، پروايي عاصيان  و از معصيت  نياز است بي  مطيعان

  به »است  پذير مهربان خود توبه  كه  خداست  كه«اند  آيا ندانسته »و«پذيرد  مي:  يعني

  .بداند؟  و انابت  را در توبه  شان و راستگويي  صدق  كه  سانيك

و   است  آن  دهندگان و انجام  صدقه  عمل  براي  بزرگ  و تشريفي  داشت ، گرامي آيه  اين

يا  صخدا  رسول  اختيارات  ، در حوزه و صدقه  توبه  پذيرفتن  كه  است  معني  مفيد اين

بايد فقط   دهندگان صدقه  باشد پس مي �خداوند  فقط مخصوص  بلكه  نيست  ديگران

را   خداوند صدقه«:  است آمده  شريف  در حديث. باشند  او را مدنظر داشته  رضاي

  را چنان  شما آن  براي  گاه آن گيرد، مي  راستش )بالكيف(  را با دست  و آن  پذيرفته

از   لقمه  يك  هد تا بدانجا كهد مي  را پرورش  اسبش  از شما كره  يكي  دهد كه مي  پرورش

  .»شود احد مي  او، همانند كوه  صدقه

   

�����������À��¿��¾�����½��¼��»������ � �º��¹��¸¶��µ��� �́�³��²��±��°�����������À��¿��¾�����½��¼��»������ � �º��¹��¸¶��µ��� �́�³��²��±��°�����������À��¿��¾�����½��¼��»������ � �º��¹��¸¶��µ��� �́�³��²��±��°�����������À��¿��¾�����½��¼��»������ � �º��¹��¸¶��µ��� �́�³��²��±��°
��Â��Á��Â��Á��Â��Á��Â��Á  

زودي  به  كنيد كه  عمل«:  كار و غير ايشان توبه  گروه  اين  به !صمحمد  اي »و بگو«

خير   اعمال  سوي به  پس »ا خواهند نگريستشم  در عمل  و مؤمنان  وي  رسولخدا و  

نيكو  اگر  و عمل. گردانيد  آاليش بي  عزوجل  خداي  را براي  ريا بشتابيد و اعمالتان بي و

  داناي  سوي به«  از مرگ  پس »زودي و به«شناسند  را مي  آن  باشد، مؤمنان  و شايسته

  بر وي چيز  هيچ  كه  بزرگي  خداي  سوي به:  يعني »شويد مي  و آشكار بازگردانيده  نهان

  پنهان  سازيد، چه را آشكار  آن  ، چه است  يكسان  ها نزد وي دانستني  و تمام  نيست  پنهان

، شما  برابر آن و در »خواهد كرد  داديد، آگاه مي  انجام  آنچه  شما را به  گاه آن«داريد 

  .را جزا خواهد داد

  درون از شما در  اگر يكي«: فرمودند صخدا  رسول  كه  است  آمده  شريف  در حديث

خداوند   گمان دهد، بي  انجام  ، عملي اي روزنه  دارد و نه  دري  نه  كه  منفذي بي  صخره

  در حديث همچنين. »خواهد افگند  بيرون  مردم  باشد ـ براي  كه  را ـ هرچه  عملش

اگر   شود پس مي  عرضه  عشاير متوفايتانو   بر اقارب  همانا اعمالتان«:  است  آمده  شريف
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: گويند باشد، مي شوند و اگر غير از اين مي  شادمان  خير باشد، آنها بدان  اعمالتان

  .»كردي ما را هدايت   كه چنان  كني  شان تا هدايت  را نميران  آنان !بارخدايا

   

���Ð��Ï��Î��Í��ÌË��Ê��É��È��Ç��Æ������Å��Ä��Ã���Ð��Ï��Î��Í��ÌË��Ê��É��È��Ç��Æ������Å��Ä��Ã���Ð��Ï��Î��Í��ÌË��Ê��É��È��Ç��Æ������Å��Ä��Ã���Ð��Ï��Î��Í��ÌË��Ê��É��È��Ç��Æ������Å��Ä��Ã  
  همچون  گويد كه مي  سخن  مؤمن  از متخلفان  ديگري  ما از گروه  به  ليتعا  حق  گاه آن

تأخير   را به آنان  توبه  قبول �نكردند و خداوند  و مجاهده  سعي  ، در توبه اول  گروه

  واگذاشته  الهي امر  به  هستند كه  و ديگراني«:  را پذيرفت  شان توبه  سرانجام  افگند ولي

  قراردارند، باقي  در آن  كه  اگر بر حالي »كند مي  را عذاب  آنان  كه  است  اند، يا اين

  اخالصي  به  شان توبه و در  كرده  راستيني  اگر توبه »پذيرد آنها را مي  و يا توبه«بمانند 

 يا دروغين  بودن  راستين به  داناست »است  حكيم  و خدا داناي«گردند   آراسته  تمام

  . از ايشان  توبه  پذيرش  تأخيرافگندن  در به  است  حكمت  ، صاحب نايشا  توبه  بودن 

 ، مالك بن  ؛ كعب نامهاي از انصار به  تن  سه  ايشان:  است  آمده  نزول  سبب  در بيان

 كردند و هرچند همانند  تخلف  تبوك  از غزوه  بودند كه  ربيع بن و مراره  اميه بن هالل

  توبه و در  مسجد نبسته  ستونهاي  خود را به  بودند ولي  كار پشيمان  ، از اين ابولبابه  گروه

  درآخر سوره. ماند  موقوف  الهي  فرمان به  ، كارشان حالتي  در چنين  نكردند پس  جديت

  . را نيز پذيرفت  آنان  توبه  سرانجام �خداوند  خواهد آمد كه

   

��M��L��K�����J��I��H���G��F��E��D��C��B��A��M��L��K�����J��I��H���G��F��E��D��C��B��A��M��L��K�����J��I��H���G��F��E��D��C��B��A��M��L��K�����J��I��H���G��F��E��D��C��B��A
��N��N��N��N��[���Z��Y��X��W��VU��T���S��R��Q���PO��[���Z��Y��X��W��VU��T���S��R��Q���PO��[���Z��Y��X��W��VU��T���S��R��Q���PO��[���Z��Y��X��W��VU��T���S��R��Q���PO  

  و به  نفوذي  از عوامل  گويد كه مي  ما سخن  به  ديگري  از گروه  خداوند متعال  آيه  در اين

  رسانيدن  زيان  براي  مسجدي  كه  و آنهايي«: اند دشمن» پنجم  ستون«معاصر،   اصطالح

  شخصي  رهبري  به  كه بودند  ، منافقاني روهگ  اين. برسانند  زيان  مسلمانان  تا به »ساختند

» مسجد ضرار»  نام به  كه بنا كردند  ، در جوار مسجد قبا مسجدي ابوعامر راهب  نام به

 »و«.  در ميانشان  و آزارافگني  مؤمنان  به  رساندن قصد ضرر  به:  يعني: ضرارا.  گرفت  لقب

  اهل  جز تقويت  مسجد، قصدي  آن  ساختند زيرا از ساختن »كفر  براي«مسجد را   آن
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  منافقان  آن  گونه همين »مسلمانان  ميان  افگندن تفرقه  و براي«نداشتند   كفر و نفاق

،  حاضر نشوند و در نتيجه» قباء«، درمسجد »مسجد ضرار»  ساختن  بهانه  خواستند تا به

و   الفت  برنده  از بين ، اختالف  ، زاينده كارشان  اين  شود، كه  كم  مسلمانان  جماعت

  آن »و«  نيست  پوشيده  عاقلي  بر هيچ  بود كه  خطرناكي ابعاد  چنان  و داراي  محبت

  پيش:  يعني» از اين  پيش  كه كساني  براي  ساختن  كمينگاه«  مسجد را بنا كردند جهت

  همان  آنان  كه »بودند  برخاسته  محاربه  خدا و پيامبر او به با«مسجد ضرار   از ساختن

  اين  از بناي »خورند كه سوگند مي  و البته«بودند   ابوعامر راهب  رهبري  ، به نفاق  گروه

.  نداشتيم«  مسلمانان  به  و مهرباني �ذكر خدا:  يعني» و خير  نيكي جز  هدفي«مسجد 

  .سوگند خود  در اين »قطعا دروغگويند  آنان  دهد كه مي  خدا گواهي  ولي

در   بود كه  خزرج  طايفه  از اشراف  ، مردي ابوعامر راهب:  است  آمده  نزول  سبب  در بيان

  رؤياهاي ، و ظهور اسالم  مدينه  به صپيامبر  بود و هجرت  شده  نصراني  جاهليت

  پيوست  نفاق  جبهه  به  بود پس  ساخته  پريشان  قومش  و رهبري  او را در رياست  شيرين

توانيد  مي  و آنچه را بسازيد  مسجدتان:  گفت  منافق  گروه  آن  داد و به  تشكيل  و گروهي

  چنان  و از روم  دارم ـ را  روم  قيصر ـ شاه  آهنگ  كنيد زيرا من  آماده  از نيرو و سالح

  و چون.  كنم  بيرون  مدينه از  را با آن  محمد و يارانش  آورد كه  را خواهم  لشكر عظيمي

آمدند و  ص، نزد پيامبر آن به  دادن  رسميت  شدند، براي  خود فارغ مسجد  از بناي

سرد و   شبهاي  و براي  و نيازمندان  معلوالن  را براي  ما مسجدي !هللا يا رسول: گفتند

  نماز اقامه  ما در آن  بياوريد و به شما تشريف   كه  داريم  و دوست  ايم بنا نهاده  باراني

از سفر  هللاشاءا و اگر ان  مسفر هست عازم   اكنون  من: ودندفرم ص حضرت  آن! كنيد

. گزارد  شما نماز خواهيم  مسجد براي  آمد و در آن  شما خواهيم  ميان  ، به بازگشتيم

. كرد  آگاه  و نيرنگشان  را از راز توطئه ص حضرت  شد و آن  نازل  وحي  بود كه  همان

: فرمودند  ايشان  به  را فراخوانده � صحاباز ا  تن از سفر بازگشتند، دو  چون  پس

  آن. بزنيد  كنيد و آتش  را ويران  ستمگرند، برويد و آن  آن  اهل  كه  مسجدي  اين  سوي به

بودند،   آن  در ميان  توطئه  آن  طراح  منافقان  كه رفتند و در حالي مسجد  آن  به  دو، شتابان

  .از آنجا رفتند  سكردند و سپ  زدند و ويران  مسجد را آتش
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  در مسجد ضرار است  از نمازگزاردن صپيامبر  نهي: مراد »نايست  هرگز در آن«

» قباء«مسجد   كه »شده  نهاده  بر تقوي  بنيادش  از روز نخست  كه  مسجدي  هرآينه«

������g﴿مراد از .  است ص مسجدالنبي:  ليقو  وبه � �f��eg��� �f��eg��� �f��eg��� �f��e﴾ سزاوارتر «  است  آن  روز تأسيس

  نمازگزاردنت  حتي اگر:  يعني »شوي  ايستاده«  در مسجد تقوي:  يعني »در آن  كه  است

  در مسجدي �ذكر خدا نماز و  به  ايستادنت  گمان بود، بي جايز مي  در مسجد منافقان

دارند خود   دوست  اند كه مرداني ، در آن«، سزاوارتر بود  شده  يستأس  بر بنياد تقوي  كه

خود در   ـ و بر پاكسازي  وضو وغسل  وسيله  ها ـ به پليدي  از همه »سازند  را پاك

  و گناهان  از نجاسات »پاكيزگان و خداوند«، حريصند  آن  موجب  شدن  عارض  هنگام

  آمده  احاديثي» قباء«مسجد   فضيلت  درباره.  تاس  راضي  و از آنان »دارد مي  را دوست«

در مسجد قباء، همانند   نمازي  گزاردن« : است  شريف  حديث  اين  جمله ، از آن است

  .»است  عمره  يك  دادن  انجام

  نازل مسجد قباء  نمازگزاران  درباره  آيه  اين: گويد مي  نزول  سبب  در بيان ك عباس ابن

سازيد؟  مي  خود را پاك  شما چگونه  كردند كه  سؤال  ايشان از صخدا  رسول. شد

  . كنيم نيز استنجا مي  آب  ، به بعد از استنجا با كلوخ: گفتند

و  بر بنياد توحيد  شده بنا  در مساجد قديمي  نمازگزاردن  بر استحباب  ، دليل كريمه  آيه

  درحديث.  است  و پاكيزگان  نصالحا  با جماعت  همراه  نمازگزاردن  و بر استحباب  تقوي

كردند و   خود نماز بامداد را اقامه  ياران  براي صخدا  رسول  روزي:  است  آمده  شريف

  نماز فارغ از  افتادند و چون  اشتباه  به  در قرائت  را خواندند ولي» روم»  سوره  در آن

  از شما همراه  مردماني ]هك است  اين  علت[شود،  مي  بر ما پوشيده  قرآن«: شدند فرمودند

ما در   همراه  هر كس  دهند پس نمي  انجام  را كامل  خويش  وضوي  خوانند كه ما نماز مي

  .»نيكو گرداند را  خويش  شود، بايد وضوي نماز حاضر مي
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  ، يا كسي بهتر است  نهاده  الهي  و خشنودي  بنياد خود را بر خداترسي  كه  آيا كسي«

  در آتش  و با آن  كرده  ريزي سقوط پي  به  مشرف  پرتگاهي  خود را بر لب  بناي  كه

همانا   كه  و محكم  قوي  بنياد كار خود را بر زيربناي  كه كسي:  يعني »افتد؟ فرومي  دوزخ

 مسجد قباء ـ بهتر از آن  تأسيس  ـ چون  كرده  ريزي پي  اوست  و خشنودي  لهيا  تقواي

  است  سقوط گذاشته به  مشرف  پرتگاهي  را بر لب  ، بنايش اين  خالف  به  كه  است  كسي 

  آبادي  ساختن  افتد؟ پس فرو مي  جهنم  خود يكجا در آتش  با باني  ساختمان  آن  كه

  مشرف  رودخانه  بنا بر كناره  و ساختن  است  در اعمال  از اخالص  ه؛ كناي تقوي  براساس

و   كناره:  جرف.  است  در اعمال  ناخالص  نيت  و داشتن  از ريا و عجب  سقوط؛ كنايه  به

  مشرف:  يعني: هار. قرار دارد  بردگي و سيل  آب  هجوم  در معرض  كه  است  اي وادي  لبه

  عنوان  ـ به  آنان  به:  يعني »كند نمي  را هدايت  بيدادگران  و خدا گروه«سقوط   به

  .دهد خير نمي  ـ توفيق  بر نفاقشان  مجازاتي

   

���¥��¤��£��¢��¡���~��}�����|��{��z���y��x��w���v��u��t���¥��¤��£��¢��¡���~��}�����|��{��z���y��x��w���v��u��t���¥��¤��£��¢��¡���~��}�����|��{��z���y��x��w���v��u��t���¥��¤��£��¢��¡���~��}�����|��{��z���y��x��w���v��u��t  
  شبهه  و برانگيزاننده »شك  سبب  اند، در دلهايشان بنا كرده  كه  ساختماني  آن  همواره«

  ساختن  ويران بعد از  بودند كه  شكاك  مسجد ضرار، منافقاني  زيرا بانيان »ستا«  و نفاق

  و كينه  دشمني خود بر كفر و  تصميم  ، به شان و توطئه  نيرنگ  شدن  مسجد و خنثي  آن

  و نفاق  در شك  پيوسته : يعني »شود  پاره پاره  دلهايشان  كه تا آن«، افزودند  اسالم  عليه

  هنگام  شود و فقط در اين  پاره ، يا با شمشير پاره ؛ يا با مرگ رند تا دلهايشانب سر مي به

و   در شك  پيوسته:  است  يامراد اين. بندد برمي  رخت  از دلهايشان  و شبهه  شك  كه  است

و «شود   و پريشان  ، پاره از نفاق  پشيماني و  توبه  وسيله به  برند تا دلهايشان سر مي به  نفاق

  دادن در جزا  است  حكمت  ، صاحب هايشان نيت به  داناست »است  حكيم  خدا داناي

  . شان جرايم  سبب  آنها به
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جهاد را   داد، در اينجا فضيلت  را شرح  منافقان  هاي رسوايي  د متعالخداون  كه بعد از آن

  بهشت  كه اين  را به  جانها و مالهايشان  همانا خداوند از مسلمانان«: كند مي  بيان

  در قبال  متعال  خداي را به  مجاهد، جانهايشان  گروه:  يعني »است  باشد، خريده  برايشان

در   هم  متعال  اند و خداي بخشيده جهاد  را به  جانها و مالهايشاناند زيرا  فروخته  بهشت

جنگند و  خدا مي  در راه  كه  كساني  همان«  است  بخشيده  ايشان  را به  ، بهشت مقابل

  كفار پيش  قصد كشتن  به  جنگ  در ميدانهاي:  يعني »شوند مي  كشند و كشته مي

كردند،   اگر چنين  دهند پس مي  شدن  كشته  به  ز تنخود ني  ، حتي راه  تازند و در اين مي

  دادن كفار و قرار  عليه  و اقدام  هرچند بعد از تعرض اند، گرديده  سزاوار بهشت  گمان بي

و   در تورات  حقي  وعده  عنوان به  اين«نشدند   هم  كشته ، شدن كشته  خود در معرض

  براي  بهشت  استحقاق  دهد كه خبر مي  سبحان  خداي »اوست  برعهده  و قرآن  انجيل

،  است  و انجيل  تورات  او در كتابهاي  از سوي  و ثابتي  راستين  ، وعده مجاهدان

وفادارتر   عهد خويش  از خدا به  كسي و چه«  نيز هست  در قرآن  وعده  اين  كه همچنان

را هرگز   خويش  وعده  كه  است  الوعدي صادق  تعالي  زيرا حق ! كس مسلما هيچ »؟ است

و اظهار  »باشيد  ايد، شادمان با او كرده  كه  اي معامله  اين  به  پس«كند  نمي  خالف

  در هيچ  از مردم  يك  هيچ  ايد كه كرده  وديس  چنان  نماييد زيرا در آن  و بهجت  مسرت

  همان  و اين«كند   مانند شما عمل به  كه  كند ـ مگر كسي نمي  سودي  آنچنان  اي معامله

  كجايند كساني  پس  نيست  بزرگتر از بهشت  اي كاميابي  زيرا هيچ »است  بزرگ  كاميابي

  دهند؟  انجام  باري سراسر منفعت  معامله  چنين  خويش  خداي با  كه

با   كه شد  نازل  از انصاري  هفتاد تن  در شأن  كريمه  آيه:  است  آمده  نزول  سبب  در بيان

رخداد   اين  در بيان � رواحه بن هللاعبدا. كردند  بيعت» كبري  عقبه«در  ص تحضر  آن

  پروردگار متعال  خواهيد براي مي  هرچه:  گفتم صخدا  رسول  به  در آنجا من«: گويد مي

  نمايم شرط مي  پروردگارم  براي«: فرمودند ص حضرت  آن. »خود شرط نماييد  و براي
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  كه  نمايم شرط مي  خودم  براي نياوريد و  را با او شريك  يزيكنيد و چ  او را عبادت  كه

اگر : گفتند  كنندگان بيعت. »باز داريد نيز  داريد، از من باز مي  مالهايتانرا از جانها و   آنچه

. »است  شما بهشت  پاداش«: فرمودند صخدا  رسول ؟ چيست  ، پاداشمان كنيم  چنين

بود   همان ! شويم مي  آن  فسخ  طالب  و نه  كنيم مي  فسخ  نه كرد، سود  معامله: انصار گفتند

��©����ª»����������﴿: شد  نازل  كه �̈�§��«��ª��©�� �̈�§��«��ª��©�� �̈�§��«��ª��©�� �̈�§...﴾.  

   

��G� �F��E�� �D��C��B��A��G� �F��E�� �D��C��B��A��G� �F��E�� �D��C��B��A��G� �F��E�� �D��C��B��A
��R��Q���P���ON��M��L��K��J��I�����H��R��Q���P���ON��M��L��K��J��I�����H��R��Q���P���ON��M��L��K��J��I�����H��R��Q���P���ON��M��L��K��J��I�����H  

:  يعني »كنندگانند توبه  آنان«: كنند؟ مي  آماده  معامله  اين  خود را براي  كساني  اما چه

 �خدا  طاعت  سوي به  و معصيت  و نفاق  نندگانند از شركك  بازگشت

  كه  اخالصي با  همراه  عزوجل  خداي  عبادت  كنندگانند به قيام:  يعني »كنندگانند عبادت«

و   و در سختي  راحت و  را در رنج  متعال  خداي  كه »حمدگويانند«اند  مأمور شده  بدان

  اقوالي  و به  داران ؛ روزه سائحان : قولي  به »نندسائحا«گويند  و ثنا مي  ، سپاس آساني

  منظور پند و عبرت  به  در زمين  كنندگان سفر و سير ، يا ، يا دانشجويان مجاهدان: ديگر

و   مواظب  بر نماز خويش:  يعني »كنندگانند سجده و  ركوع«اند  مردم  از احوال  گرفتن

و «  است  ، پسنديده در شريعت  كه  آنچه  به:  يعني »معروف  كنندگانند به امر«نگهبانند 

را انكار نمايد و ناپسند   آن  شريف  شرع  كه  است  چيزي: منكر» منكر كنندگانند از  نهي

و  �خداوند  هاي و برنامه  احكام  به:  يعني »حدود خدايند  دارندگان نگاه و«بداند 

. ، پايبندند كرده  نازل  پيامبرانش  زبانو بر   خويش  را در كتب  آن  كه  وي  نواهي اوامر و

  شايسته  راستي  موصوفند و به  شده ياد  اوصاف  به  را كه  كساني:  يعني »را  مؤمنان و«

  .»ده  بشارت«باشند؛  مي  ايمان  وصف

  .»است �خدا  او در راه  بميرد، مرگ  اوصاف  بر اين  هر كس«: گويد مي � عباس ابن

خواهند  مي ، اگر امت  اين  و مربيان  و دعوتگران  است  وصف  ، ده اينها در مجموع  پس

  العين را نصب  گانه ده  اوصاف  كنند، بايد اين  تربيت  و عقيده  ايمان  را براساس  نسلي  كه

  .قرار دهند  خويش
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 صخدا  رسول احتضار در آمد،  حال  به  ابوطالب  چون:  است  آمده  نزول  سبب  در بيان

  نشستند و به  وي  بالين بودند ـ بر سر  نيز نزد وي  اميه بن هللاو عبدا  ابوجهل  كه ـ در حالي

  ولي.  آورم  حجت  برايت �خدا نزد  تا با آن هللااال الاله: بگو ! من  عم  اي: فرمودند  وي

رو بر   عبدالمطلب  آيا از آيين ! ابوطالب  اي: گفتند  وي  به  اميه بن هللاو عبدا  هلابوج

كردند و در  تكرار مي  ابوطالب  را به  سخن اين   پيوسته صخدا  رسول! ؟ گرداني مي

  سخني  ، آخرين انگيختند، سرانجام برمي  الفتعناد ومخ  او را به  اميه و ابن  ؛ ابوجهل مقابل

  الاله»  كه و از اين ! هستم  عبدالمطلب  بر آيين  من: بود  ، اين گفت  ايشان  به  وطالباب  كه

شدند،   مأيوس  وي  آوردن از ايمان  صخدا  رسول  چون  پس. بگويد، ابا ورزيد» االاهللا

  نهي  برايت  خواستن از آمرزش  كه  گاه تا آن  هم  من ، است  چنين حاال كه «: فرمودند

  روا نيست  بر پيامبر و مؤمنان«: شد  نازل  بود كه  همان. »طلبم مي  آمرزش  برايت ، نشوم

  كه از آن  باشند پس  كنند، هرچند خويشاوندانشان  آمرزش  طلب  مشركان  براي  كه

  .اند مرده  بر شرك  كه  جهت  بدان »اند دوزخ  اهل  آنان  گرديد كه آشكار  برايشان

  تحريم و  آنان  براي  خواهي آمرزش  با كفار، تحريم  مواالت  قطع  متضمن  آيه  اين

  همچنين . جايز نيست  ، برايشان درخواست  آن  كه  آنهاست  براي  چيزي  درخواست

  آمده  عمل به  نهي  و از آن  است  وي  براي  خواهي كافر، آمرزش  بر جنازه  نمازخواندن

  اين  ـ در امثال  سودي ، هيچ با كافري  مؤمن  سانان  و خويشاوندي  نزديكي  البته.  است

  .ندارد  وي  حال امور ـ به

  رسول« : است  آمده  آيه  اين  نزول  سبب  در بيان �مسعود  از ابن  ديگري  در روايت

را با   درازي  زمان  از مقابر نشسته  رفتند و بر سر قبري  گورستان  به  روزي صخدا

  اين: فرمودند  گاه ، آن گريستم  ايشان  بر گريه  هم  ريستند و منرازونياز گذراندند و گ

در   كه  خواستم  اجازه  از پروردگارم  و من  هست  ، قبر مادرم ام نشسته  بر سر آن  كه  قبري

  .»نداد  اجازه  من  ، اما او به دعا كنم  وي  حق
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ذكر   پدرش  براي  وي  خواهي را در آمرزش � ، عذر ابراهيم خداوند متعال  گاه آن

 بود،  او داده  به  كه  اي وعده  ، جز براي پدرش  براي  ابراهيم  آمرزش  و طلب«: كند مي

  قبل  پدرش به  ابراهيم  وعده  نينهمچ .�١﴾��º«�﴿:  گفت  پدرش  به  كه  گاه آن »نبود

 �خدا  و ازدشمنان  دوزخ  او از اهل  شود كه  روشن  وحي  از طريق  برايش  بود كه  از آن

  از او بيزاري ، خداست  او دشمن  شد كه  روشن  ابراهيم  براي  كه  هنگامي  ولي«  است

  چون  كه  است  فروتني  هكنند زاري:  اواه »بود  حليم  اواهي  ابراهيم  كه چرا  جست

،  از گناهانم ! آه: گويد افتد و مي مي  و درد و ناله  در آه  ياد آورد، از آن  را به  خطاهايش

  بردباري  شخص:  حليم!  شوم روبرو مي  با آن  گناهان  اين  سبب  به  كه  از مجازاتي!  آه

  .كند گذرد و بر آزارها صبر مي درمي  از اشتباهات  كه  است

   

��r��q��p��o�� � �n�� ml��k�� �j��i����h��g��f��e��d��� �c��b��a��`��r��q��p��o�� � �n�� ml��k�� �j��i����h��g��f��e��d��� �c��b��a��`��r��q��p��o�� � �n�� ml��k�� �j��i����h��g��f��e��d��� �c��b��a��`��r��q��p��o�� � �n�� ml��k�� �j��i����h��g��f��e��d��� �c��b��a��`
��s��s��s��s  

كند، مگر   كرد، گمراه  شان هدايت  كه از آن  را پس  گروهي  كه  نيست  و خدا بر آن«

 �خداوند:  يعني »باشد  كرده  بيان  پرواكنند، برايشان  بايد از آن  را كه  چيزي  كه آن

را   كرد، گمراهي  هدايت  آن  هاي برنامه  و تطبيق  اسالم  سوي ا بهر  گروهي  كه آن بعد از

  روشن  برايشان  كه ـ بعد از آن  وي  از محرمات  بر چيزي  كه  گاه دارد تا آن روا نمي  برآنان

  برايشان  كه از آن  باشند؛ اما اگر قبل  ـ قصد نكرده  است  چيز حرام  آن  باشد كه  شده

  گناهي  صورت گردند، در اين  كار حرام  آن  ، مرتكب است  چيز حرام  نآ  شود كه  روشن

اوامر و   بعد از بيان ، و معصيت  شوند زيرا اطاعت نمي  مؤاخذه  و بدان  نيست  بر آنان

  علم  بيكران  حيطه چيز از  و هيچ »چيز داناست  همه  همانا خداوند به«  است  نواهي

  . نيست  خارج  وي

                                                 
" ��l�  �' �9)  ����  +�9�A�m �. 
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 كند و مي  ، زنده خداوند است  از آن  آسمانها و زمين  ، فرمانروايي در حقيقت«

 و  مطمئن �خدا  نصرت  به  پس »نيست  شما جز خدا يار و ياوري  ميراند و براي مي

  .نهراسيد  وي  باشيد و از دشمنان  دلگرم

در  صخد  رسول  روزي:  است  آمده � حزام بن حكيم  روايت  به  فشري  در حديث

،  شنوم مي  را من  آيا آنچه«: فرمودند  ايشان  به  اثنا خطاب  بودند، در اين  اصحابشان  ميان

: فرمودند صخدا  رسول . شنويم نمي  ما چيزي: گفتند � اصحاب» شنويد؟ شما نيز مي

  كند، سرزنش مي  ناله  كه بر اين را  و نبايد آسمان  شنوم ميرا   آسمان  ناله  صداي  اما من«

كند،  مي  يا سجده  اي فرشته  بر آن  كه اين مگر  نيست  در آن  وجبي  جاي  كه كرد؛ در حالي

  .»است  ايستاده  عبادت  يا به

  . و جهاد است  بر تقوي  مؤمنان  برانگيزاننده  كريمه  آيه

   

±��°�� �̄�®���¬��«��ª��©±��°�� �̄�®���¬��«��ª��©±��°�� �̄�®���¬��«��ª��©±��°�� �̄�®���¬��«��ª��©���������� �̧�¶��µ�� �́���³��²�� �̧�¶��µ�� �́���³��²�� �̧�¶��µ�� �́���³��²�� �̧�¶��µ�� �́���³��²
���Ç��Æ��Å��Ä������Ã��ÂÁ���À��¿�����¾���½��¼��»��º��¹���Ç��Æ��Å��Ä������Ã��ÂÁ���À��¿�����¾���½��¼��»��º��¹���Ç��Æ��Å��Ä������Ã��ÂÁ���À��¿�����¾���½��¼��»��º��¹���Ç��Æ��Å��Ä������Ã��ÂÁ���À��¿�����¾���½��¼��»��º��¹  

  تبوك  غزوه از  متخلف  ماندگان واپس  به  كه در اين »، خداوند بر پيامبر ببخشود يقين  به«

نيز ببخشود بر  »و«  خواست آمرزش  مشركان  براي  كه داد، يا در اين  تخلف  اجازه

همانا   كه »دشوار  ساعت  در آن  كه«  جهت  را بدان  گناهانشان »ارو انص  مهاجران«

بعد از «نورزيدند   او تخلف  و از پيروي »كردند  از پيامبر پيروي«بود   تبوك  غزوه

و   و ازقيد طاعت »برود  از جاي  از آنان  اي دسته  دلهاي  بود كه  نمانده  چيزي  كه آن

  .شود  بگردد و منحرف  اطاعت

بودند، در  افتاده  در آن  كه  بزرگي  جهاد و سختي  دشواري  سبب  به  بودند كه  گروهي  انآن

  .جهاد فرورفتند  از جبهه  برگشت  انديشه

  كنند، يا برهمگي  بود تخلف  نزديك  كه بر كساني:  يعني »پذير شد توبه  باز بر ايشان«

  .»است  و رحيم  رئوف  آنان  به  او نسبت  چرا كه«  مؤمنان
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 صخدا  بارسول  هنگامي«: گويد مي  تبوك  غزوه  و سختي  دشواري  در وصف �عمر

فرود   در منزلي  روزي ، گرم  بود و هوا سخت  تابستان  چله  كه  شديم  عازم  تبوك  غزوه  به

ما   گردنهاي  كرديم  گمان  داد تا بدانجا كه  دست  سختي  ما تشنگي  به  و در آن  آمديم

  شما را به  عزوجل  خداي !هللا يارسول:  گفت �اثنا ابوبكر  در اين... خواهد شد  هبريد

  رسول. ما دعا كنيد  براي  كنم مي لذا تمنا  است  داده  عادت  خير در دعايتان  دادن

  رسول  پس ! آري:  ابوبكر گفت» ؟ كنم چنين  كه  داري  آيا دوست«: فرمودند صخدا

  بودند كه  نياورده  دعا برداشتند و هنوز آنها را پايين  به  آسمان  را به  دستانشان صخدا

را   ظروفي � و اصحاب  گرفت  آرام  باريد، سپس  تهو تند و پيوس  گرفت  باريدن  آسمان

  و ميدان  گستره  كه  تا بنگريم  اثنا رفتيم  در اين. پر كردند  آب داشتند، از  همراه  به  كه

ما   از محيط قرارگاه  باران  كه  ديديم  شگفتي  ؟ با كمال است  بوده جاتا ك  باران  بارش

  .»است  فراتر نرفته

  سبب  بود كه  اي دشواري  در همچو ساعات صاز پيامبر � اصحاب  يرويپ ! آري

و   تنگدستي جهاد در  به  ايشان  قاطع  گرديد زيرا تصميم  بر آنان  تعالي  حق  بخشايش

  بسيار سخت  تصميمي ، روم  امپراطوري  چون  دشمني  نيرومندي  به  لمگرما، با ع  شدت

  كردند، اما آن مي  خود لمس وجود  را با همه  آن  دشواري  مؤمنان  فرسا بود كه و توان

كردند،   ، تحمل آن  و صولت  دولت  و تقويت  و نشر اسالم �خدا  را در راه  سختي  همه

برخوردار گشتند و در   و مغفرت  و ازتوبه  شده  درجات  برتري  رو، شايسته ازين  هم

  . ساخت  شان راضي  شد و هم  راضي  از ايشان  هم  عزوجل  ، خداي نهايت

  .بود  تبوك  ، غزوه كريمه آيه  نزول  سبب

   

��P��O��N��M��L��K��J������I��H��G��F��E��D��C��B��A��P��O��N��M��L��K��J������I��H��G��F��E��D��C��B��A��P��O��N��M��L��K��J������I��H��G��F��E��D��C��B��A��P��O��N��M��L��K��J������I��H��G��F��E��D��C��B��A
���\��[Z��Y��X��W�����V����U��T��S����R��Q���\��[Z��Y��X��W�����V����U��T��S����R��Q���\��[Z��Y��X��W�����V����U��T��S����R��Q���\��[Z��Y��X��W�����V����U��T��S����R��Q����������a�� �̀���_�� �̂�]��a�� �̀���_�� �̂�]��a�� �̀���_�� �̂�]��a�� �̀���_�� �̂�]  

  كه  تني سه  بر آن �خداوند  همچنين:  يعني» شدند  داشته  بازپس  كه  كس  سه  و برآن«

ديگر   متخلف  گروه  توبه  همچون  آنان  تأخير كردند و توبه  جهاد در تبوك  به  از پيوستن
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ذير گرديد و پ نيزتوبه ١نشد،  پذيرفته  ـ دردم  گذشت  ذكرشان  عذر كه  ـ از صاحبان

  در باره  بعدي  و آيه  آيه  اين  كه نكردند تا آن  تلقي  آنها را پذيرفته  توبه صخدا  رسول

  به »گرديد  تنگ  برآنان  اش فراخي  با همه  زمين  تا آنجا كه«شد   نازل  شان توبه  قبول

  مردم صخدا  رسول  چراكه  با آنان  كسي  نگفتن  و سخن  از آنان  مردم  روگرداني  سبب

  توبه  قبول:  يعني »آمدند  تنگ و از خود به«بودند   كرده  نهي  با آنان  گفتن  را از سخن

  وحشت  سبب  و به  آمده  تنگ  به  از خود هم  آنان  افتاد كه  تعويق  تا بدانجا به  ايشان

سوي او  جز بهاز خدا   پناهي  دانستند كه و«شدند   تنگدل  زياد، سخت  و اندوه  تنهايي

خود او   سوي جز به  سبحان  خداي از  پناهي  هرگز هيچ  دانستند كه:  يعني »نيست

 »كنند  داد تا توبه  توبه  توفيق  آنان  خدا به  سپس«و استغفار   با توبه  هم  ندارند؛ آن

و   قامتبا است  كنند و در آينده  توبه تا  بازگشت  خود برآنان  رحمت  به  تعالي  حق:  يعني

،  گردند و با توبه  نادم  سر زد، از آن  وگناهي  كوتاهي  نمايند و اگر از آنان  عمل  استواري

  »است  و رحيم  رئوف  همانا اهللا«  .بازگردند  سبحان  خداي  سوي به

  رسول  به  كه) اميه بن و هالل  ربيع بن ، مراره مالك بن كعب(  تن  سه  اين  توبه  داستان

  در تخلف خود  خطاي  به  بلكه  نيفگنده  پيش  دروغين  گفتند و عذرهايي  ستراص خدا

و   آمده 2 كريمه  آيه  نزول  و در سبب  سيرت  كردند، در كتب  اعتراف  تبوك  از غزوه

  هايي عبرتها و موعظه  مؤمنان  ، براي داستان  و در اين  و مشهور است  معروف  داستاني

  . بزرگ  است

   

��c��b��c��b��c��b��c��b��j��i���h��g��f��e��d��j��i���h��g��f��e��d��j��i���h��g��f��e��d��j��i���h��g��f��e��d  
  اشاره حقيقت   اين  به  كريمه  آيه »باشيد  گويان از خدا بترسيد و با راست ! مؤمنان  اي«

،  راستي بود پس   ايشان و راستي   شد، بر اثر صدق  پذيرفته  كه  تن  سه  آن  توبه  دارد كه

  . است  از مهالك  انسان  بخش نجات

                                                 
" ��l�  �' �9)  ���  +"��. 
� �9��  ��� ��   +106  .��  ���� 0 



1065  

تا   داده ما دستور  به �زيرا خداوند  كرده  استدالل  اجماع  يت، بر حج آيه  با اين  نسفي

  . نيز هست  سخنشان  پذيرفتن  خود، مستلزم  و اين  باشيم  با صادقان

   

��{� � � � �z��y��x��w��v��u��t��s��r��q�� �p��o��n���m��l��k��{�� � � �z��y��x��w��v��u��t��s��r��q�� �p��o��n���m��l��k��{�� � � �z��y��x��w��v��u��t��s��r��q�� �p��o��n���m��l��k��{�� � � �z��y��x��w��v��u��t��s��r��q�� �p��o��n���m��l��k
��l��k��j��i��h��g��f��e���d��c��b��a�� �̀���_��~��}|��l��k��j��i��h��g��f��e���d��c��b��a�� �̀���_��~��}|��l��k��j��i��h��g��f��e���d��c��b��a�� �̀���_��~��}|��l��k��j��i��h��g��f��e���d��c��b��a�� �̀���_��~��}|

��q��p��o��n�������m��q��p��o��n�������m��q��p��o��n�������m��q��p��o��n�������m��~��}��|��{��zy��x�����w���v������ �u��t��s��r��~��}��|��{��zy��x�����w���v������ �u��t��s��r��~��}��|��{��zy��x�����w���v������ �u��t��s��r��~��}��|��{��zy��x�����w���v������ �u��t��s��r
���¢��¡�������¢��¡�������¢��¡�������¢��¡����  

از   را كه  از اعراب  آن  و ما حول  مدينه  از اهالي  عده  آن  متعال  ، خداي كريمه  آيه  در اين

قرار   سرزنش و  كردند، مورد عتاب  تخلف  تبوك  در غزوه صخدا  با رسول  همراهي

  قبايل  چون» نشينان باديه ايشانند از  پيرامون  كه  كساني و  مدينه  مردم  براي«: دهد مي

:  يعني »مانند  خدا باز پس رسول  از همراهي  كه  سزاوار نيست«  و اشجع  ، جهينه مزينه

  سوي به  خويش  پاكيزه  و تن  نفيس  نفس  خود به صخدا  رسول  وقتي  را نرسد كه  آنان

  در غير آن  و چه  تبوك  در غزوه ـ چه ص حضرت  نآ  از همراهي  شتابد، آنان جهاد مي

زيرا   از اعراب  مدينه  غير مردم  ورزند؛ برخالف  تخلف  دستور ايشان  ـ بدون  از غزوات

، صخدا  با رسول  و همجواري  نزديكي  سبب ، به آن  و پيرامون  مدينه  مردم  شك  بدون

بود تا با   نشده  خواسته  از ديگر اعراببودند و   ايشان  و متابعت  ياري  سزاوارتر به

  خود را از جان  جان  كه«  سزاوار آنهاست »اين  و نه«بروند   تبوك  غزوه  به صپيامبر

ها  از سختي  آن  داشتن نگاه  خود و مصون  جان حفظ  و فقط به »او عزيزتر بدارند

  ترين ، عزيز و گرامي ، ساالر دو جهان جانان  جان  حفظ و صيانت  اما به  بوده  حريص

از خود   اشتياقي  ، هيچ و جان  انس  سوي به صخدا  ورسول  پروردگار عالميان  خلق

، رنجها و مشقتها را صخدا  با رسول  تا همراه  است  فرض بر آنها  ندهند بلكه  نشان

 »اين«و نثار كنند   بذل ص حضرت  آن  جان  پاي  خود را به  و جان  خريده  جان به

  هيچ  آنان  به  كه  است  آن  سبب  به«  از تخلف  و نهي ص حضرت آن  متابعت  جوبو

  و جهاد با دشمنانش  وي  در طاعت:  يعني »خدا  در راه  اي وگرسنگي  و رنج  تشنگي

  كه  است  شديدي  گرسنگي:  و مخمصه  و تعب  رنج:  ، نصب تشنگي :ظمأ »رسد نمي«
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  كه  مكاني  و در هيچ«  است  شده  پنهان  گويي  كه  اي گونه بهفرونشيند،   بر اثر آن  شكم

كفار را با   از اماكن  جايي  هيچ:  يعني »گذارند نمي  آورد، قدم مي  خشم را به  كافران

و   خشم  ، به كوبيدن  اين  سبب  آنها را به  كوبند، كه نمي  اسبانشان  با سم ، يا گامهايشان

، يا  با كشتن »آورند نمي  دست به  از دشمني  بردي تدس  و هيچ«غيظ درآورند 

  ، عمل آن  سبب  به  كه مگر اين«  از آن  گرفتن  و يا غنيمت  دادن  ، ياشكست اسيرگرفتن

شود  مي  نوشته  اي شده پذيرفته  حسنه  برايشان:  يعني »شود مي  نوشته  برايشان  صالحي

:  يعني »كند نمي  را ضايع  نيكوكاران  دا پاداشزيرا خ«يابند  مي  پاداش  آن  سبب به  كه

  .كند نمي  را ضايع  پاداششان �خداوند  بايد بدانند كه  نيكوكارند پس  آنان

   

��²��±����°�� �̄�®������¬��«���ª��©�� �̈���§��¦��¥��¤��£��²��±����°�� �̄�®������¬��«���ª��©�� �̈���§��¦��¥��¤��£��²��±����°�� �̄�®������¬��«���ª��©�� �̈���§��¦��¥��¤��£��²��±����°�� �̄�®������¬��«���ª��©�� �̈���§��¦��¥��¤��£
��¶��µ��� �́�³��¶��µ��� �́�³��¶��µ��� �́�³��¶��µ��� �́�³  

و  كنند نمي  را انفاق  و بزرگي  كوچك  مال  هيچ« �خدا  مجاهد در راه  گروه  اين »و«

مگر  پيمايند، نمي«را   اي كوهها، يا پشته  را در ميان  راهي كوره:  يعني »را  واديي  هيچ

  وجهاد، به  در انفاق  شان صالح  عمل  اين:  يعني »شود مي  نوشته  آنان  حساب  به  كه اين

  در مقابل«  صالح  عمل  آن  سبب  به »را  تا خدا آنان«شود  مي  نوشته  حسناتشان  حساب

  آنان  كردند به مي  بهتر از آنچه  پاداشي:  يعني »دهد  كردند، پاداش مي  آنچه  نيكوترين

را نيز   تر ايشان پايه دون  اعمال  كه  معني  را بدهد، بدين  اعمالشان  بهترين  بدهد، يا پاداش

  .گرددبيشترتر  بيشتر و  هرچه  بپيونداند تا پاداششان  برترشان  اعمال  به

زيرا او فقط  بود  برده  عظيم  اي وافر و بهره  حظي  كريمه آيه  از اين � عثمان  اميرالمؤمنين

  انفاق  بسياري  نقدي  وجوه  عالوه به  و جهاز آن  ، سيصد شتر را با جل تبوك  در غزوه

  ليعم  هيچ  عفان ابن بعد، بر  از امروز به«: فرمودند صخدا  رسول  كرد تا بدانجا كه

  .»رساند نمي  زيان
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���Ð��Ï���Î���Í��Ì��Ë��Ê��É���Ð��Ï���Î���Í��Ì��Ë��Ê��É���Ð��Ï���Î���Í��Ì��Ë��Ê��É���Ð��Ï���Î���Í��Ì��Ë��Ê��É  

 گذارند  را خالي  و مدينه »رهسپار جهاد شوند  همگي  مؤمنان  كه  نيست  و شايسته«

  در مدينه  تا ديگران »رهسپار نشدند  ، گروهي از آنان  اي چرا از هر فرقه  پس«

را  خود  دانشمند شوند تا قوم  در دين«اند  مانده  باقي  در مدينه  كه آنان »تا«بمانند  باقي

 ؟ از كيفر الهي »بترسند  آنان  دهند، باشد كه  بازگشتند ـ بيم  آنان  سوي به  ـ وقتي

  نهدرمدي  جمع  از همان  كه آيند و كساني  جهاد بيرون  بايد به  فرقه  از يك  جمعي:  يعني

  برگشتند، آن  از جنگ  مجاهدان  ماندگار شوند و چون  علم  طلب  اند، براي مانده  باقي

  احتمال  همچنين .بترسند  از كيفر الهي  دهند تا ايشان  تعليم  ايشان  را به  و دانش  علم

از   هاند، با آنچ شده رهسپار جهاد صبا پيامبر  كه تا كساني: باشد  اين  آيه  معني  دارد كه

آموزند، در  مي صازپيامبر  و غيره  و معامالت  در مورد جنگ  كه  دين  و احكام  قرآن

  تعليم  خويش  قوم  ها را به دانسته  گردند، آن بر مي  و دانشمند شوند و وقتي  دين فقيه

  .بترسند  دهند تا آنها از كيفر الهي

 �خداوند  چون«: گويد مي � عباس ابن.  است  كفايه  فرض  علم  طلب  آيه  اين  براساس

  از ما، از همراهي  يك  ديگر هيچ: گفتند  ، مردم گرفت  از جهاد سخت  كنندگان بر تخلف

  از سوي  سپاهي  مجرد اعزام  به  پس. كرد  نخواهيم  تخلف  اي يا سريه  غزوه  با هيچ

  د و رسولشدن مي  همراه  سپاه  با آن  از مقاصد، همه  مقصدي  به صخدا  رسول

  مخصوص  آيه  لذا اين :كند مي  اضافه ك عباس ابن. ماندند  تنها باقي  در مدينه صخدا

  است  ، در مواردي آن  عام  معني به  از تخلف  ، اما نهي است) جنگي  هاي دسته(ها  سريه  به

  .»گردند  اي غزوه  عازم  خويش  نفيس  نفس  خود به صخدا  رسول  كه

   

� �D��C��B��A��D��C��B��A��D��C��B��A��D��C��B��A��P� �O� �N� �M��LK��J��I��� � �H��G��F��E��P� �O� �N� �M��LK��J��I��� � �H��G��F��E��P� �O� �N� �M��LK��J��I��� � �H��G��F��E��P� �O� �N� �M��LK��J��I��� � �H��G��F��E
���R��Q���R��Q���R��Q���R��Q  

 »دشما هستند بجنگي  نزديك  كه  از كافران  با كساني !ايد آورده  ايمان  كه  كساني  اي«

ايشانند،   نزديك  كه  با كفاري  دهد تا در جنگ مي  فرمان  مؤمنان  به  سبحان  خداي
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در   مشركان  جنگ  به صداخ  رسول  بود كه  اساس  اين نمايند، بر  كوشي سخت

  مسلمانان:  يعني »بيابند  در شما درشتي  كافران  و بايد كه«دادند   اولويت  العرب جزيره

با   و چه  با زبان  گيرند، چه  را در پيش  و درشتي  خشونت  با كفار، شيوه  بايد در جنگ

  كه  با كفاري  جنگ  هب  آغاز كردن ، اما است  كفار فرض  كل  و هرچند جهاد عليه.  سالح

  ، جهاد با كفاري دوم  در مرحله  سپس باشد، تر مي نزديكند، مهمتر و مقدم  مجاهدان  به

  از نظر فاصله  اولويت  قرار دارند و اين  دورتر از آنان  از نظر مكاني  كه  است  مطرح

  خدا با متقيان  و بدانيد كه«شود  مي  بندي درجه  مرحله  به  طور مرحله ، همين مكاني

  .درجهاد  ايشان  ساختن با پيروز »است

 در آن  امت  ناي  بهترين  كه  اسالم  اول  گانه سه  در قرنهاي  جهادي  حركت ! آري

  پيوسته نيز  اسالمي ، فتوحات جهادي  با حركت  بود و همراه  منوال  زيستند، بر اين مي 

و   شاهان  ميان در  وردند و هواها و اختالفاتها سربرآ فتنه  چون  كه تا اين  داشت  جريان

در بالد   دشمنان گراييد،  خاموشي  و جهاد با كفار به  باال گرفت  اسالمي  ممالك  امراي

  .مسلط شدند  آنان  هاي از سرزمين  كردند و بر بسياري  طمع  اسالم

  . است  اصيخ  اهميت  داراي  جهادي  هاي حركت  ، براي قرآن  رهنمودهاي  اين  پس

   

��d��c��b��a�� �̀�_��^]���\��[��Z��Y��X��W��V��U��T��S��d��c��b��a�� �̀�_��^]���\��[��Z��Y��X��W��V��U��T��S��d��c��b��a�� �̀�_��^]���\��[��Z��Y��X��W��V��U��T��S��d��c��b��a�� �̀�_��^]���\��[��Z��Y��X��W��V��U��T��S
��f���e��f���e��f���e��f���e  

 كه  است  كسي«  منافقان  از ميان:  يعني »آنان  شود، از ميان  نازل  اي سوره  و چون«

 از شما را  يك  كدام  ايمان«  شده  نازل  سوره »اين«  در نفاق  برادرانش  به »گويد مي 

 .گويند مي  مؤمنان  استهزا كشاندن  انكار و به  را از روي  سخن  اين  منافقان »افزود؟

 اند، قطعا بر آورده  ايمان  كه  اما كساني«: فرمايد مي  در رد سخنشان  خداوند متعال

دربر   كه  ها و ارشاداتي موعظه  سبب ، به سوره  آن  نزول:  يعني »است  افزوده  ايمانشان

، از  است  افزوده  و اخبار وي  كتاب  به  و تصديقشان  متعال  خداي  به  دارد، بر ايمانشان

  طبيعي  افزايد پس مي و جهاد  عمل  در ميدان  بر تكاليفشان  سوره  آن  ديگر؛ آيات  سوي

  ، ايمانشان و عباداتشان  طاعات  ، افزايش آن  تبع  و به  تكاليف  افزايش  در قبال  كه  است
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، از  با افزايش ايمان  همراه  مؤمنان:  يعني »شوند مي  شادمان  و آنان«شود  مي  نيز افزون

  .شوند مي  ، شادمان است  مترتب  برآن  كه  اي و دنيوي  ديني  و منافع  وحي  نزول

   

��s��r��q��p��o��n���m��l��k��j��i��h��g��s��r��q��p��o��n���m��l��k��j��i��h��g��s��r��q��p��o��n���m��l��k��j��i��h��g��s��r��q��p��o��n���m��l��k��j��i��h��g  
  شده  ازلن  سوره »پس  است«  و نفاق  شك »بيماري  در دلهايشان  كه و اما كساني«

كفر و فساد   ، در اين بنابراين »افزود«  بر كفرشان  كفري:  يعني »بر پليديشان  اي پليدي«

  دهند و بر آن مي  بيشتر رسوخ  پليدشان  جانهاي  را در درون  و آن  شده تر سرسخت

بر كفر قرار   مرگ  تا دم  پس »كفر مردند  در حال«  سرانجام »و«ورزند  استمرار مي

  .ددارن

   

��c��b��a�� �̀�_���~��}���|��{��z��y��x��w���v����u��t��c��b��a�� �̀�_���~��}���|��{��z��y��x��w���v����u��t��c��b��a�� �̀�_���~��}���|��{��z��y��x��w���v����u��t��c��b��a�� �̀�_���~��}���|��{��z��y��x��w���v����u��t
��d��d��d��d  

  آزموده:  يفتنون »شوند مي  يا دو بار آزموده  ، يك در هر سال  آنان  بينند كه آيا نمي«

 با  جهاد همراه  به  ، يا با دستور يافتن و آفات  و امراض  و سختي  قحطي  شوند به مي

  اين  سبب آيند به خود نمي  و به  خويش  از نفاق »كنند نمي  توبه  باز هم« ص پيامبر اكرم

  خود تجديد نظر كنند؟  تا در روش »گيرند نمي  هم  و پند و عبرت«  آزمايش

  .دارد وامي  تعجب  ، به در نفاق  شان و سرسختي  و تعصب  منافقان  از حال  آيه  اين

   

sr��q�� � � � �p��o��n��m��l��k��j��i��h���g��f��esr��q�� � � � �p��o��n��m��l��k��j��i��h���g��f��esr��q�� � � � �p��o��n��m��l��k��j��i��h���g��f��esr��q�� � � � �p��o��n��m��l��k��j��i��h���g��f��e��� �� �� ���u��t��u��t��u��t��u��t
��{�����z��y��x��w��v��{�����z��y��x��w��v��{�����z��y��x��w��v��{�����z��y��x��w��v  

  و از روي »كنند مي  ديگر نگاه  بعضي  به  از آنان  شود، بعضي  نازل  اي سوره  و چون«

: گويند مي  كه زنند در حالي مي  همديگر چشمك  سوي ، به آن  و تمسخر به  انكار وحي

  نازل  در آن  وحي  كه  تا اگر نبيند، از جايي »بيند؟ شما را مي«  از مؤمنان »آيا كسي«

  كه  برويم  جايي و بايد به  را نداريم  آيات  شنيدن  زيرا ما تحمل  در رويم  شود به مي
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 »گردند باز مي  سپس«  بخنديم  و بر مؤمنان  گرديم  و تمسخر مشغول  طعن  به  البال فارغ

  هدايت  مقتضي  كه  از آنچه گردند خود، يا باز مي  منازل  سوي به  وحي  از مجلس  مخفيانه

را   خدا دلهايشان«باشد  مي  كفر و نفاق  مقتضي  كه  آنچه  سوي ، به است  و ايمان

و   است  شان رشد و هدايت  مايه  كه  و از خير و از آنچه  قرآن  از فهم »است  بازگردانيده

  را كه  چهآن »فهمند نمي  هستند كه  گروهي  زيرا آنان«  است  كرده  مقدارشان خوار و بي

  .ندارند  كنند و انصاف تدبر نمي  رو كه  اند، از آن شنيده

  

��§� �¦��¥� � ¤� �£� � �¢� �¡� ��� �~� �}��|��§� �¦��¥� � ¤� �£� � �¢� �¡� ��� �~� �}��|��§� �¦��¥� � ¤� �£� � �¢� �¡� ��� �~� �}��|��§� �¦��¥� � ¤� �£� � �¢� �¡� ��� �~� �}��|
��«��ª��©����¨��«��ª��©����¨��«��ª��©����¨��«��ª��©����¨  

 »است  آمده پيامبري « ! آدم بني  ، يا اي مسلمانان  ، يا اي عرب  گروه  اي »شما  قطعا، براي«

از «  الشأن القدر وعظيم جليل  بري، پيام است  شما فرستاده  سوي او را به �خداوند  كه

  . و بشر است  عرب  كه در اين  تان از جنس »خودتان

  رسول با  كه نبود مگر اين  اي قبيله  ، هيچ اعراب  در ميان  كه  است  يادآوري  بايسته

:  يعني.  ديگران و  آن  هاي» ربيعي«ها و » مضري«از   ، اعم داشت  نژادي  نسبتي صخدا

تفسير،   بنابراين .دواند مي  و ريشه  شاخه  عرب  قبايل  در تمام صخدا  رسول  نسب

  اما زجاج.  است شما برخاسته   پيامبر از ميان  اين ! عرب  گروه  اي:  است  اين  معني

  اين ! بشريت  اي : است  اين  لذا معني  است  جهانيان  تمام  براي  خطابي  اين: گويد مي

  فرستاده  سويشان به  رحمتي  عنوان را به  وي �خداوند  كه  است  دمآ بني  پيامبر از جنس

پيامبر   د، بر اينبري شما مي  كه  هر رنجي:  يعني »شما  رنج  بر وي  دشوار است«  است

  دنيا، يا عذاب  عذاب  ازتحمل  حاصل  و مشقت  رنج:  عنت.  است  و سنگين  سخت

  دوزخ  در آتش  كه بر اين  است  حريص:  يعني »است  بر شما حريص«  است  آخرت

  و مهربان  رئوف  مؤمنان  به  ونسبت«شما   و هدايت  ايمان بر  است  نيفتيد، يا حريص

  به  وي  كنيد و همراه ادا نمي  وي  را درباره �خدا  حق  كه  شده  شما را چه  پس »است

  !خيزيد؟ جهاد بر نمي

  . است  كريم  قرآن  آيه  ، آخرين نزول  از نظر ترتيب  آيه  ، اين كعب بن ابي  روايت  به
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 ���¿����¾��½��¼����»��º¹�� �̧�¶µ������ �́��������³����²��±��°�� �̄�®��¬���¿����¾��½��¼����»��º¹�� �̧�¶µ������ �́��������³����²��±��°�� �̄�®��¬���¿����¾��½��¼����»��º¹�� �̧�¶µ������ �́��������³����²��±��°�� �̄�®��¬���¿����¾��½��¼����»��º¹�� �̧�¶µ������ �́��������³����²��±��°�� �̄�®��¬  
  عمل ، اي آورده  همراه به  كه  آنچه  و به !صمحمد  از تو اي »برتافتند  اگر روي  پس«

 »نيست جز او  معبودي  ، هيچ است  بس  خدا برايم: بگو«را نپذيرفتند   نكردند و آن

  بر غير وي نيازمند اتكا  و من  است  بس  ، برايم يكتاست  در الوهيت  كه  خدايي:  يعني

را   امورم  تمام : يعني »كردم  بر او توكل«  كنم التجا نمي  جز وي  كسي  سوي ، يا به نيستم

  عرش  صاحب  كسو هر  »است  عظيم  و او پروردگار عرش«  نمودم  او تفويض  به

  را از تمام  آدمي بر او،  توكل  گمان ـ باشد، بي  است  مخلوقات  بزرگترين  ـ كه  عظيم

  .گرداند نياز مي بي  خلق

  حسبي: بار ، هفت و شام  در صبح  هر كس«: فرمود  كه  است  شده  روايت �از ابوالدرداء

هر   عزوجل  خداي ـ را بخواند،  لعظيما  العرش  و هو رب  توكلت  اال هو عليه  ال اله  اهللا

  .»كند مي  برآورده  را برايش  و هر حاجتي  كفايت  را از وي  مهمي
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  ﴾يونس  سوره﴿

  . است  آيه) 109(  و داراي  است  يكم
 

  ناميده » يونس«؛  در آن صپيامبر  يونس  ذكر داستان  سبب به  سوره  اين :تسميه  وجه

  .شد

 توحيد،  ديگر، بر محور اثبات  مكي  هاي سوره  وعاتهمانند موض  آن  موضوع

  ساختن پايدار و  گمراهان  شبهات  و معاد، دفع  نبوت  ، اثبات شرك  مباني  سازي ويران

  .چرخد مي  در ضمير مؤمنان  تقوي  روح

   

��G��F��E��D��C��BA��G��F��E��D��C��BA��G��F��E��D��C��BA��G��F��E��D��C��BA  
»  بقره«  ز سورهها، در آغا سوره  اوايل  مقطعه  حروف  درباره  سخن »، راء ، الم الف«

  حكيم«  قرآن  يعني » كتاب  آيات«  است  آن  متضمن  يونس  سوره  كه  آياتي » اين«  گذشت

  و استوار ساخته  ؛ محكم احكام و حدود و  و حرام  حالل  با بيان  كه  كتابي: يعني » است

  مشتمل  كريم  آنزيرا قر  آموز است  حكمت  معني  در اينجا به)  حكيم: (قولي  اما به.  شده

  آيه  اين  كه چنان  است  حاكم  معني  در اينجا به)  حكيم( :ديگر  قولي  به.  بر حكمتهاست

  :شاهد مدعا است

﴿�`� �_��~� � � �}��|� �{��z��y��x��w﴾    :)را   ، كتاب و با پيامبران

  حكم اند، كرده  فاختال  آن  پيرامون  در آنچه  مردم  ، ميان كتاب  فرود آورد تا آن  راستي به

  .»213/  بقره« )...كند

   

��Y��X��W��V�� �U��T���S��R���Q��P��O��N��� �M��L��K�� �J���I��H��Y��X��W��V�� �U��T���S��R���Q��P��O��N��� �M��L��K�� �J���I��H��Y��X��W��V�� �U��T���S��R���Q��P��O��N��� �M��L��K�� �J���I��H��Y��X��W��V�� �U��T���S��R���Q��P��O��N��� �M��L��K�� �J���I��H
��c��b��a��� �̀�_�� �̂�]��\[��Z��c��b��a��� �̀�_�� �̂�]��\[��Z��c��b��a��� �̀�_�� �̂�]��\[��Z��c��b��a��� �̀�_�� �̂�]��\[��Z  

انكار و  را مورد صپيامبر  در امر رسالت  و شگفتي  تعجب  ، خداوند متعال آيه  در اين

  مردمان  آيا براي«: دهد قرار مي  شو سرزن  را مورد محكوميت  قرآن  به  معترضان

از   مردي  سوي به  كه«  است  شگفتي  مايه  آنان  براي  چگونه: يعني » آور است شگفت
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و در   قرآن در  را كه  حق  پيامهاي: يعني» ؟ ده  را بيم  مردم  كه  فرستاديم  وحي  خودشان

  فرستادن  وحي در  كه در حالي ؟ برسان  آنان  طور هشدار آميز به آيد، به مي  سوره  اين

وجود ندارد زيرا با  باشد  تعجب  مايه  كه  ، چيزي خودشان  جنس  از اهل  مردي  سوي به

باشد و   داشته  و معاشرت  تواند آميزش مي  جنس  همان  و نژاد، فقط اهل  جنس  يك  اهل

كند   منتقل  آنان  را به  هيال  ارشادات تواند پيامها، اخبار و مي  كسي  ، فقط چنين بنابراين

، متعذر  هدف  اين  بود، برآوردن مي  جنيان  ، يا از جنس فرشتگان  اگر پيامبر از جنس  پس

  .گرفتند نمي  انس او  انسانها به  كه گرديد چرا و دشوار مي

  پيامبري صحضرت  آن  باشد كه  از اين  شان و شگفتي  تعجب  كه  است  در صورتي  اين

  رسول ، يا فقر بودن  يتيم  شان تعجب  ، اما اگر سبب است  و نژاد خودشان  از جنس

،  خوب  هاي خصلت  فقير، جامع  يا يك  يتيم  يك  امر كه  ؛ اين باشد، بايد گفت صخدا

و   وحي  داري امانت  شايسته او را  باشد كه  و ديگر اوصافي  و شرف  برخوردار از كمال

  . نيست آور شگفت  وجه هيچ  ز بهگرداند، ني  الهي  رسالت

  متعال  خداي  از سوي  كه از آن  قبل صمحمد  حضرت  كه  است  مسلم  واقعيتي

  اوصاف  به  آن  و ديده  و در دل  در نزد قريش  شوند، چنان  برگزيده  رسالت به

خورشيد  از انوار  نزدشان  حقيقت  اين  بودند كه  شده  شناخته  و برتري  كمال  وخصلتهاي

  را به  مؤمنان و«. ناميدند مي»  امين«را   آنها حضرتش  تر بود تا بدانجا كه نيز درخشان

  يعني: صدق قدم » ده  بشارت  است  صدقي  قدم  را نزد پروردگارشان  ايشان  كه  اين

»  متقدم«  معني  به»  قدم« :قولي  به.  و رفيع  عالي  اي و مرتبه  و درجه  راستين  و منزلت  مقام

، » قدم«مراد از : ديگر  قولي  به.  است  شرف  سابقه  و راستي  در صدق  برايشان  يعني.  است

  آنان  براي: شود مي  چنين  ، معني بنابراين . است  گذشته  پيش  كه  است  اي خير و نيكي

  كافران«د ان روز معاد فرستاده  براي  خويش  را پيشاپيش  آن  كه  است  اي شايسته  اعمال

بر  !پيامبر  اي  پس » آشكار است  جادوگري« صمحمد  يعني »مرد  همانا اين: گفتند

  . بده  ادامه  پايدارانه  دعوتت  راه  و به  شكيبا باش  سخنانشان  اين

   



1074  
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 »آفريد روز  را در شش  آسمانها و زمين  كه  است  خدايي  همانا پروردگار شما آن«

: ديگر  قولي  به اما.  است  در نزد جمهور همين  صواب  قول  كه. دنيا  از روزهاي: يعني

  در مقياس  سال ، برابر با هزار هر روز آن  كه  است  روز، روزهايي  شش  مراد از اين

روز نزد   يك  گمان و بي( :است  آمده»  حج»  از سوره) 47(  كريمه در آيه  كه نانچ  دنياست

مستقر   بر عرش  سپس«). شمريد مي  كه  از آنچه  است  ، مانند هزار سال پروردگارت

: است  ديگر آمده  هاي از ترجمه  در برخي . است  دهلوي هللا ولي  شاه  ترجمه  واين »شد

  همه  و سقف  متعال  خداي  مخلوقات  بزرگترين :عرش).   يافتاستيال  بر عرش  سپس(

را تدبير  امر« ١ فام سرخ  است  ياقوتي  ، عرش آمده كثير در تفسير ابن  كه و چنان  آنهاست

را   و ساير مخلوقات  و عرش  آسمانها و زمين  فرمانروايي ، كار تعالي  حق: يعني »كند مي

مگر بعد از   شفاعتگري  هيچ«دهد  مي  سامان  يگانگي  ، به خويش  حكمت  مقتضاي  به

  در امري  نزد خداوند متعال  شود كه نمي  داده  امكان  اين  كسي  به: يعني » نيست او  اذن

  جايگاه  به  تعالي  كند زيرا حق  شفاعت ـ  و دستور خود وي  جز بعد از اذن ـامور  از

  متعال ، بيانگر انفراد و انحصار پروردگار معني  ناي  البته.  داناتر است  و صواب  حكمت

  بديع  صنع با اين »خدا پروردگار شما  است  اين«  چيزهاست  امور در همه  در تدبير همه

  نه  است  پرستش ؛ زيرا فقط او سزاوار يگانگي  به »او را بپرستيد  پس«  و اقتدار عظيمش

و   پندآموزي  براي  استعدادي  كمترين  كه زيرا كسي »گيريد؟ آيا پند نمي«غير او 

  ماند كه نمي  مخفي  بر وي  حقيقت  باشد، اين  داشته  گيري عبرت  براي  تواني  ترين پايين

  ، جز وحي حقيقت  اين  شناخت  و مگر براي  نيست  سزاوار پرستش  تعالي  جز حق  كسي

  .وجود دارد؟  ديگري  راه  و رسالت

بر   خودشان  از جنس  مردم  سوي به  رسولي  فرستادن  چگونه :است  اين  سخن  حاصل

  !خواهد بود؟  تعجب  دارد، محل  همچو اقتدار عظيمي  كه  خداوندي

                                                 
" �' ��A�� ut�� P�- 2�_h Z35 , 0 
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  حق  وحي  از پيروي  اي توشه با ره  پس » اوست  سوي شما يكجا به  همه  بازگشت«

درآغاز   كه  است  هشداري  همان  از جنس  اين. شويد  آماده  وي  مالقات  براي  تعالي

  خدا حق  وعده« ١.شد  داده  بشارت  مؤمنان  به  گرديد و بعد از آن  مطرح  اجمال  به  سوره

  وي  از سوي  راستين و  حق  اي او، وعده  سوي به  تان همگي  بازگرداندن: يعني » است

 »كند را آغاز مي  آفرينش  كه  هموست  گمان بي«كند  نمي  را هرگز خالف  آن  كه  است

نيز در   بازآفريني  امكان  اولي  طريق  ، به آغازگر و ايجادگر است  همو كه  پس  از خاك

  اخروي  حيات  سوي به »داندگر را بازمي  آن  سپس«باشد  مي  وي  مطلقه  قدرت  حوزه

  اند، به كرده  شايسته  كارهاي اند و آورده  ايمان  را كه  تا كساني«  آن  بعد از مرگ

كافر   كه  دهد و كساني  پاداش«  نيست  ستمي  هيچ  در آن  كه  عدالتي  به: يعني »قسط

  است  و جوشان  داغ  نهايت  آب :حميم » است  از حميم  اي آنها آشاميدني  شدند، براي

  .»دارند  در پيش دردناك  عذابي  كفرشان  سزاي  به«  كافران  آن »و«

   

�� �̧�¶��µ �́� ���³��²��±��°�� �̄�®��¬��«����ª��©�� �̈�§�� �̧�¶��µ �́� ���³��²��±��°�� �̄�®��¬��«����ª��©�� �̈�§�� �̧�¶��µ �́� ���³��²��±��°�� �̄�®��¬��«����ª��©�� �̈�§�� �̧�¶��µ �́� ���³��²��±��°�� �̄�®��¬��«����ª��©�� �̈�§
Â��Á���À���¿��¾��½¼���»��º��¹Â��Á���À���¿��¾��½¼���»��º��¹Â��Á���À���¿��¾��½¼���»��º��¹Â��Á���À���¿��¾��½¼���»��º��¹  

 و درخششي  روشني: ضياء » را نور ساخت  را ضياء و ماه  آفتاب  كه  است  او كسي«

 :، اما نور و چراغ  آتش  باشد، مانند روشني  چيز پديد آمده  يك  از ذات  كه  است 

  پرتوافگني  وسيله به  چيز است  يك  از ذات  خارج  كه  از چيز ديگري  كه  است  اي روشني

از نور   نور ماه  و از آنجاكه.  نور از آيينه  آيد، مانند انعكاس وجود مي  نور به  و انعكاس

  و يكي  داده  دست را به  معني  اين  معجزانه  ، با دقتي كريمه  آيه  پسآيد  خورشيد پديد مي

  ماه  براي«  كه  هموست »و« . است  گذاشته  تجلي  را به  كريم  قرآن  علمي  از معجزات

: ماه  منزل. كرد  مقدر و معين ، را در منزلهايي  مسير ماه: يعني» كرد  معين  منزلهايي

                                                 
" ��l�  �' �9)  ����m �0� 
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كند و  مي  روز طي شبانه  خود در يك به  مخصوص  را با حركت  آن  ماه  كه  است  مسافتي

و   از آنها فرود آمده  در يكي  هر شب  ماه  كه  است  منزل  و هشت  ا بيستجمع  آن  منازل

و   گشته  نمايان  خود بسيار كوچك  منزل  اولين در  كه  طوري كند به تجاوز نمي  از آن

  شكل  و به  خود رسيده  كمال  به  ود تا كهش مي پديدارو بزرگتر   بزرگ  كم كم  سپس

سير   كند، باز در يك  خود حركت  منازل  آخرين  سوي به  درخشد و چون مي  تمام  ماهي

،  در آخر ماه  شود تا بدانجا كه مي  تر نمايان و ضعيف  وضعيف  و مقوس  ، باريك نزولي

تا «كرد   معين  منزلهايي  ماه  براي  تعالي  حق ! يآر. گردد مي  انظار پنهان از  شب  دو يا يك

و   ماه سير  براي  و مقدر الهي  معين  برنامه  و اگر اين »را بدانيد  و حساب شمار سالها

،  شناختند و باالطبع را نمي  امور خويش  شمار سالها و حساب  نبود، مردم خورشيد

،  مربوط است  و ماه  سال  حساب شمار  به  را كه  و منافعشان  مصالح از  بسياري

  دعوت  زماني  هاي و شناسه  تقويم  و حساب  نجوم  علم  آموختن  به  آيه  اين .دانستند نمي

آسمانها و   خداوند متعال: يعني » است  نيافريده  حق  خداوند اينها را جز به« كند مي

  ، مگر براي نكرده  ريزي را برنامه ها و نظامها برنامه  و در آنها نيكوترين  نيافريده را  زمين

  شود و لذا مورد پرستش  او دانسته  و حقانيت  و حكمت  و قدرت  عظمت  كه آن

  گروهي براي«را   هستي  نظام  هاي و باريكي  دقايق: يعني »خود را  هاي نشانه«. قراربگيرد

  اموري  چنين  از بيان  عزوجل  خداي  هرگاه  پس »كند مي  بيان  روشني  دانند، به مي  كه

گذارد؟ لذا  را فرومي  و رسالت  وحي  عظمت  به  امري  كند، ديگر چگونه نمي  غفلت

  . مورد است ، كامال بي وحي  آوردن از فرود  شكاكان  شگفتي

   

���Ñ��Ð���Ï��Î��Í��Ì��Ë��Ê���É��È��Ç��Æ��Å��Ä��Ã���Ñ��Ð���Ï��Î��Í��Ì��Ë��Ê���É��È��Ç��Æ��Å��Ä��Ã���Ñ��Ð���Ï��Î��Í��Ì��Ë��Ê���É��È��Ç��Æ��Å��Ä��Ã���Ñ��Ð���Ï��Î��Í��Ì��Ë��Ê���É��È��Ç��Æ��Å��Ä��Ã  
 ، براي آفريده  سمانها و زمينخدا در آ  و روز و آنچه  شب  در آمدورفت  راستي  به«

  وي  و خشم  از عذاب  با اجتناب  تعالي  از حق »كنند مي  پرهيزگاري  كه  گروهي 

با   درافتند كه  اي مبادا در ورطه  كه اين  از ترس  گان ، تقواپيشه بنابراين » هاست نشانه«

. انديشند مي ظرن  و دقت  امعان  به  وي  باشد، در مخلوقات  مخالف �خداوند  رضاي

كار و   عاقبت و  ، فرجام ايشان  كه  نيز هست  جهت  بدان  ايشان  تفكر و انديشه  اين  البته
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ديگر  يك  تفسير در پي.دهند قرار مي  ، مورد توجه است  شان صالح  در معاد به  را كه  آنچه

  . گذشت» 164 /بقره« و روز، در سوره  شب  و آمدورفت  آمدن

    

��������C��B��AC��B��AC��B��AC��B��A����������P��O��N��M��L��K��J���I��H��G��F��E��D��P��O��N��M��L��K��J���I��H��G��F��E��D��P��O��N��M��L��K��J���I��H��G��F��E��D��P��O��N��M��L��K��J���I��H��G��F��E��D
��W��V��U��T��S���R��Q��W��V��U��T��S���R��Q��W��V��U��T��S���R��Q��W��V��U��T��S���R��Q  

  طمع  دارند و نه  و بيمي  ترس  از آن  نه »ما اميد ندارند  لقاي  به  كه همانا كساني«

 ، با برگزيدن آخرت  جاي به »اند دنيا خشنود شده  زندگي  و به«اند  بسته  آن  به  واميدي

اند  سپرده دنيا دل  زندگاني  به: يعني »اند يافته  اطمينان  و بدان«  باقيبر بسيار   فاني  اندك 

و   اضطراب  اندك  كه  طوري به  است  شده  و خرم  و خوش  گرفته  آرام  بدان  و نفسهايشان

  از آيات  كه كساني  وهم«  است  نمانده  باقي  در نهادشان  آخرت  از انديشه  اي پريشاني

كنند؛  نمي  و درآنها تفكر و تأمل »اند غافل«ما   وحدانيت  هاي و نشانه  اليلاز د: يعني »ما

  از كفر به »كردند مي  آنچه  سبب ، به است  آتش«  اقامتشان  محل » جايگاهشان  اينان«

  .معاد  و تكذيب  و رسالت  كتاب

   

��e��d��c��� � �b��a��`_�� �̂ �]��\��[���Z��Y��X��e��d��c��� � �b��a��`_�� �̂ �]��\��[���Z��Y��X��e��d��c��� � �b��a��`_�� �̂ �]��\��[���Z��Y��X��e��d��c��� � �b��a��`_�� �̂ �]��\��[���Z��Y��X
��h��g��f��h��g��f��h��g��f��h��g��f  

  صالح  و عمل  ايمان  ميان: يعني »اند كرده  شايسته  و كارهاي  آورده  ماناي  كه  كساني«

  را به آنان: يعني »كند مي  را هدايت  آنان  ايمانشان  به  پروردگارشان«اند  كرده  جمع

  وسيله بدين  شود پس مي  رهنمون  هدايت  و شاهراه  صالح  عمل  سوي به  ايمانشان  سبب

از   جويباران  كه«  برين  شوند در بهشت مي  واصل » ز و نعمتپر نا  باغهاي  به«

  آنان  روي پيش ، يا از بهشتيان  باغهاي  از فرودست: يعني » است  جاري  آنان  فرودست

  .قراردارند  اي برافراشته  بر تختهاي  زيرا ايشان  است  جاري  جويباران
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��w��v���u��t��s��r��q��po��n��m��l���k��j��i��w��v���u��t��s��r��q��po��n��m��l���k��j��i��w��v���u��t��s��r��q��po��n��m��l���k��j��i��w��v���u��t��s��r��q��po��n��m��l���k��j��i
��x��x��x��x  

: است  سخن  اين  در بهشت  بهشتيان  دعا و ندا و نيايش: يعني »در آنجا  دعوايشان«

كنند،  مي  زمزمه را  آن  بهشتيان  كه  دعايي  پس»  تتو راس  پاكي !خداوندا : اللهم  سبحانك«

درود و : يعني » است  در آنجا سالم  و تحيتشان«  است  سبحان  خداي  و تقديس  تسبيح

  گفتن  ، سالم برايشان  فرشتگان يا �و درود خداوند  ، يا تحيت در ميانشان  ندعايشا

  دعايشان  بخش پايان: يعني » العالمين الحمد رب: كه  است  اين  دعايشان  و پايان«  است

خداوند، پروردگار   ستايشها از آن  همه: گويند مي  كه  است  ، اين است  الهي  تسبيح  كه

  . است  عالميان

شود  مي  الهام  گونه و تحميد همان  تسبيح  بهشت  براهل«: است  آمده  شريف  در حديث

  خداي  تسبيح حمد و  از گفتن  بهشتيان  يعني. »شود مي  الهام  آنان  به  كشيدن نفس  كه

جانها و   بخش آرام �خدا ياد  كنند بلكه نمي  احساس  اي دشواري  نوع  ، هيچ عزوجل

  . ستا  روانهايشان

   

��g�� � � �f��e��dc��b��a�� �̀�_���� �~��}��|��{��z��y��g�� � � �f��e��dc��b��a�� �̀�_���� �~��}��|��{��z��y��g�� � � �f��e��dc��b��a�� �̀�_���� �~��}��|��{��z��y��g�� � � �f��e��dc��b��a�� �̀�_���� �~��}��|��{��z��y
��m��l��k��j��i��h��m��l��k��j��i��h��m��l��k��j��i��h��m��l��k��j��i��h  

  شتاب  آنها به  طلبند، شر را به خير را مي  مردم  كه  شتابي  همان  و اگر خداوند به«

  گونه همان رسانيد، مي  شتاب  به  مردم  را براي  عذاب �اگر خداوند: يعني »رسانيد مي

ا قطع: يعني »رسيد فرامي  قطعا اجلشان«ورزند؛  مي  شتاب  خير و پاداش  سوي آنها به  كه

: است  اين  معني  قولي  به .دهد مي  مهلت  آنان  به  تعالي  حق  شدند ولي مي  نابود ساخته

  ، همانند دعاهاي نزديكانشان جانها و مالها و  را در حق  بد مردم  دعاي �خداوند اگر

  در حق  از مردم  زيرا بسياري  ساخت مي  كرد، قطعا هالكشان مي  زود اجابت  خيرشان

  ها را به نفرين  اين  شدن  كنند و برآورده مي  نفرين  و هالكت  مرگ  به  خود يا ديگران

  مهلتشان  رساند بلكه نمي  آنان  به  را شتابان  شر و بدي  تعالي  طلبند، اما حق مي  شتاب

  و رحمت  خاطر حلم  به  اندازد و اين تأخير مي  را به  شانبد  دعاهاي  دهد و اجابت مي
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  -b  ��-��f«: است  آمده  شريف  در حديث رو از همين.  است  بندگان  او به  بالغه

�!t��1 b ,  ��-��f-  �)�b	1  ��-��b ,f-  �!?���1  #� ��/=��� b , ��  ��E- ��D �G=E'  

��Atبد نكنيد، در   دعاي  فرزندانتان  بد نكنيد، در حق  دعاي  هايتانجان  در حق : ?!�  =

و   است  اجابت  ساعت  كه  در ساعتي �خدا)  قضاي(نكنيد، با  بد  دعاي  اموالتان  حق

دعا   مكه  مشركان  كه چنان. »نيفتيد  شود، موافق مي  مستجاب  آن در  هم  بدتان  دعاي

بر ما از   پس  است  از نزد تو آمده  كه  است  حقي  دين ، دين  اگر اين !خدايا« :كردند مي

 متعال  خداي  ولي. »32 /انفال» « بفرست  دردناك  ، يا بر ما عذابي بباران  سنگ  آسمان

،  آنان از  بسياري  براي  كه  خويش  حكيمانه  حكم  خاطر اين نكرد، به  را اجابت  دعايشان 

  .بود  را مقدر كرده  ايمان

 » گذاريم وامي  سرگردان  شان ندارند، در بيراهي  ديدار ما اميدي  به  را كه  سانيك  پس«

، متحير و  ستيزيشان حق و  ناباوري  و تكبر و حق  كشي را در گردن  نامؤمنان: يعني

تا بر ما   خواستيم �خداوند ما از  كه  خواهند گفت  ؛ زيرا آنان گذاريم فرو مي  سردرگم

كار را نكرد،   اين  كرد و چون مي كار را  بود، او اين مي  حق  اگر قرآن  بباراند پس  سنگ

  .باشند  سرگردان  خيال  در اين  بگذار كه ! نيست  بر حق  قرآن  شد كه  ديگر مسلم

   

y��x��w��v� �u��t� �s��r��q��p���o��ny��x��w��v� �u��t� �s��r��q��p���o��ny��x��w��v� �u��t� �s��r��q��p���o��ny��x��w��v� �u��t� �s��r��q��p���o��n����� � �� � �� � �� � ����~� �}��|��{��z���~� �}��|��{��z���~� �}��|��{��z���~� �}��|��{��z
��«��ª��������©�� �̈�§���¦����������¥��¤£��¢����¡�����«��ª��������©�� �̈�§���¦����������¥��¤£��¢����¡�����«��ª��������©�� �̈�§���¦����������¥��¤£��¢����¡�����«��ª��������©�� �̈�§���¦����������¥��¤£��¢����¡���  

پهلو يا   به«  رنج  آن  دورساختن  براي »برسد، ما را  رنجي«كافر  » انسان  به  و چون«

و غير   شده ياد  حاالت  ما در تمام  بارگاه  به: فرمود  گويي »خواند مي  يا ايستاده  نشسته

 را  گرفتاريش  وچون«دارد  بر نمي  از دعا دست  حال  هيچ  كند و به دعا مي  از حاالت  آن

او   به  كه  رنجي  كردن  دفع  ما را براي  رود، گويي خود مي  راه  ، به كنيم  برطرف

كفرآلود   وروش  راه  ، همان كنيم  را برطرف  گرفتاريش  چون: يعني »بود  ، نخوانده رسيده

بود و   روان  آن بر  و آسيب  رنج  از رسيدن  قبل  گيرد كه مي  را در پيش  اي و ناسپاسانه

گردد،  باز نمي  آن  كند و به مي  را فراموش  دعا و تضرع  و بال و محل  سختي  تحال

  . است  نداشته  اي و آشنايي  سابقه  ، هيچ حال  اصال با آن  گويي
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  نزول  در هنگام  افتد زيرا زبانهايشان مي  نيز اتفاق  از مسلمانان  بسياري  براي  حالت  اين

  آن  متعال  خداي  شود، اما چون مي  نرم  و زاري  دعا و نيايش  و رنجها و آفتها، به  مصايب

در   شكر نعمت  واجب شوند و مي  كرد، ديگر غافل  برطرف  را از ايشان  و آفت  رنج

برند در  خود را از ياد مي از  و بدي  و آسيب  رنج  ساختن  دعا و برطرف  برابر اجابت

 هللا  ليإ  تعرف«: است  آمده شريف  در حديث.  يستن  مؤمنان  شأن  كار اليق اين  كه حالي

  ؛ تو را در سختي بشناس  را در راحتي �خداوند : الشده  في  الرخاء، يعرفك  في

  با اجابت  را كه  حاالتي  و آن برانگيز  ما را بر شكر نعمتهايت !خدايا بار  پس. »شناسد مي

بدار   نگه  حاضر و زنده  درخاطرهايمان  ، هميشه ذاشتيگ  در آنها، بر ما منت  دعاهايمان

، اما ما  نيازي ما بي  از شكر و سپاس زيرا هرچند تو  را بسيار بجا آوريم  تا شكرت

  داده  دادند زينت مي  انجام  آنچه  اسرافكاران  براي  گونه اين«.  نيازمنديم  آن  به  سخت

  به  و اشتغال  از شكر و سرگرمي  از دعا، غفلت  و رويگرداني  اعراض: يعني » است  شده

  . است  شده  ساخته  آراسته  نظر اسرافكاران ، در شهوات

   

�������½��¼»�������� � � � �º��¹�� �̧�¶��µ��´³��²��±��°���� �̄�®��¬�������½��¼»�������� � � � �º��¹�� �̧�¶��µ��´³��²��±��°���� �̄�®��¬�������½��¼»�������� � � � �º��¹�� �̧�¶��µ��´³��²��±��°���� �̄�®��¬�������½��¼»�������� � � � �º��¹�� �̧�¶��µ��´³��²��±��°���� �̄�®��¬
��Á��À��¿��¾��Á��À��¿��¾��Á��À��¿��¾��Á��À��¿��¾  

  كه  گاه ، آن كرديم  هالك«را   پيشين  امتهاي: يعني »از شما را  پيش  هاي قرن  و هرآينه«

  شان درازدستي و  ما و تطاول  پيامبران  عليه  و جسارت  و جرأت  با تكذيب »ندكرد  ستم

با «  بوديم  برانگيخته  سويشان  ما به  كه » و پيامبرانشان«ها  و نافرماني  در گناهان

آشكار و   داللتي  پيامبران  آن  و راستگويي  بر صدق  كه  و معجزاتي » روشن  هاي نشانه

  راه »بياورند  ايمان  نبودند كه  هرگز مستعد آن  آمدند ولي  آنان  سوي به«  داشت  روشن

  الهي  نداشتند و نيز الطاف  آمادگي  آن  براي  هموار نشد كه  جهت  بدان  آنان  روي به  ايمان

  و اين » دهيم را جزا مي«كافر   يعني » مجرم  مردم  گونه اين«بود   شده  سلب  از آنان

  .صپيامبر خاتم  رسالت  كنندگان ديگر تكذيب و  كفار مكه  براي  سخت  است  هشداري
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���Ì��Ë������������Ê���É��È��Ç���Æ��Å��Ä���Ã��Â���Ì��Ë������������Ê���É��È��Ç���Æ��Å��Ä���Ã��Â���Ì��Ë������������Ê���É��È��Ç���Æ��Å��Ä���Ã��Â���Ì��Ë������������Ê���É��È��Ç���Æ��Å��Ä���Ã��Â  
بعد «  است  شده  مبعوث  رسالت  به  سويتان به صمحمد  كه  كساني  اي »شمارا  گاه آن«

شنويد و  مي را  اخبارشان  هك  امتهايي  بعد از آن: يعني » ساختيم  خليفه  در زمين  از آنان

رفتار   چگونه  تا بنگريم«  ساختيم  جانشين  نگريد، شما را در زمين را مي  آثارشان

  شما بر حسب با  شر؟ و بدانيد كه  دهيد، يا اعمال مي  خير انجام  آيا اعمال »كنيد مي

  آيا عمل  كه  نگريم مي  شما زير نظر ما قرار داريد پس  و بدانيد كه  كنيم رفتار مي  عملتان

و   ناز و نعمت  به  كه اين ايد، يا گرفته  عبرت  از پيشينيانتان  كه  است  اي گونه شما به

  گمان بي«: است  آمده  شريف  باشيد؟ درحديث مي  قرار داريد، فريفته  در آن  كه  آسايشي

  باشد پس مي  شما در آن  كننده  جانشين �خداوند و همانا  و سبز است  دنيا شيرين

  فتنه  بپرهيزيد زيرا اولين  كنيد لذا از دنيا بپرهيزيد و از زنان مي  عمل  چگونه  نگرد كه مي

  .»بود  از زنان  اسرائيل بني

   

��RQ��P��O���N��M��L��K�����J��I��H��G��FE��D��C��B��A��RQ��P��O���N��M��L��K�����J��I��H��G��FE��D��C��B��A��RQ��P��O���N��M��L��K�����J��I��H��G��FE��D��C��B��A��RQ��P��O���N��M��L��K�����J��I��H��G��FE��D��C��B��A
���f��e���������d��cb��a�� �̀�_�� �̂�]��\[��Z��Y��X��W������V��U��T��S���f��e���������d��cb��a�� �̀�_�� �̂�]��\[��Z��Y��X��W������V��U��T��S���f��e���������d��cb��a�� �̀�_�� �̂�]��\[��Z��Y��X��W������V��U��T��S���f��e���������d��cb��a�� �̀�_�� �̂�]��\[��Z��Y��X��W������V��U��T��S��g��g��g��g

��l��k�����j��i��h��l��k�����j��i��h��l��k�����j��i��h��l��k�����j��i��h  
  كه  است  مجيد الهي  در كتاب  مراد آياتي »شود  خوانده  ما بر آنان  بينات  آيات  و چون«

  يعني »ندارند ديدار ما اميد  به  كه كساني«كند  مي  داللت  شرك  توحيد و ابطال  بر اثبات

مورد   بتان  پرستش ندر آ  كه »بياور  جز اين  ديگري  قرآن: گويند مي«معاد   منكران

  برداشتن  و از ميان  ساختن  با منسوخ » كن  را عوض  يا آن«باشد   نگرفته قرار  نكوهش

ما سازگار   با اهداف  كه  آن  جاي ديگر به  آياتي  و نهادن  آن  آيات  يا كل  از آيات  بخشي

  فرمان  در حوزه  اين  بلكه » دهم خود تغيير  را از پيش  آن  مرا نرسد كه: بگو«باشد 

كار هرگز در   اين  دهد پس مي  فرمان  تغيير قرآن  اگر بخواهد، به  كه  است  متعال  خداي

  سبحان  از نزد خداي »شود مي  وحي  من  به  را كه  جز آنچه«  نيست  من  و امكان  توان

  من اگر  در حقيقت«  وتحريفي  تغيير و تبديل  گونه هيچ  بي » كنم نمي  پيروي«
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  شما از من  كه  آنچه  دادن  انجام با ـو تقدير   بر فرض » كنم  پروردگارم را نافرماني

  . است  روز قيامت همانا  كه » ترسم مي  بزرگ  روزي  از عذاب«طلبيد  مي

   

��~}��|��{��z���� �y��x��wv��u��t��s��r��q��p���o���n��m��~}��|��{��z���� �y��x��wv��u��t��s��r��q��p���o���n��m��~}��|��{��z���� �y��x��wv��u��t��s��r��q��p���o���n��m��~}��|��{��z���� �y��x��wv��u��t��s��r��q��p���o���n��m
��a�� �̀�_��a�� �̀�_��a�� �̀�_��a�� �̀�_  

  خواست مي �اگرخدا: يعني » خواندم بر شما نميرا   ، آن خواست اگر خدا مي: بگو«

  خواندم را بر شما نمي ، قطعا آن نكنم  شما ابالغ  را به  و آن  را بر شما نخوانم  قرآن  كه

فراتر از مرز   ، كاري من  چون  اي امي  شخص  اعجازگر از سوي  كتابي  زيرا خواندن

 »گردانيد نمي  آگاه  را بدان شما  خود او هم«  خواست مي �اگر خدا »و«  است  عادت

از   پيش  يعني » از آن  پيش اقطع«گردانيد  نمي  آگاه  من  زبان  به  شما را از قرآن: يعني

  سال  چهل  مدت  به  درازي  زمان:يعني » ام سر برده شما به  در ميان  عمري«  قرآن  نزول

از   دانستيد كه شناختيد و مي مي  ريوامانتدا  راستگويي  مرا به  مدت  آن  در همه  ، كهرا

 ‡بر پيامبران  شده نازل  ، كتابهاي دانند بنابراين مي  و نوشتن  خواندن  كه  نبودم  كساني

  باب  از اين  چيزي  و دنبال  ام ، نياموخته است  نزد دانشمندان  را كه  و علومي  ام را نخوانده

  شدم  مبعوث  رسالت  ، به و احوالي  اوضاع  در چنين  اهگ ، آن ام بوده  آن  مشتاق  و نه  ام نرفته

  با آن  عاجز و از معارضه  همانند آن  اي سوره  از آوردن  كه  شما آوردم را به  و كتابي

عالمگير داريد   شهرتي  و بالغت  ، در فصاحت عرب  شما قوم  كه در حالي ايد درمانده

مانند   از شخصي  صدور همچو قرآني  ا بدانيد كهر  حقيقت  تا اين »كنيد؟ نمي  آيا تعقل«

  ؟ است  ، ممتنع پيشينه  آن با  من

   

��p��o��n�� � � � � � � �m��lk���� � �j��i��h��g��f��e��d��� � �c��b��p��o��n�� � � � � � � �m��lk���� � �j��i��h��g��f��e��d��� � �c��b��p��o��n�� � � � � � � �m��lk���� � �j��i��h��g��f��e��d��� � �c��b��p��o��n�� � � � � � � �m��lk���� � �j��i��h��g��f��e��d��� � �c��b
��q��q��q��q  

 او را تكذيب  بر خدا بربندد، يا آيات  دروغي  كه  كس  ستمكارتر از آن  كيست  پس«

 آنها  را به  قرآن  غير از اين  ستند تا قرآنيخوا صخدا  از رسول  مشركان  چون »كند؟ 
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كند،   اگر چنين  كه  ساخت  روشن  برايشان صحضرت  كند، آن  را تبديل  بياورد، يا آن

  راستي به«وجود ندارد   بزرگتر از اين  و ستمي  است  بسته  دروغ  عزوجل  بر خداي

  .رسند نمي  مرادي  و به  هنيافت  دست  مطلوبي  به: يعني »شوند رستگار نمي  مجرمان

  اقامه  حجت ، است  وي  از سوي  قرآن  كه  حقيقت  ، بر اين آيه  سه  با اين  عزوجل  خداي

  .كرد

از   يهوديان آوردند،  تشريف  مدينه  به صخدا  رسول  چون: گويد مي � سالم  بن هللاعبدا

  كه  بودم  كساني از  هم  شدند و من  گريزان  حق  دين  و از پذيرش  رميده صحضرت  آن

  مردي  ، چهره ايشان  چهره  كه  ، دانستم را ديدم  ايشان  چون  بودند ولي  رميده  از ايشان

 ! مردم  اي«: بود  شريف  حديث اين  شنيدم  از ايشان  كه  سخني  و اولين...  نيست  كذاب

را برقرار   ارحام  كنيد، صله  اطعام را  نخود انتشار دهيد، محتاجا  را در ميان  گفتن  سالم

  ، به صورت  نماز بگزاريد، در اين ـخوابند  در  مردم  كه  هنگامي ـ  كنيد و در شب

  .»شويد وارد مي  بهشت  به  سالمتي

   

��¡���~���}��|��{��z��y��x��w��v���u��t��s��r��¡���~���}��|��{��z��y��x��w��v���u��t��s��r��¡���~���}��|��{��z��y��x��w��v���u��t��s��r��¡���~���}��|��{��z��y��x��w��v���u��t��s��r
��²��±��°�� �̄ � ®¬��«�� � � �ª��©�� �̈�§��¦��¥��¤��£��¢��²��±��°�� �̄ � ®¬��«�� � � �ª��©�� �̈�§��¦��¥��¤��£��¢��²��±��°�� �̄ � ®¬��«�� � � �ª��©�� �̈�§��¦��¥��¤��£��¢��²��±��°�� �̄ � ®¬��«�� � � �ª��©�� �̈�§��¦��¥��¤��£��¢

��³��³��³��³  
كنند، اما  نمي  هم  ترك  طور كلي را به �خداوند  پرستش  مشركان  كه  در حالي »و«

آنها را  اگر »رساند مي  زيان  آنان  به  نه  پرستند كه را مي  خدا چيزهايي  جاي به«

معبود   كه درحالي .آنها را بپرستند  كه درصورتي »رساند سود مي  آنان  به  و نه«نپرستند 

  فايده  نباشد پس  چنين برساند و اگر  بخواهد، سود و زيان  هرگاه  كه  است  كسي  راستين

  مشركان »ما هستند  اينها نزد خدا شفاعتگران: گويند و مي«؟  چيست  وي  پرستش

،  شفاعت  او بر اثر اين كنند و مي  شفاعت �آنها نزد خداوند  براي  بتان  پندارند كه مي

 �هللانزد ا  خدايانشان  پندارند كه مي  د، همچنانكن نمي  عذاب  را در برابر گناهانشان  آنان

و   سخيف  منطق  است  اين !شوند مي  واسطه  نيز برايشان  دنيايشان  احوال  در اصالح

  داند، آگاه نمي  آسمانها و زمين در  كه  آيا خداوند را از چيزي: بگو«  شرك  ابلهانه
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  در آسمانها و زمين  كه  مخلوقاتش  خود از تمام  براي  سبحان  خداي: يعني» كنيد؟ مي

را از كجا   شريكان  شما اين  ندارد پس  سراغ را  و شفيعي  شريك  برند، هيچ سر مي به  وي

  .»دهند قرار مي  وي  شريك  از آنچه  و برتر است  پاك« !ايد؟ يافته  وي  براي

   

�µ� �´�µ��´�µ��´�µ��´����� � �� � �� � �� � ���Â��Á��À��¿���¾��½��¼»��º��¹��� �̧ �¶��Â��Á��À��¿���¾��½��¼»��º��¹��� �̧ �¶��Â��Á��À��¿���¾��½��¼»��º��¹��� �̧ �¶��Â��Á��À��¿���¾��½��¼»��º��¹��� �̧ �¶
�����Æ��Å��Ä���Ã�����Æ��Å��Ä���Ã�����Æ��Å��Ä���Ã�����Æ��Å��Ä���Ã������Ç��Ç��Ç��Ç  

  امري  مردم  در ميان  شرك  پديده  دهد كه خبر مي  واقعيت  از اين  تعالي  حق  گاه آن

واحد   ، جز امتي و مردم«: اند بوده  دين  بر يك  همگي  در اصل  و بشريت  نوپيداست

  يگانگي  اين.  وي  به  و مؤمن  سبحان  خداي  براي  موحد و يكتاپرست  امتي »نبودند

  طوفان ، يا بعد از است  بوده  بعد از وي  گانه ده  و قرنهاي � در عهد آدم ، يا ديني

بعد از  »كردند پيدا  اختالف  پس«  نگذاشت  باقي  كافري  هيچ  زمين  بر روي  كه � نوح

،  ماندند و در نتيجه  باقي  مؤمن  ديگر همچنان  كافر شدند و بعضي  بعضي  ، يعني آن

  ا از سويسابق  كه  اي و اگر كلمه«پيدا كردند   اختالف  ر دينديگر د  با بعضي  بعضي

  در مورد اين  متعال اوندخد  كه  است  اين  كلمه  آن »نبود  است  صادر شده  پروردگارت

قطعا «: نبود  كلمه  اگر اين ! آري.نخواهد كرد  داوري  ميانشان  ، جز در روز قيامت اختالف

 »دارند  اختالف  آن در  كه  در آنچه«دردنيا  » آنان  ميان«  سبحان  خداي »كرد مي  فيصله

  اي كلمه  آن  ، نظر به دگار متعالپرور  ولي  ساخت جدا مي  را از مبطل  ، محق و در نتيجه

  .كرد  امتناع كار  ، از اين پذير نيست هرگز برگشت  كه

  است  تكليف  دنيا، سراي  سراي  بود كه  اين  الهي  فيصله  در اين  حكمت«: گويد مي  نسفي

  خداوند متعال  كه  است  اين  كلمه  آن: قولي  به. » جزا و پاداش  ، سراي آخرت  و سراي

  فرستادن: از  است  عبارت  حجت  كند، اين نمي  مؤاخذه  حجت  را جز به  كسي

�«�}�: فرمايد مي  كه چنان ‡پيامبران �º��¾� �½� �¼�� �¿z  :)وما تا پيامبري  

  .»15/اسراء« ) نيستيم  كننده  ، عذاب ستيمنفر
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  براي  ؛ در واقع وحي  و فرودآوردن ‡پيامبران  برانگيختن: كه  است  اين  سخن  نتيجه

 در شگفت  از آن  چرا مردم  باشد پس مي  توحيديشان  اصل  به  مردم  بازگرداندن

  شوند؟ مي 

   

Ö��Õ��Ô��Ó��Ò���� � � � �Ñ��Ð��ÏÎ��Í��Ì��Ë��Ê��É��ÈÖ��Õ��Ô��Ó��Ò���� � � � �Ñ��Ð��ÏÎ��Í��Ì��Ë��Ê��É��ÈÖ��Õ��Ô��Ó��Ò���� � � � �Ñ��Ð��ÏÎ��Í��Ì��Ë��Ê��É��ÈÖ��Õ��Ô��Ó��Ò���� � � � �Ñ��Ð��ÏÎ��Í��Ì��Ë��Ê��É��È����� �� ���×��×��×��×
���Ù��Ø���Ù��Ø���Ù��Ø���Ù��Ø  

 »؟ است  نشده  بر او فروفرستاده  پروردگارش  از سوي  اي چرا معجزه: گويند و مي«

و   بزرگ  معجزات آشكار و  هاي نشانه  به  آنان  بودند، گويي  مكه  مردم  سخن  اين  گوينده

 صحضرت  و از آن  نداده  اهميتي  بود، هيچ  شده  نازل صخدا  بر رسول  كه  استواري

  طال و امثال  كوهها به  نمودن تبديل ، مردگان  ساختن  زنده  چون  جديدي  واستار معجزهخ

: يعني » خداوند است  مخصوص فقط  غيب  كه  نيست  جز اين: بگو«شدند   آن

دارد   اختصاص �خود خداوند  به  آن  و علم  است  غيبي  ، امري معجزه  فروفرستادن

 »انتظار بكشيد  پس«را   سائر مخلوقات  شما و نه  ، نه است  علمي  آن  مرا به  ، نه بنابراين

 �خدا  حكم » با شما از منتظرانم  هم  من  كه« ايد پيشنهاد كرده  را كه  آنچه  آمدن فرود

  .شما  خود و درباره  را درباره

 ، هدايت و  يقين  خاطر كسب  آنها به  كه  دانست مي �اگر خداوند«: گويد كثير مي ابن

عناد   از روي فقط  كه  دانست  كرد ولي مي  هستند، قطعا اجابتشان  جديدي  معجزه  طالب

  در عناد و لجاجتشان را  آنان  اند پس افگنده  را پيش  درخواست  ، اين و لجاجت  و مكابره

و   عقايد مشركان  بطالن و صو پيامبر  قرآن  ، بر حقانيت آيات  و با اين  واگذاشته

را   رسالت  پيرامون  آنان بنياد بي  بر پا كرد و شبهات  حجت  آنان  نابجاي  ايه خواسته

  .»كرد  ويران

تواتر  به  را كه صصصصاكرم  رسول  از معجزات  ، بخشي اندلسي  حزم  ابو محمد بن  امام

  :شمرد بر مي  ، چنين است  شده  نقل

  . كريم  قرآن ـ 1

  .داد  روي  ر مكهد  قريش  درخواست  به  القمر كه  شق ـ 2
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در  � أبوطلحه  و در منزل �جابر  در منزل  اندك  بسيار با غذايي  گروهي  اطعام ـ 3

از   چند كه  بود از خرمايي  تن نهصد  تعدادشان  كه  سپاهي  و اطعام  خندق  روز جنگ

 خوردند تا  آن از  آورد و همه خود  دست  را به  سعد آن  بود، دختر بشيربن  اندك  بس

  .ماند  باقي  خرما چيزي  از آن  سير شدند و هنوز هم

  يك  تمام  شدن  و سيراب  و نوشيدن  حضرت  آن  انگشتان  از ميان  آب  زدن  فواره ـ 4

و   تبوك  خشك  در چشمه صحضرت  آن  وضوي  از آب  ، ريختن همچنان.  لشكر از آن

و   چشمه  بودند از آن  تن  هزاران  كه  لشكر تبوك  تمام  و نوشيدن  از آن  آب  جوشيدن

  وضوي  طور از آب  همين . تا روز قيامت  چشمه  اين  شدن دار  آنها و آب  شدن  سيراب

  ، آب نداشت  بود و آب  خشك قبال  چاه  آن  كه  و در حالي  ريخت  حديبيه  در چاه  ايشان

  سيراب  نوشيدند و همه  از آن  هزاروچهارصد تن  كه  طوري به  گرفت  جوشيدن  از آن

  .شدند

و  آنها  همه  چشم  به  خاك  آن  و رسيدن  خاك  در بدر با مشتي  مشركان  سپاه  زدن ـ 5

  . است  آن  مبين»  انفال»  سوره) 17(  آيه  كه  تارومار شدنشان

بعد از  خواندند مي  خطبه  آن  در پاي صاكرم  رسول  كه  در مسجدالنبي  ستوني  ناله ـ 6

  ناليد و مويه مي آواز شتر  چون  را كه  آن  ناله  صداي  حاضران  تمام  منبر و شنيدن  ساختن

  .شد  گرفتند و آرام  او را در بغل صاكرم  ، رسول بعد از آن  كه ـكرد  مي

ادعاراستگو   و در اين  آنهاست  مخصوص  اگر بهشت  كه  از يهوديان  ايشان  دعوت ـ 7

  ماجرا را حكايت اين  قرآن  كه ـامر   از اين  كنند و عجز يهوديان  مرگ  هستند، آرزوي

  . است  كرده

  :در موارد آتي  ، از جمله از غيب  ايشان  دادن خبر ـ 8

 و ـرسانند  مي  شهادت  به  باغي  را گروهي �عمار  كه  از اين  ايشان  خبر دادن   •

  .شد  چنين

  وي  ازآن  بهشت  آن  رسد و در قبال مي  بلوايي � عثمان  به  كه از اين  ايشان  خبر دادن •

  .شد  و چنين ـ  است
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  است  ا عنهما سيد و ساالري رضي  علي  بن  حسن  كه از اين  ايشان  خبر دادن •

 و ـآورد  پديد مي  صلح  از مسلمانان  عظيم  دو گروه  او ميان  وسيله  به �خداوند كه

  .شد  چنين

مرد   آن ادر جهاد حاضر بود و بعد  كه  مردي  بودن  دوزخيدر مورد   ايشان  خبر دادن •

  .بودند  خبر داده  شد كه  و چنان ـكرد   خودكشي

 كرد تا با  را دنبال  ، ايشان مدينه  به  ايشان  هجرت  در راه  جعثم بن مالك بن سراقه ـ 9

 در  وي  اسب  پاهاي  خود كند ولي  را از آن  مكه  مشركان  ، جايزه دستگير نمودنشان

  آن از  حال  در اين  سراقه  كرد و التماس  او را دنبال  دودي  آن  دنبال  و به  فرورفت  زمين

  . وي  مجدد اسب  افتادن  راه  و به  ايشان  و دعاي صحضرت

 سراقه  ، در دستان فارس  شاه  كسري  دستبندهاي  كه  از اين  ايشان  خبر دادن ـ 10

  .شد  چنين و ـشود  مي  گذاشته 

بود، در   كرده  نبوت  ادعاي  دروغ  به  كه  اسود عنسي  شدن  از كشته  ايشان  دادن خبر ـ 11

از   شب  همان در  ايشان  دادن بود و نيز خبر  او در صنعاء يمن  كه در حالي  وي  قتل  شب

  .ددادن خبر  بود كه  و چنان ـ  است  رسانده  قتل  او را به  كسي  چه  كه  اين

  راه روز  چندين  او و ايشان  ميان  كه در حالي  ايشان  از سوي  نجاشي  مرگ  اعالم ـ 12

 و نماز جنازه  بقيع  گورستان  به  اصحابشان  و تمام  ايشان  شدن  بود و بيرون  فاصله

  .بود  كرده  روز وفات  او در همان  خبر كه  اين  يافتن  بر او و صحت  خواندن 

 از افراد  تن  دوازده  محاصره  از حلقه  خود در مكه  از خانه  ايشان  شدن  بيرون ـ 13

  بر سرآنان  خاك  خود بكشند و پاشيدن  زعم  را به  بودند تا ايشان  منتظر ايشان  كه  قريش

  .را  آنها ايشان  نديدن  و در نتيجه

 نيز  اصحابشان  كه يدر حال  در برابر ايشان  آن  و تواضع  شتر نزد ايشان  شكايت ـ 14

  .حاضر بودند

يكجا  و  هر دو درخت  بيايند و آمدن  نزد ايشان  كه  از دو درخت  ايشان  دعوت ـ 15

  .آنها  و رفتن  دو درخت  آن  رفتن  به  ايشان  دستوردادن  آنها، سپس  شدن

ند، ازآنها رفت مي  راه  قد بلندان با  چون  باال بودند ولي  بيشتر ميانه صحضرت  آن ـ 16

  .شدند مي  بلندتر ديده
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  مباهله  اگر آنان  كردند و خبردادند كه  مباهله  به  را دعوت  نصاري صحضرت  آن ـ 17

، صحضرت  آن  سخن  از صحت  با اطمينان  شوند و نصاري نابود مي  كنند، همگي

  . خبر است  نيز شاهد اين  كريم  قرآن  كه ـنشدند   مباهله  حاضر به

  چنان و ـخواهند بود   جمحي خلف بن ابي  خود كشنده  كه از اين  ايشان  دادن خبر ـ 18

  بر اثر آن  كه ـبر او وارد كردند   اي خدشه  در روز احد اندك صحضرت  شد زيرا آن

  . گشت  هالك

  من اند و از  آلوده  سم  را به  من  كه ـ  گوسفند با ايشان  مسموم  بازوي  گفتن  سخن ـ 19

  .نكنيد  ناولت

در   قريش  رهبران  قتلگاه  دادند كه خبر  اصحابشان  در روز بدر به صحضرت  آن ـ 20

  .بوند  فرموده  شد كه  بدر خواهد بود و چنان  كجا و كجا از ميدان

  دشمن  جنگ  در دريا به  ايشان  از امت  هايي گروه  خبردادند كه صحضرت  آن ـ 21

  ايشان و او نيز از  هستي  تو نيز از آنان: گفتند  ملحان  بنت  امحر  ام  و به  خواهند رفت

  .گرديد

  آن  و مغارب  مشارق  كه  طوري شد به  پيچانده  درهم صحضرت  آن  براي  زمين ـ 22

خواهد  بودند،  ديده  ها كه محدوده  آن  به  امتشان  فرمانروايي  را ديدند و خبردادند كه

و تا   تا بالد سند وترك  مشرق  از اول  ايشان  امت  فرمانروايي شد زيرا  و چنان ـرسيد 

و   در جنوب آنها  بربر رسيد، اما فرمانروايي  و سرزمين  اطلس  اقيانوس  به  آخر مغرب

  .نشد  ، گسترده و مغرب  مانند مشرق  به  شمال

  رد از اعضايف  او اولين  دادند كه خبر ـعنها  هللا رضي ـدختر خود   فاطمه  به ـ 23

 و ـخواهد شد   ملحق  ايشان  به  شان بعد از درگذشت  خواهد بود كه  ايشان  خانواده

  .شد  چنان

 تر دراز دست  از ديگران  در انفاق  كه  كسي  آن  خبردادند كه  خويش  همسران  به ـ 24

  دستي  نداد  در صدقه  كه  جحش  بنت  خواهد شد و زينب  ملحق  ايشان  ، زودتر به است

  . پيوست  ايشان  به  ايشان  بعد از درگذشت  بود كه  ايشان همسر  ، اولين درازتر داشت
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شد،  شير لبريز از  آن  خشكيده  ، پستان كردند و بر اثر آن  را مسح  گوسفندي  پستان ـ 25

 معبد  ام  خيمه بار ديگر در. گرديد �مسعود بن هللاعبدا  اسالم  سبب  معجزه  همين  كه

  .داد  روي  از ايشان  اي معجزه  چنين  خزاعي

ماليدند و  خود  دهان  ، از آب داشت  ناراحتي  كه � علي  در روز خيبر بر چشمان ـ 26

نشد و  درد مبتال  چشم  ديگر هرگز او به  و بعد از آن  يافت شفا  دم در  وي  چشمان

  .شد  و چنان ـردد گ  برنمي  جز فاتحانه: او دادند و فرمودند  را به  پرچم

  .شنيدند مي صحضرت  آن  دستان  غذا را در ميان  گفتن  ، تسبيح� اصحاب ـ 27

 را تقليد كرد، صاكرم  رسول  رفتن  استهزا راه  ، از روي العاص ابي بن حكم ـ 28

  .»بود  مرتعش  و تا مرد، بدنش ! باش  همچنان: فرمودند

   

L��K�� � � �J��I��H��G��F��E��D��C��B��AL��K�� � � �J��I��H��G��F��E��D��C��B��AL��K�� � � �J��I��H��G��F��E��D��C��B��AL��K�� � � �J��I��H��G��F��E��D��C��B��A�� �� � �� � �� � ���U��T�� SR��Q��P��O�� NM��U��T�� SR��Q��P��O�� NM��U��T�� SR��Q��P��O�� NM��U��T�� SR��Q��P��O�� NM
��Y����X��W��V��Y����X��W��V��Y����X��W��V��Y����X��W��V  

  ، بناگاه بچشانيم  ، رحمتي است  رسيده  آنان  به  كه  اي از سختي  پس  مردم  به  و چون«

 با فرودآوردن  بر مردم  خداوند متعال  چون: يعني » است  ما نيرنگي  را در آيات  آنان

و   معيشت در  و بر آنان  داشته  ارزاني  ت، نعم ها و محصوالت ميوه  آوردن عمل و به  باران 

،  معيشت  وتنگي  بر اثر خشكسالي  كه بعد از آن ـپديد آورد   و گشايش  ، وسعت ارزاق

را   بايد، قدر آن  كه وچنان  را شكر نگزارده  هايش آنها نعمت ـ  است  رسيده  آنان  رنجها به

  و غير قادر بر رساندن  ناتوان  جان بي  انبت  نعمتها را به  اين  مشركان  شناسند بلكه نمي

  ، به آيات  اين  دفع  و در جهت زدند  طعن �خدا  و در آيات  داده  نسبت  سود و زيان

در : يعني » تر است مكر سريع خداوند در: بگو«گشتند   متوسل  و نيرنگي  هر حيله

كنيد،  مي  را نيرنگ  هما آنچ  فرستادگان ، حقيقت در«  تر است شتابان  كردن  مجازات

كفار را   نيرنگهاي  هستند كه)  الكاتبين  كرام(  فرشتگان: مراد از فرستادگان »نويسند مي

  امر بر فرشتگان  اين  كنند لذا وقتي مي  عرضه  آشكار و نهان  را بر داناي  و آن  نوشته

  واند بود؟ت  و خبير، مخفي  خداوند قدير عليم بر  نباشد، چگونه  مخفي  نگهبان
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  شما در خشكي: يعني »گرداند و دريا مي  شما را در خشكي  كه  است  او كسي«

 و  چهارپايان  وسيله  و به  است  آفريده  تان گيري بهره  براي  تعالي  حق  كه  پاهايي  وسيله به

  فن شما  پيماييد و به مي  ، راه است  كرده  خلق  سواريتان  براي  كه  اي نقليه  ديگر وسايل

پيماييد، نيز  مي درياها و اقيانوسها را بر آنها  و طول  عرض  را كه  هايي كشتي  ساختن

جلو   ها را به كشتي  كه » خوش  در كشتيها نشينيد و آنها با بادي  كه تا وقتي«كرد   الهام

باد   بدان  را ببرند و آنان آنان«ها را بشوراند  كشتي  كه  و ناپايدار نيست  راند و توفاني مي

و «  باد است  وزش  شدت: عصوف »تند وزد  بادي  بر آنان  شاد شوند، بناگاه  موافق

كنند   تازد و يقين  آنان بر«  اطراف  و از همه  جهات  از تمام: يعني » از هر طرف  موج

و   هالكت  يعني اند،  افتاده  سركش  امواج  محاصره و در »اند از هر سو گرفتار شده  كه

  خالصانه و »دعا كنند هللا  جناب  به  حال  در آن«كند   غلبه  بر گمانهايشان  نابودي

در «  تواناست  دادنشان  فقط او بر نجات: دانند مي  رو كه ، از آنشوند  او متوجه  سوي به

را   دعايشان ، حال  در اين: يعني »اند كرده  و خالص  پاك  خود را برايش  دين  كه حالي

  بتانشان  بود كه  برآن  تنگنايي  در غير چنين  عادتشان  كه آاليند چنان نمي  اي شائبه  هيچ  به

بال   اگر ما را از اين  كه« :گويند و با تأكيد و سوگند مي. ساختند يم  را در دعا شريك

  .»شد  خواهيم  شكرگزاران ا از، قطع برهاني

،  خلق نهاد  كه  است  بر آن  ها، خود دليل سختي  در هنگام �هللا  آستان  به  برگشت  البته

  خداشناس و  تو بشر فطرتا خداپرس  شده  سرشته  متعال  خداي  سوي به  بر بازگشت

  مستجاب  فرد مضطر وبيچاره  دعاي  كه  است  آن  دهنده  نشان  آيه  اين  همچنين.  است

  .چند كافر باشد شود، هر مي
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  ناگهان« كرد  را اجابت  و دعايشان  محنت  ناز اي �خداوند »داد  نجاتشان  چون  پس«

  از روي باشند، فقط  داشته  اي شبهه  كه آن و بي »كنند مي  سركشي  ناحق  به  در زمين

سوگندها و  دعاها و  روند و آن مي  بيراهه  و به  فساد ورزيده  تمرد و عناد، در زمين

جز  ! مردم  اي« كنند مي  فراموشبودند،   بسته �با خداوند  را كه  پيمانها و عهدهايي

  و تجاوز انسان  سركشي  پس » خود شماست  زيان  شما فقط به  سركشي  كه  نيست  اين

و پيامد   فرجام  كه اين اعتبار  ، به است  بر خود وي  تجاوز و سركشي  ، در واقع ديگران  به

در   كه گردد چنان برمي  وي خود  به ـ  نيست  و انتقام  جز مجازات  چيزي  كه ـتجاوز   آن

  آن  سزاوارتر به  پيوند رحم  قطع تجاوز و  چون  گناهي  هيچ«: است  آمده  شريف  حديث

  صاحبش  براي  كه  آنچه  همراه  برساند، به را در دنيا زود  آن  خداوند عقوبت  كه  نيست

شما از   مندي بهره: يعني » دنياست  زندگاني  بهره« .»كند مي  ذخيره  از عذاب  در آخرت

  سوي به  بازگشتتان  سپس«  دنياست  زندگاني  تنگ  زمان  ، فقط محدود به سركشي

  شما را از آنچه  گاه آن«دنيا   چند روزه  مندي و بهره گذرا  زندگي  بعد از اين » ماست

جزا   و شما را در برابر آن »كرد  باخبر خواهيم« در دنيا از خير و شر »كرديد مي

  گويد و هر كس  را سپاس �بيند؛ بايد خدا مي  خيري  ، هر كس داد بنابراين  واهيمخ

  .نكند  ديگر را سرزنش  كسي  بيند؛ بايد جز خودش مي  شري

 آنها را  هر كس  كه  است  خصلت  سه«: گويد مي  شريف  حديث  با استناد به  مكحول

  .» شكني ، تجاوز و پيمان نگنير: اند خود وي  عليه  خصلت  سه  باشد، آن  داشته
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 را  و مستقلي  مستأنفه  جمله  دنيا ياد كرد، اكنون  از بهره  متعال  خداي  كه بعد از آن

  مثل  كه  نيست  اين جز«: است  آن  انقضاي  دنيا و سرعت  حال  بيان  متضمن  آورد كه مي

 زندگاني  مثل: يعني » ريختيم فرو  را از آسمان  آن  كه  است  دنيا مانند آبي  زندگاني

و   بهجت  زوال  در سرعت  زمين  روي  گياهان  خود، همانند وصف  زوال  دنيا در سرعت 

،  و براثر آن » آميخت  درهم  زمين  رستنيهاي«  آب » با آن  پس«  است  آن  و خرمي  شادابي

ها و  از دانه »خورند مي  و چهارپايان  مردم  از آنچه«خود رسيد   حد كمال  ها به رستني

 »گرديد  ستهو آرا  خود را بر گرفت  پيرايه  زمين  چون  كه  گاه تا آن«  ها و علوفه ميوه

  طناز و زيبا و نگارينه ، رنگارنگ  ها و گلها و گياهان رستني  با انواع  زمين  چون: يعني

  هايي ، رستني گذاشت  نمايش  به  و كمال  تمام  خود را به  هاي ها و آراستگي شد و جلوه

،  ياقوت  گرن  مشابه  ، بعضي نقره  رنگ  مشابه  طال، بعضي  رنگ  از آنها مشابه  كه بعضي

  . است... زمرد و  رنگ  مشابه  بعضي

و   رنگارنگ زيبا و  هاي جامه  كه  كرده  تشبيه  زني  را به  ، زمين آيه  در اين  متعال  خداي

  آرايد تا انظار را به مي ها آرايش  انواع  پوشد و خود را به بر خود مي  گون  گونه  زيوراتي

و   آن  محصوالت  برچيدن: يعني » بر آن  نداشتند كهپ  آن  و ساكنان«. نمايد  خود جلب

  زمين  به  يا روزي  شبي«ما   عذاب يعني »ما  فرمان  توانا هستند، بناگاه«  از آن  گيري بهره

  محصول  را شبيه  آن  كشت: يعني » گردانيديم  بريده  از بن  را مانند زراعت  آن  آمد پس

و   سبز و تازه  صورت به »ديروز  گويي  كه«  ردانيديمگ  اي شده  و تباه  درويده  از بن

  بيان  و اين  بديع  تفصيل  مانند اين  به: يعني » گونه اين ، است  وجود نداشته«  شاداب

  است  آيه  اين  هم  آنها يكي  از جمله  كه »را«  قرآني  و ادله ها حجت: يعني » آيات«  رفيع

و   نابودي  دنيا و سرعت  زوال  مثلها به  و از اين »ندكن مي  انديشه  كه  مردمي  براي«

  .» كنيم مي  بيان  روشني  به«گيرند،  مي  عبرت  درس برند و مي  پي  آن  تباهي
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را   آن  و زوال  دگرگوني  دنيا و سرعت  ناپايدار زندگي  ارزش  متعال  خداي  كه  گاه آن

و خدا شما « :كند مي  ترغيب  آخرت  سراي  را به  كرد، در اينجا آنان  بيان  بندگانش  براي

از   سالمتي  سراي  كه  بهشت  سراي: يعني »خواند فرا مي  سالمتي  سراي  سوي را به

  توفيق :يعني »كند مي  هدايت  راست  راه  سوي را خواهد، به  و هركه«  است  آفات

خواند، اما جز  مي فرا  سالمتي  سراي  سوي را به  بندگان  همه �خداوند ! آري. دهد مي

  از رسول �جابر  روايت به  شريف  در حديث. شوند وارد نمي  آن  به  يافتگان هدايت

  و ميكائيل  سر من  باالي  جبرئيل  كه  ديدم  در خواب«: فرمودند  كه  است  آمده صخدا

در .  بزن  مثلي) پيامبر(او   براي: گويد مي  ديگري  از آنها به  يكيو   است  من  پاي  پايين

  امتت  تو و مثل  مثل  كه  نيست  جز اين: گويد مي  من  به  از آنها خطاب  يكي  هنگام  اين

بنا   اي سرا خانه  در آن  ، سپس برگرفته  خود سرايي  براي  كه  است  پادشاهي  همانند مثل

  سوي را به  تا مردم  برانگيخته  اي فرستاده  گاه ، آن گسترده  اي ، سفره خانه  و باز در آن  كرده

  آن  به  هم  و برخي  گفته  را اجابت  فرستاده  از آنها آن  برخي  كند ولي  دعوت  غذايش

  و آن  است  سرا، اسالم  ، آن است �، خداوند پادشاه  آن  كنند پس نمي  اعتنايي  دعوت

  ، به گفت  تو را اجابت  هر كس  پس  هستي  فرستاده  آن !محمد  و تو اي  بهشت  خانه

 درآمد،  بهشت  به  در آمد و هر كس  بهشت  در آمد، به  اسالم  به  ر كسدر آمد و ه  اسالم

  .»مند شد از نعمتها بهره

   

��T��S��R��QP��O��N��ML����K���J��I��H��G��FE��D��C��B��A��T��S��R��QP��O��N��ML����K���J��I��H��G��FE��D��C��B��A��T��S��R��QP��O��N��ML����K���J��I��H��G��FE��D��C��B��A��T��S��R��QP��O��N��ML����K���J��I��H��G��FE��D��C��B��A
��U��U��U��U  

  به  كه  كساني  براي: يعني » است  اي اند، نيكويي كار نيكو كرده  هك  كساني  براي«

  انجام  درستي  و آنها را به  كرده  قيام  نيكويي  خود، به  بر ذمه  الهي  و واجبات  تكاليف

  است  بهشت همانا  كه  است  نيكويي  اند، پاداش او خود را بازداشته  اند و از نواهي داده

  امكان  اين  دادن با  بر ايشان  الهي  و عنايت  ؛ فضل زيادت  آن » است  نبر آ  و زيادتي«
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؛ هللا  وجه  الي  نظر كردن به)  زياده(تفسير . بنگرند  در بهشت  حضرتش  بر روي: كه  است

  .باشد مي  و خلف  جمهور علما از سلف  قول

  رسول  كه  است  آمده � از صهيب  مسلم  احمد و امام  امام  روايت  به  شريف  در حديث

  و اهل  بهشت  به  بهشت  اهل  چون«: فرمودند  گاه كردند، آن  را تالوت  آيه  اين صخدا

همانا شما نزد  ! بهشت  اهل  اي: كند ندا مي  چنين  اي در آيند، منادي  دوزخ  به  دوزخ

  آن: گويند مي. كند شما وفا  براي  وعده  آن  خواهد به مي  داريد كه  اي وعده �خداوند

نگردانيد،   مگر روسپيدمان ، نساخت  ما را سنگين  نيك  اعمال  ؟ مگر ميزان چيست  وعده

  تعالي  حق  هنگام  ؟ در اين نساخت  دورمان  وارد نكرد و از دوزخ  بهشت  مگر ما را به

  خداي  سوگند به. نگرند او مي  سوي به  زند و ايشان كنار مي  را از برابر آنان  حجاب

 به  ، از نظركردن آنان  تر براي بخش آرام تر و داشتني  را دوست  او چيزي  كه  عزوجل

  نه »پوشاند نمي  غبار و ذلتي  را هيچ  هايشان وچهره«. » است  نبخشيده  خويش  سوي 

و   و حسرت  ، گرد خواري دوزخ  دود و دخان  پوشاند ونه مي  اي را سياهي  آنان  روي

  جاودانه  بهشتند و در آن  اهل  اينان«نشاند  مي  هايشان چهره را بر  افسردگيو   ندامت

  .»خواهند بود

   

��g� � � � � � � � � f� � ed� � c� � b� � � � � a� � �̀ � _� � ^]� � \� � [� � Z� � Y� � X� � W� � � V��g� � � � � � � � � f� � ed� � c� � b� � � � � a� � �̀ � _� � ^]� � \� � [� � Z� � Y� � X� � W� � � V��g� � � � � � � � � f� � ed� � c� � b� � � � � a� � �̀ � _� � ^]� � \� � [� � Z� � Y� � X� � W� � � V��g� � � � � � � � � f� � ed� � c� � b� � � � � a� � �̀ � _� � ^]� � \� � [� � Z� � Y� � X� � W� � � V
��u��t��s��r��qp��o��n���ml��k��j��i��h��u��t��s��r��qp��o��n���ml��k��j��i��h��u��t��s��r��qp��o��n���ml��k��j��i��h��u��t��s��r��qp��o��n���ml��k��j��i��h  

 :يعني » است  نمانند آ  بدي  جزاي  اند، بدانند كه بديها شده  مرتكب  كه  و كساني«

 جزاي  افزايد پس نمي  دهد و بر آن مي  بدي  را با يك  بدي  يك  جزاي  خداوند متعال

 غبار  و بر آنان«  از آن  بيش  نه  است  خود، همانند بدي  و بزرگي  در كوچكي  بدي 

برابر  در  آنان  براي«دارند   از آن  كه  اي و دلهره  و ترس  از اثر گناهانشان »نشيند  خواري

  خداي  و عذاب  آنها را از خشم  كس  هيچ: يعني » نيست  و پناهي  پشت  خداوند هيچ

از  » است شده  تار پوشيده  از شب  هايي با پاره  هايشان چهره  گويي«دهد  نمي  قهار پناه

  آنان«  است را فرو پوشانيده  هايشان ، چهره آن  و سياهي  آتش  دود و دخان  كه  بس

  .»درآنند  جاودانه«ندارند و   از آن  اي جدايي  هيچ » اند كه آتش  باصحا
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 ، و جن  از انس  ؛ اعم زمين  اهل  تمام: يعني » را حشر كنيم  آنان  همگي  كه  و روزي«

  گردآوريم  بازپرسي  را براي  باطل  معبودان  انو پرستشگر  نيكوكار و بدكار، موحدان

آنها   سرزنش و  منظور سركوب  به » گوييم اند، مي ورزيده  شرك  كه  كساني  به  گاه آن«

با   آنها را همراه  كه » شما وشريكانتان«: محشر و در حضور معبودانشان  در حضور اهل

  معين  در جاي: يعني »خود باشيد  بر جاي«بوديد   گرفته  پرستش  به  الشريك  خداي

: يعني » افگنيم مي  آنها جدايي  ميان  پس«بايستيد   مؤمنان  و موضع  خود، جدا از مقام

ديگر جدا  را از يك  و مؤمنان  يا مشركان ، كنيم جدا مي  كنندگانشان را از عبادت  معبودان

و «  گسالنيم ، مي است  ودهب  آنان  ميان در دنيا  را كه  پيوندي  و هرگونه  كنيم مي

  پرستش  ما شما را به: يعني »پرستيديد نمي شما ما را: گويند مي«  آنان  به » شريكانشان

خود و نيز   و گمراهي  شما هوس  بلكه  بوديم  و فرا نخوانده  دستور نداده  خويش

  شما را به  كهبودند   پرستيديد زيرا آنان مي بودند،  كرده  گمراهتان  را كه  شياطينتان

  انكار پرستش  ، معني بنابراين. كرديد  اطاعت  از آنان  دادند و شما هم  ما فرمان  پرستش

  .باشند  داده  دستوري  چنين  آنان  به  كه  امر است  ، انكار اين معبودان  از سوي  عابدان

   

���u��t��s��r�����������q��p��o��n��m���l��k���u��t��s��r�����������q��p��o��n��m���l��k���u��t��s��r�����������q��p��o��n��m���l��k���u��t��s��r�����������q��p��o��n��m���l��k  
  گواه  سبحان  خداي: يعني » است  شما بس  ما و ميان  ميان  واهگ  عنوان  خدا به  پس«

ما : كه اين بر  است  ، يا گواه ايم دستور نداده  خويش  عبادت  ما شما را به: كه بر اين  است

ما  » بوديم خبر شما بي  همانا ما از پرستش«  ايم و خشنود نبوده  كار شما راضي  اين  به

  كه چرا  بوديم  كار را از شما خواسته  اين  هم  پرستيد و نه ما را ميشما   كه  نبوديم  آگاه

  . نداشتيم  و شعوري  عقل

  به را  شعوري ناشنوا، نابينا و بي  خدايان  كه  مشركان  براي  بزرگ  است  سرزنشي  اين

  .اند گرفته  پرستش
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 را پيش  آنچه  هر كسي  كه«  است  زمان  يا در آن  مكان  در آن: يعني » آنجاست«

چشد  مي بود،  فرستاده  پيش  را كه  عملي  جزاي  هر كس: يعني »يابد بود، در مي  فرستاده 

  بوده  مورد قبول يا زيانبار،  يا زيبا، سودمند بوده  بوده  زشت  آيا عملش  آزمايد؛ كه و مي

  كه آنان: يعني »شوند مي  خود باز گردانيده  حقيقي  خدا، موالي  سوي و به«يا مردود؟ 

  بازگردانيده  است  حق  ربوبيتش  كه  خويش  پروردگار بر حق  سوي اند، به ورزيده  شرك

  كردند از آنان افترا مي  و آنچه« اند  برگرفته  كه  باطلي  معبودات  سوي به  شوند، نه مي

  رسانند و نه آنها نمي  به  سودي  وهيچ  ناپديد شده  در آخرت  باطلشان  خدايان »شد  گم

در   روزي  چنين  كه از آن  قبل  بكنند پس  و شفاعتي  گري ميانجي  آنان  توانند براي مي

  .بردارند  دست  باطل  معبودهاي  اين  رسد، بايد از پرستش

   

µ� � �́ � ³� � ²� � ±� � °� � �̄ � ®� � � � � � ¬� � «� � ªµ� � �́ � ³� � ²� � ±� � °� � �̄ � ®� � � � � � ¬� � «� � ªµ� � �́ � ³� � ²� � ±� � °� � �̄ � ®� � � � � � ¬� � «� � ªµ� � �́ � ³� � ²� � ±� � °� � �̄ � ®� � � � � � ¬� � «� � ª� �� �� �� ���»� � º� � ¹� � �̧ � � � ¶��»� � º� � ¹� � �̧ � � � ¶��»� � º� � ¹� � �̧ � � � ¶��»� � º� � ¹� � �̧ � � � ¶
��É��È��Ç��Æ��ÅÄ��Ã���ÂÁ�����À��¿��¾��½��¼��É��È��Ç��Æ��ÅÄ��Ã���ÂÁ�����À��¿��¾��½��¼��É��È��Ç��Æ��ÅÄ��Ã���ÂÁ�����À��¿��¾��½��¼��É��È��Ç��Æ��ÅÄ��Ã���ÂÁ�����À��¿��¾��½��¼  

  و بخشيدن  باران  با فرستادن »بخشد مي  روزي  شما از آسمان  به  كه  كيست: بگو«

  نباتات  بخشد؛ با روياندن مي  روزي » زمين«شما از   به  كه  كيست »و«  آن  و ثمرات  نتايج

  آفريننده و  ، بخشنده�خداوند  كنيد كه مي  بد اعترافال  ؟ پس معادن  آوردن و پديد

  اوصاف  آنها را براين  كسي  چه » است  گوشها و ديدگان  مالك  كه  يا كيست«  اينهاست

  چنين  آنها به از  كه  گونه  ، بدان است  انگيز آفريده شگفت  خلقت  و بر اين  عجيب

 »آورد مي  بيرون  را از مرده  زنده  كه  ستو كي«شويد؟  برخوردار مي  عظيمي  مندي بهره

  را از جاهل  ، عالم دانه را از  ، سبزي را از تخم  ، جوجه را از نطفه  انسان  كسي  چه: يعني

  كسي  چه: يعني »آورد مي  بيرون  را از زنده  و مرده«آورد؟  مي  را از كافر بيرون  و مؤمن

  كه  و كيست«آورد؟  مي  بيرون  و كافر را از مؤمن  را از عالم  ، جاهل را از انسان  نطفه

  كند و سامان مي  مانند، اداره بي  نظامي و  نظم  را به  آن: يعني »كند را تدبير مي  كار جهان

فكر   ايجابات  دهند و بر اساس  انصاف اگر: يعني »خدا: خواهند گفت«بخشد؟  مي
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: خواهند داد كه  پاسخ  چنين  سؤالت  اين  هب  زودي  كنند، به  قضاوت  سليم  و عقل  صحيح

داشتند   اعتراف  حقيقت  اين  به  مشركان  كه چنان  است �امور، همانا خداوند  اين  فاعل

  دانيد، چرا از خدايي را مي  حقيقت  اين  كه با آن: يعني »كنيد نمي چرا پروا  پس: بگو«

  پرستش  يگانگي  كنيد تا او را به وا نميبخشد، پر مي  و سامان  نظم ها را پديده  اين  كه

  .كنيد

   

��×��Ö��Õ��ÔÓ��Ò��Ñ��Ð��Ï���ÎÍ��Ì��Ë��Ê��×��Ö��Õ��ÔÓ��Ò��Ñ��Ð��Ï���ÎÍ��Ì��Ë��Ê��×��Ö��Õ��ÔÓ��Ò��Ñ��Ð��Ï���ÎÍ��Ì��Ë��Ê��×��Ö��Õ��ÔÓ��Ò��Ñ��Ð��Ï���ÎÍ��Ì��Ë��Ê  
و بر  ايد قرار داده  شريك  با وي  را كه  آنچه  نه »شما  خدا، پروردگار حقيقي  است  اين«

  به  تعالي  حق  ، ربوبيت پس »؟ چيست  جز گمراهي  و بعد از حق«توانا نيستند   چيزي

 »شويد؟ مي  بازگردانيده  چگونه  پس«باشد  مي  باطل  لذا غير آن  است  حق  رار خودتاناق

  را به  تعالي  رويد و غيرباري مي  بيراهه  به  كرده  آشكار عدول  از حق  چگونه: يعني

  !گيريد؟ مي  پروردگاري

   

���â��á�����à��ß��Þ����Ý��Ü��Û�����������Ú��Ù�����Ø���â��á�����à��ß��Þ����Ý��Ü��Û�����������Ú��Ù�����Ø���â��á�����à��ß��Þ����Ý��Ü��Û�����������Ú��Ù�����Ø���â��á�����à��ß��Þ����Ý��Ü��Û�����������Ú��Ù�����Ø  
  كلمه«  از حق  گروه  اين  مانند برگشتن  ، يا به حقيقت  مانند اين  به: ييعن » گونه اين«

  ازحق: يعني »ورزيدند  فسق  كه  بر كساني«  وي  و فيصله  حكم  يعني » پروردگارت

  به« تمرد كردند  ، در كفر خويش عناد و مكابره  و از روي  شده  خارج  باطل  سوي به

 �خداوند  ازلي  حكم  آن  است  اين ! آري» آورند نمي  انايم  آنان: كه  پيوست  حقيقت

او را   عزوجل  را ندارد و خداي  هدايت  و شايستگي  ، اهليت كافر معاند و فاسق: كه

  .كند نمي  هدايت

  

TSR��QPON��MLK��JI��HGF��EDCBATSR��QPON��MLK��JI��HGF��EDCBATSR��QPON��MLK��JI��HGF��EDCBATSR��QPON��MLK��JI��HGF��EDCBA  
عجز   با بيان  ، اينك برپا داشت  حجت  خويش  بر ربوبيت  خداوند متعال  كه بعد از آن

بگو؛ آيا از « :دارد برپا مي  ، حجت مشركان  و محكوميت  شرك  ، بر نفي باطل  معبودان

  باآفريدن »را برگرداند  را آغاز كند و باز آن  آفرينش  كه  هست  شما كسي  شريكان
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: بگو«؟  غيره بعد از روز و  شب  و بازگردانيدن  بعد از مرگ  برانگيختنش  و سپس  انسان

شما جز  :يعني »گرداند را بر مي  كند و باز آن را آغاز مي  آفرينش  كه  ستفقط خدا

  اي توانايي  چنين ، تان پنداري  شريكان  توانيد براي نداريد و هرگز نمي  ديگر پاسخي  اين

  .؟ باطل  سوي به  از حق »شويد مي  بازگردانيده  چگونه  پس«را ادعا كنيد 

   

]\��[�����Z��Y��X��W��V��U]\��[�����Z��Y��X��W��V��U]\��[�����Z��Y��X��W��V��U]\��[�����Z��Y��X��W��V��U������� ���k��j��i�����h��g��f��e��d��c��ba�� �̀�_��^��k��j��i�����h��g��f��e��d��c��ba�� �̀�_��^��k��j��i�����h��g��f��e��d��c��ba�� �̀�_��^��k��j��i�����h��g��f��e��d��c��ba�� �̀�_��^
���u��t�����s��r��q��po��n���m��l���u��t�����s��r��q��po��n���m��l���u��t�����s��r��q��po��n���m��l���u��t�����s��r��q��po��n���m��l  

 :يعني »نمايد؟  راه  حق  دين  سوي به  كه  هست  شما كسي  آيا از شريكان: بگو«

  آنان  ا پاسخنمايد؟ طبع  دعوت  حق  سوي را به  و مردم  ارشاد كرده  اسالم  دين  سوي به

  به »نمايد مي  راه  حق  دين  سوي به  كه  خداست: بگو« ! هن: گفتند  نچو  پس  است  منفي

در   كه  هايي نشانه  وسيله  و به  كتابهايش  كردن  و نازل ‡پيامبران  فرستادن  وسيله

  و نگرش  تا با تأمل  داده بشر قرار  و عقل  و آنها را جلو چشم  آفريده  خويش  مخلوقات

  ، آيا كسي پس«شوند   رهنمون  حق  ، به خويش  رد و فهمخ  رگيريكا به  در آنها از طريق

  قرار گيرد، يا كسي  پيروي مورد  كه  كند، سزاوارتر است مي  هدايت  حق  سوي به  كه

  سوي را به  مردم  كه  آياكسي: يعني »شود؟  خود، هدايت  كه نمايد مگر آن نمي  راه  كه

باشد، يا  و اقتدا مي  پيروي  به سزاوارتر ـ  است  حانسب  خداي  كه ـكند  مي  هدايت  حق

او را   ديگري  كه شود، مگر اين نمي  خود هدايت  نيروي  به  خودش  حتي  كه  كسي

،  شده  شما را چه«كند؟   هدايت را  غير خويش  كه اين  رسد به  نمايد، چه  هدايت

  براي  گروه  اين  گرفتن  شريك با  كه  است  حكمي  چه  اين »كنيد؟ مي  داوري  چگونه

  قايل  تساوي  و خلقش �خدا  ميان  كنيد؟ آخر چگونه مي  حكم  ، بدان سبحان  خداي

  ؟ است  شده  تباه  خردهايتان و  رفته  از بين  پاك  شويد؟ مگر عقلهايتان مي
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��i��h��g��f���e��d��cb��a�� �̀�_��~��}��|��{z�����y��x��w��v��i��h��g��f���e��d��cb��a�� �̀�_��~��}��|��{z�����y��x��w��v��i��h��g��f���e��d��cb��a�� �̀�_��~��}��|��{z�����y��x��w��v��i��h��g��f���e��d��cb��a�� �̀�_��~��}��|��{z�����y��x��w��v  
از   ، نه پندار و عملشان  شيوه  اين: يعني »كنند نمي  پيروي  جز از گمان  و بيشترشان«

  از گمان  بر خاسته  كه  است  پندار و گماني  حاصل  بلكه  خرد و بصيرت  روي

  بزرگ  خداي  ، آنها را به دروغين  خدايان  اين: پنداشتند مي  كه  ، همانان است  پيشينيانشان

رگز بر ه  گمانشان  اين ! آري. كنند مي  شفاعت  برايشان  يسازند و نزد و مي  نزديك

  باطل  خيالي ا پندار وصرف  بلكه  نبوده  متكي  از خرد و بينش  گاهي و سند و تكيه  حجت

زيرا كار  »گرداند نمي نياز بي  حق  از معرفت  وجه  هيچ  به  و گمان«  است  اساس و بي

  طلاز با  حق  كه  است  و پندار و با علم  بر خيال  نه،  است  مبتني  و يقين  بر علم  دين

و   گمان  از پيروي »كنند مي آنچه  همانا خدا به«  و تكهن  با گمان  شود نه متمايز مي

  .ماند نمي كيفر بي  كارهايشان  اين  پس » داناست«  حق  فروگذاشتن

   

��������z��y��x��w��v��u��t��s��r���q��p��o��n��m��l��� � � �k��jz��y��x��w��v��u��t��s��r���q��p��o��n��m��l��� � � �k��jz��y��x��w��v��u��t��s��r���q��p��o��n��m��l��� � � �k��jz��y��x��w��v��u��t��s��r���q��p��o��n��m��l��� � � �k��j����� �� ����{���{���{���{
��¡�����~��}��|��¡�����~��}��|��¡�����~��}��|��¡�����~��}��|  

 شده  ساخته  دروغ  غير از خداوند به  كسي  از سوي  قرآن  اين  كه  نيست  و چنان«

 واال و اين  شأن  با اين  قرآني  چنين  كه  برابر نيست  و عقل  با منطق: يعني »باشد 

 ا جزباشد زير �خداوند  به  ، اما منسوب ديگران  و پرداخته  ، ساخته عظيم  معجزات 

  اين  سبحان  خداي » بلكه«  توانا نيست  نظير آن  بر آوردن  كسي  ، هيچ عزوجل  خداي

از  »باشد مي ، است  از آن  پيش  آنچه  كننده تصديق«  كه در حالي  كرده  را نازل  قرآن

  رآنق  اند پس داده  بشارت  آن  به  قرآن  از نزول  كتابها قبل  و آن ‡بر انبيا  منزل  كتابهاي

  كتاب  تفصيل«  در قرآن  شده  بيان  و قوانين  احكام »و«كند   تا آنها را تصديق  است  آمده

بر   كه  از احكامي  غير آن و  و حرام  از حالل  ، اعم چيز است  بيانگر همه: يعني » است

 و  خبر پيشينيان  در قرآن« :است  آمده  شريف  در حديث  كه چنان  مقرر گرديده  مردم

، از  نيست  اي شبهه  هيچ  درآن«. » شماست  در ميان  آنچه  و حكم  شماست  پسينيان
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  بر رسول  آن  آوردن فرود شما از  ، تعجب بنابراين » است  پروردگار عالميان  جانب

  . مورد است كامال بي صاكرم

  

�̈�§��¦��¥¤��£��¢�̈�§��¦��¥¤��£��¢�̈�§��¦��¥¤��£��¢�̈�§��¦��¥¤��£��¢��������������� �́�³��������������²��±��°�� �̄�®��¬��«��ª��©��� �́�³��������������²��±��°�� �̄�®��¬��«��ª��©��� �́�³��������������²��±��°�� �̄�®��¬��«��ª��©��� �́�³��������������²��±��°�� �̄�®��¬��«��ª��©  
  پس :بگو«پيامبر از نزد خود  » است  ساخته  دروغ  را به  آن«  كفار مكه »گويند مييا «

زيرا   و ساختار معجز بياني  ادبي  صنعت  ، حسن در بالغت »بياوريد  مانند آن  اي سوره

و فراخوانيد هر «هستيد   مانند من ، آن  كالم  و بالغت  عرب  زبان  شما نيز در شناخت

  اعم ـخود   و پشتيبانان  جوييد از همياران  استعانت  وي  فراخوانيد و به »يدتوان را مي  كه

اگر «پنداريد  مي  سبحان  خداي  شركاي آنها را  كه  باطلي  و خدايان  عرب  از قبايل

  اگر چنين  پس ! شده  بر ساخته  دروغ  به  قرآن  خود كه  ادعاي  در اين» راستگو هستيد

و   اما مشركان. دهيد، راستگو هستيد مي  نسبت  من  به  كه  اتهامي در  وقت  د، آنكردي

مانند   اي كلمه  ، حتي جدلي  تسليم  و اين  منصفانه  سخن  اين  شنيدن  هنگام  به  معاندان

  هاي و لجبازي  پايه بي  عنادهاي  دامن  فقط به  نتوانستند بلكه  آورده  ميدان  به  را هم  قرآن

  .چسبيدند  انش پشتوانه بي

  مشركان با  قرآن)  تحدي(  هماوردطلبي  مورد از اعالم  سومين  اين«: گويد كثير مي ابن

  .»آشكار شد  ، عجزشان جا هم  و در هر سه  است

   

��������È������� �Ç��Æ��ÅÄ��Ã��Â������� � � � � � � �Á���À��¿¾��½��¼��»��º��¹�� �̧��� � �¶��µ��������È������� �Ç��Æ��ÅÄ��Ã��Â������� � � � � � � �Á���À��¿¾��½��¼��»��º��¹�� �̧��� � �¶��µ��������È������� �Ç��Æ��ÅÄ��Ã��Â������� � � � � � � �Á���À��¿¾��½��¼��»��º��¹�� �̧��� � �¶��µ��������È������� �Ç��Æ��ÅÄ��Ã��Â������� � � � � � � �Á���À��¿¾��½��¼��»��º��¹�� �̧��� � �¶��µ
���Ë��Ê��É���Ë��Ê��É���Ë��Ê��É���Ë��Ê��É  

  قرآن  تكذيب  به: يعني »نداشتند  احاطه  آن  علم  به  شمردند كه  را دروغ  چيزي  بلكه«

بفهمند و بر  را  آن  و معاني  را مورد تدبر قرار داده  آن  ورزيدند كه  شتاب  از آن  قبل

از   را قبل  چيزي  باشند و هر كس  داشته  علمي  ، احاطه است  آن  دربرگيرنده  كه  آنچه

،  خويش  تكذيب  اين در  گمان نمايد بي  باشد، تكذيب  داشته  علمي  احاطه  آن  به  كه آن

، با  و بنابراين  نشده  متمسك  ديگري  گاه و تكيه  اصل  هيچ  به  دانشي و بي  جهل  جز به

  و كوته  بيني كوته  كننده و اثبات  خردي و بي  جهل  صدا، منادي  بلندترين  به  تكذيب  اين
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  برايشان  آن  و هنوز تأويل«  است  حجتها و برهانها شده  يافتاز در  خويش  انديشي

  ، هنوز برآنان شده  داده  وعده  قرآن در  كه  اي اخبار غيبي  سرانجام: يعني » است  نيامده

گويند و  مي  چرا گزاف  ؟ پس يا دروغ  است  اخبار راست  آيا اين  تا بدانند كه  نداده  روي

  !بافند؟ مي  سفسطه

اعجاز   از جهت  ؛ يكي است  اعجازگري  كتاب  از دو جهت  قرآن: كه اين  معني  لحاص

  آن  اعجاز لفظي در  كه از آن  قبل  خود، اما مشركان  اخبار غيبي  از جهت  و ديگري  لفظي

كردند   مبادرت  آن  تكذيب  قرار دهند، به  آزمون  را در محك  آن  و اخبار غيبي  نگريسته

  و برهان  دليل  پشتوانه بي » گونه همين« از امتها نيز »بودند  از آنان  پيش  كه  كساني«

 �خداوند  حجتها و برهانهاي  پيامبرانشان  كه را و هنگامي  پيامبرانشان »كردند  تكذيب«

برسند،   اخبار آن  تأويل  و به  داشته  احاطه  آن  علم  به  كه از آن  آوردند، قبل  را برايشان

  بوده  چگونه«  پيشين  از امتهاي»  ستمگران  عاقبت  بنگر كه  پس« كردند  را تكذيب آنها

.  كرده  را بيان  داستانهايشان  قرآن  كه چنان !روبرو شدند  بدي  فرجام  و آنها با چه » است

مبادا   حذر كنيد، كه  آنان  سرنوشت  همچون  از سرنوشتي ! كنندگان تكذيب  اي  پس

  .شما نيز بشودگير  گريبان

   

Ù��Ø����×��Ö��ÕÔ��Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î��Í��ÌÙ��Ø����×��Ö��ÕÔ��Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î��Í��ÌÙ��Ø����×��Ö��ÕÔ��Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î��Í��ÌÙ��Ø����×��Ö��ÕÔ��Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î��Í��Ì  
و   نهان در  كه  است  كسي  از آنان: يعني »آورد مي  ايمان  بدان  كه  است  كسي  و از آنان«

  ولي  است  و بر حق  راست  قرآن  داند كه و مي  آورده  ايمان  قرآن  وجود خود به  ژرفناي

  بدان  كه  است  كسي  و از آنان«كند  مي  را تكذيب  و عناد، آن  مكابره  انگيزه  ا بهصرف

  انگيزه  به  بلكه كند نمي  را تصديق  وجود خود نيز، قرآن  انو در نه »آورد نمي  ايمان

  آنان  پس » داناتراست  مفسدان  حال  و پروردگار تو به«نمايد  مي  را تكذيب  ، آن جهل

اصرار   بر عناد خويش  اند كه كساني: مراد از مفسدان. دهد جزا مي  را در برابر اعمالشان

هدايتند،   مستحق  كه  كساني  به  تعالي  حق«: گويد مي  آن  كثير در معني ابن. ورزند مي

؛  اند نيز داناتر است گمراهي  مستحق  كه كساني  كند و به مي  هدايتشان  ؛ پس داناتر است

  .»كند نمي  هرگز ستم  كه  است  عادلي  تعالي  گرداند لذا حق مي  گمراهشان  پس
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 استمرار ورزيدند و از  خويش  اگر بر تكذيب: يعني »كردند  و اگر تو را تكذيب«

رد دا  اختصاص  من  به  من  عمل: بگو«  اميد شدي كنند، نا  را اجابت  دعوتت  كه اين

 :و بگو  بجوي  بيزاري  و از عملشان  از آنان: يعني »دارد  شما اختصاص  شما به  وعمل

 دارد زيرا من  خود شما اختصاص  شما به  عمل  و جزاي  خود من  به  من  عمل  جزاي

 نيست  ديگري  تكليف  هيچ  من  ، بر عهده و جز اين  ام كرده  شما ابالغ  را به  حق  پيام 

 » وبركنارم  كنيد بري شما مي  از آنچه  و بركناريد و من  بري  كنم مي  من  آنچهشما از « 

قرار   مؤاخذه شما مورد  عمل  به  شويد و من نمي  مؤاخذه  من  عمل  شما به: يعني

  . گيرم نمي

  

���©��ö����õ�������ô���ó��ò��ñ��ð��ïî��í���ì��ë���©��ö����õ�������ô���ó��ò��ñ��ð��ïî��í���ì��ë���©��ö����õ�������ô���ó��ò��ñ��ð��ïî��í���ì��ë���©��ö����õ�������ô���ó��ò��ñ��ð��ïî��í���ì��ë  
  گاه آن »دهند مي فرا  تو گوش  سوي  به  هستند كه  كساني  از آنان«! صپيامبر  اي »و«

  به  سود كه  ، اما چه دهي مي  را تعليم  اسالم  هاي و برنامه  و احكام  خواني مي  قرآن  كه

  كه  كساني  به: يعني » بشنواني  ناشنوايان  به  تواني آيا تو مي«شنوند  نمي  هوش  گوش

  آنان  كه  است  و نفرتي  بغض  همان ، مانع  وجود دارد و اين  مانعي  شان شنوايي  فراروي

را   ا چيزيباشد، يقين  ناشنوا و اليعقل  هر كس  دارد؟ پس باز مي  حق  را از پذيرفتن

: يعني »نكنند؟  تعقل  هرچند كه«شنود  نمي شود،  تهگف  وي  به  را كه  فهمد و سخني نمي

  هم  ، از عقل رچند با وجود ناشنوايي، ه بشنواني  ناشنوايان  به  كه  داري آيا تو اصرار

  را دريابد، اما اگر نبود عقل  چيزي  فراست بسا با ، چه عاقل  باشند؟ زيرا ناشنواي  بهره بي

  . است  ناممكن  چيزي  يكجا شد، ديگر فهم  هم دو با هر  و شنوايي

   

M��L��K��������������J��I��H��G��F��ED��C��B��AM��L��K��������������J��I��H��G��F��ED��C��B��AM��L��K��������������J��I��H��G��F��ED��C��B��AM��L��K��������������J��I��H��G��F��ED��C��B��A  
را ـ  نگرد، آيا تو نابينايان مي«  حقارت  چشم  به »تو  سوي به  كه  تاس  كسي  و از آنان«

  جمع در او  ظاهر و باطن  كوري  كه  و هر كس »كرد؟  تواني  هرچند نبينند ـ هدايت

  . است  ناتوان  حق  ا از دريافتشود، يقين
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را   ماريبي اگر  طبيب ! آري.  است صاكرم از رسول  و دلجويي  ، تسليت آيه  اين  هدف

  وي  به شدن  گرداند و از مشغول رو بر مي  ، از وي پذير نيست اصال عالج  ببيند كه

  كوردالن  دلهايند، بايد از اين  طبيب  نيز كه صاكرم  رسول  كند پس نظر مي صرف

  .برگردانند  روي  بصيرت بي

   

��X��W��V��U���T��S��R��Q��P��O��N��X��W��V��U���T��S��R��Q��P��O��N��X��W��V��U���T��S��R��Q��P��O��N��X��W��V��U���T��S��R��Q��P��O��N  
 و خرد از  حواس  با سلب »كند نمي  ستم  مردم  به  جهو  هيچ  ، خداوند به در حقيقت«

 در برابر  و لجبازي  تعصب  سبب  به »كنند مي  ستم  خود بر خويشتن  مردم  بلكه«  آنان

  خويش و خرد  حواس  ساختن  ، تباه و در نتيجه  است  نهفته  هايشان در طبيعت  كه  حق

  و خداي اند كرده  ستم  و عناد، بر خويشتن  تعصب  با اين  هستند كه  خود آنان  اين  پس

مشاعر و   و برايشان  را آفريده  آنان  بلكه  نكرده  ستم  بر آنان  وجه هيچ  به  عزوجل

را   دريابند و حواسي  شكل  كاملترين  را به  بتوانند حقايق  آن  بوسيله  كه  قرارداده  ادراكاتي

  و منافع  و مصالح  خود رسيده  هاي خواسته  به  آن  وسيله  به  كه  كرده  در آنها خلق

  باز گذاشته  شان ديني  مصالح و  آنان  را ميان  او راه  سازند، همچنان  را برآورده  شان دنيوي

  هوسهاي  گردند، اما اسفا كه  روان  حق  جاده  را بشويند و به  و دل  تا غبار ديده

  شان غفلت  هاي لحظه  و دمادم  برنشسته  يشانبر نفسها  براقش  پرنده  ، همچون رنگارنگ

  .كند را شكار مي

   

���������l��k���j��i��������h��g��f��e��dc��b��a�� �̀�_������� �̂�]��\�������[��Z��Y���������l��k���j��i��������h��g��f��e��dc��b��a�� �̀�_������� �̂�]��\�������[��Z��Y���������l��k���j��i��������h��g��f��e��dc��b��a�� �̀�_������� �̂�]��\�������[��Z��Y���������l��k���j��i��������h��g��f��e��dc��b��a�� �̀�_������� �̂�]��\�������[��Z��Y
��n��m��n��m��n��m��n��m  

 از روز درنگ  ساعتي  اندازه  جز به  كند، گويي را حشر مي  آنان  كه  و روزي«

پندارند  مي بسيار كم  جهت  دراز را بدان  مدت  اين.  يشاندر دنيا، يا در گورها »اند نكرده

و   درنگ  طول  سبب  دنيا را به  بودند، يا لذتهاي  كرده  خود را در دنيا ضايع  عمرهاي  كه

با «  است  نداشته  واقعي لذتها اصال وجود  اين  كنند، گويي مي  در محشر فراموش  توقف

  كه  اندك  دنيا جز زماني در  كنند كه مي  احساس: يعني »كنند مي  اظهار آشنايي  هم
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اند و  سر نبرده اند، به گشته جدا  از هم  و سپس  آشنا شده  ديگر در آن  با بعضي  بعضي

نيز   اندك  آشنايي  همين  ، سپس ازگورهاست  برخاستن  ، در هنگام هم  اظهار آشنايي  اين

را از   منفعتي  رو آنها در محشر هيچ اين رود، از مي  محشر از بين  هولناك  در صحنه

كار  شمردند زيان  ديدار خدا را دروغ  كه  كساني اقطع«ديگر اميدوار نيستند  يك

و «  ، بزرگتر است خويش  و نزديكان  كسان خود و  از باختن  زيان  و كدام »شدند

  خدوز  ، به راه  اين  ايانبودند زيرا پ  گرفته  پيش در  كه  و روشي  در راه »نبودند  يافته راه

  .برند مي  پي  حقيقت  اين  محشور شوند، به  جزا و حساب  براي  انجاميد و چون

   

��~��}��|��{��z��y��x��w��v������u���t��s��r��q��p��o��~��}��|��{��z��y��x��w��v������u���t��s��r��q��p��o��~��}��|��{��z��y��x��w��v������u���t��s��r��q��p��o��~��}��|��{��z��y��x��w��v������u���t��s��r��q��p��o  
 ، ات در زندگي » تو بنمايانيم  ، به دهيم مي  وعده  آنان  به  را كه  از آنچه  و اگر بعضي«

 اين  كه از آن  قبل » يا تو را بميرانيم«  آنان  و اسارت  با قتل  دينت  اختنپيروزس  چون

 را در آخرت  و آنان » ماست  سوي به  ؛ بازگشتشان هرحال  به«گردد   ها محقق وعده 

و   طور زودهنگام اگر به  پس  نمايانيم تو مي  را به  در آنجا عذابشان  گاه ، آن كنيم مي  عذاب 

خدا   سپس«  مگيري مي  انتقام  از آنان  در آخرت  كه  ا بدان، قطع نگيريم  انتقام  اناز آن  عاجل

  آنچه  به  آنان  عليه  در روزقيامت �خداوند  سپس: يعني » است  كنند گواه مي  بر آنچه

: است � از عيسي  قرآن  قول  نقل  اين  نظير آن. دهد مي  اند، گواهي بعد از تو كرده  كه

{¯®��¬«��¹��¸��¶�µ��´��³��²±��° �z   :)در   كه  گاه تا آن  من

  ، تو خود بر آنان خود فراخواندي  مرا به سوي  ، اما چون بودم  گواه  ، بر آنان بودم  ميانشان

  .»117 /مائده«)  اي بوده  ناظر و گواه

   

����������l��k��j����i��h��g��f��e��d��c��ba�� �̀��_��l��k��j����i��h��g��f��e��d��c��ba�� �̀��_��l��k��j����i��h��g��f��e��d��c��ba�� �̀��_��l��k��j����i��h��g��f��e��d��c��ba�� �̀��_  
  آنان  سوي به او را  متعال  خداي  كه » است  پيامبري«  گذشته  اياز امته » هر امتي  و براي«

 »آمد  پيامبرشان  چون  پس«نمود   بيان  آنان  را به  وي  مشروعه  پيامبر احكام  فرستاد و آن

كرد، آنها   ابالغ  آنان  بود، به  فرستاده  آن  ابالغ  او را براي �خداوند  را كه  و پيامي



1105  

  ميان: يعني »شود مي  داوري«  عدل  به  يعني» قسط  به  ميانشان«ردند ك  تكذيبش  همگي

  كنندگان يابد و تكذيب مي  پيامبر نجات  شود پس مي  در دنيا داوري  و پيامبرش  امت  آن

زيرا آنها مجرمند و در برابر   عذاب  اين با »رود نمي  ستم  آنان و بر«گردند  مي  هالك

  .اند كيفر يافته  خويش  جرم

  پيامبرش و  هر امتي  ميان  يعني.  است  رخداد در آخرت  اين  برآنند كه  از مفسران  بعضي

  .آخر  تا به... شود مي  داوري  در روز قيامت

   

��t���s���������������r��q��p��o��n��m��t���s���������������r��q��p��o��n��m��t���s���������������r��q��p��o��n��m��t���s���������������r��q��p��o��n��m  
  راست اگر«  است  در انتظارشان  عذاب  شد كه  اعالم  آنان  به  كه بعد از آن »گويند و مي«

را   سؤال  اين »؟ است  وقت  چه  وعده  اين«  پس  است  حق  عذاب  وعده  كه »گوييد مي

  .كنند مي  و استبعاد مطرح  زدگي از سر شتاب

  :دهند  پاسخ  آنان  به  گونه مأمور شدند تا اين صخدا  رسول  پس

   

� �̈�§���¦��¥¤����£���¢��¡���~��}�����|��{���z��y�����x��w���v��u� �̈�§���¦��¥¤����£���¢��¡���~��}�����|��{���z��y�����x��w���v��u� �̈�§���¦��¥¤����£���¢��¡���~��}�����|��{���z��y�����x��w���v��u� �̈�§���¦��¥¤����£���¢��¡���~��}�����|��{���z��y�����x��w���v��u������®��¬«��ª��©��®��¬«��ª��©��®��¬«��ª��©��®��¬«��ª��©
���°��¯���°��¯���°��¯���°��¯  

  اختياري  چنين  توانم مي  چگونه  پس » در اختيار ندارم  و سودي  خود زيان  براي: بگو«

از  �خدا  كه  آنچه  ليكن » است  خدا خواسته  مگر آنچه«؟  باشم  داشته  ديگران  را براي

  از بندگان  اي بنده  مه  يابد زيرا من مي  ، تحقق است  خواسته  من  در حق  سود و زيان  اين

  . است  جاري  بر من  وي  و مشيت  و فرمان  هستم �خداوند

  و هشداري  بزرگ  بس  ، درسي آيه  در اين«: گويد مي» القدير فتح«در تفسير   شوكاني  امام

را  صخدا  رسول كه  قرار گرفته  بر آن  و عادتشان  خوي  كه  است  كساني  براي  بليغ  بس

  سبحان  جز خداي  كه  مصايبي و  حوادث  نزول  بخوانند و در هنگام  فريادرسي  هب  پيوسته

  همچنين. بجويند  استغاثه صحضرت  آن  ، به قادر نيست  آن  بر دفع  ديگري  كس  هيچ

  از رسول  كه  است  كساني  براي  بليغ  بس  و هشداري  بزرگ  بس  ، درسي آيه  در اين

قادر   آن  برآوردن  به  ديگري  ، كس سبحان  جز خداي  طلبند كه را مي  چيزهايي صخدا
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  از خداي  حاجت  طلب  اينان.  است  العالمين رب  ، مقام خواهي حاجت  زيرا مقام  نيست

  جناب  يا به  آن  جاي و به  را فروگذاشته  رسان  روزي  بازدارنده  دهنده  آفريننده  پرورنده

  را از آنان  مراد خويش  گردند و تحقق مي  متوسل  اموات ديگر  يا به صاهللا  رسول

،  كرده  حلول  در آنان هللاالا الاله  با معني  كه  از مخالفتي  اينان  كه  است  چگونه. طلبند مي

  همراه  طلبند و گاهي فرياد مي  به  ا و باالستقاللرا رأس  اموات  اين  گاهي  بر نداشته  دست

از   بسياري»  ساختن  گمراه»  ، به وسيله  با اين  شيطان  كه  نيست  و شكي  ذوالجالل  با ذات

 اين  پندارند كه مي  آنان(:  �s��r����q��p��oz}�  است  گرديده  متوسل  امت  اين

و  هللانا إ  عظمي  مصيبت  بر اين  پس. »104/كهف«) دهند مي  انجامش  كه  است  كار نيكي 

  .» يمگوي مي  راجعون  ليهإنا إ

يا   عذاب از ـ  امت  آن  در باره  سبحان  را خداي  آنچه  كه » است  اجلي  هر امتي  براي«

  اجلشان  و چون« آورد فرود مي  امت  بر آن  ميعاد معين  ، در آن است  كرده  اراده ـ  غير آن

  پيش«  آن از  ساعتي » نه و«  و ميعاد معين  اجل  از اين »افتند  پس  ساعتي  فرا رسد، نه

  .نكنيد  شتاب  عذاب  نزول  به ! كنندگان  تكذيب  اي  پس »افتند

   

��¾��½����¼��»��º��¹�� �̧�¶��µ�� �́��³��²��±��¾��½����¼��»��º��¹�� �̧�¶��µ�� �́��³��²��±��¾��½����¼��»��º��¹�� �̧�¶��µ�� �́��³��²��±��¾��½����¼��»��º��¹�� �̧�¶��µ�� �́��³��²��±  
،  حال هر  شما در رسد، به  يا روز به  او شب  خبر دهيد؛ اگر عذاب  من  به: بگو«

  منفور است  امري  زيرا عذاب »خواهند؟ مي  شتاب  به  عذاب  از آن  چيزي  چه  مجرمان

  در طلب  شتابشان  موجب  پرهيزد پس مي  از آن  و طبايع  داشته  نفرت  آن دلها از  كه

 از  خويش  جرم  سبب  به  كه  است  اين  مجرم  سزاوار شأن  كه حالي ؟ و در چيست  عذاب

  !طلبند؟ مي  شتاب  را به  عذاب  بترسد، آنها چگونه  عذاب

   

Ä��Ã��Â��Á��À��¿Ä��Ã��Â��Á��À��¿Ä��Ã��Â��Á��À��¿Ä��Ã��Â��Á��À��¿��Ë��Ê�����É�������È��Ç��Æ��Å��Ë��Ê�����É�������È��Ç��Æ��Å��Ë��Ê�����É�������È��Ç��Æ��Å��Ë��Ê�����É�������È��Ç��Æ��Å  
 كه آيا بعد از آن »آوريد؟ مي  ايمان  آن  به  شد، اكنون  واقع  كه  آيا هنگامي  سپس«

آوريد  مي  او ايمان  بر شما وارد شد، به  وي  و انتقام  بر شما فرود آمد و خشم  الهي عذاب 

  شما دفع را از  زياني  هيچ و  نداشته  سودي  شما هيچ  حال به  ايمان  اين  كه در حالي
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 »را  آن  اين از  پيش  كه حالي در«ايد  آورده  ايمان  آن  به » آيا اكنون« ! كند؟ آري نمي

  .!و استهزا؟  تكذيب  از روي »طلبيديد مي  شتاب  به«را   عذاب  يعني

   

��Ù��Ø�������×��Ö��Õ��Ô��Ó������Ò��Ñ��Ð��Ï��Î��Í��Ì��Ù��Ø�������×��Ö��Õ��Ô��Ó������Ò��Ñ��Ð��Ï��Î��Í��Ì��Ù��Ø�������×��Ö��Õ��Ô��Ó������Ò��Ñ��Ð��Ï��Î��Í��Ì��Ù��Ø�������×��Ö��Õ��Ô��Ó������Ò��Ñ��Ð��Ï��Î��Í��Ì  
: شود مي  گفته«و انكار   و شك  با كفر و تكذيب »اند كرده  تمس  كه  كساني  به  سپس«

  آنچه كيفر  بچشيد، آيا جز به«ندارد   و انقطاعي  گسست  هيچ  كه »جاويد را  عذاب

 »شويد؟ مي  جزا داده«  و استهزا و نافرماني  از كفر و تكذيب  تان در زندگي »كرديد مي

  .!هرگز

   

ã���â��á��à��ß��ÞÝ��Ü���Û��Úã���â��á��à��ß��ÞÝ��Ü���Û��Úã���â��á��à��ß��ÞÝ��Ü���Û��Úã���â��á��à��ß��ÞÝ��Ü���Û��Ú���è��ç��æ��å��ä���è��ç��æ��å��ä���è��ç��æ��å��ä���è��ç��æ��å��ä  
 و از تو خبر«: كند مي  را مطرح  مشركان  از سوي  ديگري  سؤال  تعالي  حق  گاه آن

  و معاد و قيامت  ما از عذاب  به  را كه  آيا آنچه: يعني »؟ است  حق  آيا آن  گيرند كه مي

  قا حقطع  آن  كه  پروردگارم  ، سوگند به آري: بگو«؟  است  ، راست دهي مي  وعده

  كرده  را درمانده  سبحان  توانيد خداي شما نمي: يعني »نيستيد  و شما عاجزكننده  است

  .شويد مي  ا گرفتار آنحتم  بگريزيد پس  عذاب  چنگ و از

روز   وقوع ، بر در آن  خداوند متعال  كه  است  موردي  از سه  يكي  اين«: گويد كثير مي ابن

  .» است  سوگند ياد كرده  آخرت

   

���S��R��QP��O��N��M���L��KJ��I��H��G��F��E��D��C��B��A���S��R��QP��O��N��M���L��KJ��I��H��G��F��E��D��C��B��A���S��R��QP��O��N��M���L��KJ��I��H��G��F��E��D��C��B��A���S��R��QP��O��N��M���L��KJ��I��H��G��F��E��D��C��B��A
��Y��X��W���V��UT��Y��X��W���V��UT��Y��X��W���V��UT��Y��X��W���V��UT  

را  ا آنبود، قطع مي  است  در زمين  ، آنچه است  كرده  ستم  كه  هركسي  و اگر براي«

 و ذخاير  نفيس  از اشيا و اموال  زمين  در روي  آنچه  اگر تمام: يعني »داد خود مي  فديه

  آنتا   داشت  بود، قطعا دوست مي  هر كافري  از آن  ، در روز قيامتبها وجود دارد گران

ببينند،  را  عذاب  و چون«كند   خويش  و بال گردان  ، فديه از عذاب  رهايي  را براي



1108  

،  آن  وحشت و  هيبت  را كه  آخرت  عذاب  چون: يعني »دارند  خود را پنهان  پشيماني

و   از شماتت دارند تا مي  خود را پنهان  د، پشيماني، ببينن است  را ربوده  عقلهايشان

  عذاب  ديدن  ، در هنگام ندامت  ساختن  پنهان  بمانند و اين  در امان  مؤمنان  سرزنش

بر ما،   دريغ  اي:    ��e��d��c��b��az}�: گويند مي  ، اما بعد از ورود در عذاب است

بودند،   كرده  پنهان  را كه  ،آنچه گونه و بدين» 31 /انعام» « كرديم  كوتاهي  آن  درباره  بر آنچه

  رؤسا و پيروانشان  ، يا ميان كافران و  مؤمنان  ميان: يعني »آنها  و ميان«كنند  آشكار مي

  .»رود نمي  ستم  شود و برآنان مي  فيصله«  عدل  به  يعني »قسط  به«

  

���h��g��f��e��d������c����b��a �̀�_�� �̂�]��\���[��Z���h��g��f��e��d������c����b��a �̀�_�� �̂�]��\���[��Z���h��g��f��e��d������c����b��a �̀�_�� �̂�]��\���[��Z���h��g��f��e��d������c����b��a �̀�_�� �̂�]��\���[��Z��k��j����i��k��j����i��k��j����i��k��j����i  
  او برآوردن  پس » خداوند است  ، از آن است  در آسمانها و زمين  آنچه  باشيد كه  آگاه«

  خدا حق  وعده  در حقيقت  باشيد كه  آگاه«  دهد، تواناست مي  وعده  آنان  به  كه  آنچه

  يعني » آنان بيشتر  ولي«  است  يافتني و تحقق  شدني  ناخواه او خواه  وعده: يعني » است

  ديدار الهي  براي تا خود را  در چيست  و فسادشان  صالح  كه »دانند نمي«بيشتر كفار 

  .كنند  آماده

   

��q��p��o���n���m��l��q��p��o���n���m��l��q��p��o���n���m��l��q��p��o���n���m��l  
 و«دهد  مي  انجام  با شما چه  انتظار بكشيد كه  پس »ميراند كند و مي مي  او زنده«

 جزا  برابر عقايد و اعمالتانا شما را در و قطع »شويد مي  او باز گردانيده  سوي به

  .دهد مي

   

�� �̀��_��~��}����|��{�����z��y��x��w����v��u��t��s��r�� �̀��_��~��}����|��{�����z��y��x��w����v��u��t��s��r�� �̀��_��~��}����|��{�����z��y��x��w����v��u��t��s��r�� �̀��_��~��}����|��{�����z��y��x��w����v��u��t��s��r  
 :يعني » است  آمده  اندرزي  پروردگارتان  شما از جانب  براي  كه  يقين  به ! مردم  اي«

و   است  و اميد دهي  بيم  شيوه  بر پند و اندرز به  مشتمل  كه  است  آمده  شما كتابي  براي

 وعظ و اندرز مطرح  شيوه  را به  معاني  همه  كه  است  قرآن  هاي از ويژگي  يكي  اين
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را   و شبهاتي  شكوك  قرآن: يعني » هاست در سينه  آنچه  براي  است  و شفايي«كند  مي 

  اثبات را  عقايد باطل  و ناروايي  و پوچي  كرده  شود، درمان مي  چيره  بر شكاكان  كه

ارشاد : يعني » است  وهدايتي«  است  قرآن  هاي از ويژگي  ديگري  ويژگي  اين  كه. كند مي

  انديشند و راهنماي مي  در آن و  كرده  پيروي  از آن  كه  كساني  براي  است  و رهنمودي

  پس»  مؤمنان  براي  است  رحمتي و«انجامد  مي  بهشت  به  كه  است  راهي  سوي آنها به

  قرآن  هاي از ويژگي  نيز يكي  اين . است  و رحمت  سراسر هدايت  مؤمنان  يبرا  قرآن

را   و منافقان  گيرد، اما كافران مي  بهره  از آن  و استعدادش  ايمان  اندازه  به  انسان  كه  است

  . نيست  اي بهره  در آن

   

��k��j���i��h���g��f��e���d��c����b��a��k��j���i��h���g��f��e���d��c����b��a��k��j���i��h���g��f��e���d��c����b��a��k��j���i��h���g��f��e���d��c����b��a  
  فضل  به  بايد مؤمنان: يعني »شوند  بايد شادمان  كه  استخد  و رحمت  فضل  به: بگو«

و   است  گردانيده  قرآن  را از اهل  و ايشان  داده  برايشان  در قرآن �خدا  كه  و رحمتي

از هر   اين« شوند  شادمان  الهي  پايان بي  و رحمتهاي  بيكران  هاي از فضل  غير آن  نيز به

  شده  روايت � عباس  از ابن » بهتر است«دنيا   فاني  ايه از بهره »آورند گرد مي  چه

  .» است  اسالم  وي  و رحمت  خدا، قرآن  فضل«: فرمود  كه  است

  خداي« :فرمودند  كه  است  آمده صخدا  از رسول � انس  روايت  به  شريف  در حديث

او   ولي  آموخته را  رآناو ق  و به  كرده  هدايت  اسالم  او را به  كه كسي  بر پيشاني  عزوجل

  گاه آن. نويسد را مي فقر ـكند   او را مالقات  كه  تا روزي ـكند  مي  شكايت  از فقر و فاقه

����i﴿: كردند  را تالوت  كريمه  آيه  اين �h� � �g� �f��e� � �d� �c� � � �b� �a���i� �h� � �g� �f��e� � �d� �c� � � �b� �a���i� �h� � �g� �f��e� � �d� �c� � � �b� �a���i� �h� � �g� �f��e� � �d� �c� � � �b� �a

jjjj﴾��������«.  
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������~����}��|{��z��y��x��w��v��u��t���s��r��q��p��o��n��m��l������~����}��|{��z��y��x��w��v��u��t���s��r��q��p��o��n��m��l������~����}��|{��z��y��x��w��v��u��t���s��r��q��p��o��n��m��l������~����}��|{��z��y��x��w��v��u��t���s��r��q��p��o��n��m��l
��¢��¡��¢��¡��¢��¡��¢��¡  

  ، چرا بخشي شما فرود آورده  خدا براي  كه  از روزي  خبر دهيد، آنچه  من  به: بگو«

 وحالل  ساختن  حرام  كه درحالي »ايد گردانيده  را حالل  از آن  و بخشي  را حرام  آن از

و   حالل  اين  مشركان  كه  شويم ؟ يادآور مي است �خداوند  ويژه  ، فقط حق ساختن 

  را بر مردان  حيوانات از  كردند و بعضي مي  اعمال  چهارپايان  را در گوشت  ساختن  حرام

، يا بر خدا  داده  اجازه شما  خدا به آيا: بگو« ١گردانيدند مي  حرام  و بر زنان  حالل

شما باشد،   هوسهاي و  هوي  صرف  به  ساختن  و حرام  حالل  اگر اين »بنديد؟ مي  دروغ

 �خداوند  اينها حكم  كه اعتقاد باشد  اگر با اين  ولي  عقال مردود است  اتفاق  كار به  اين

  هيچ  كه شود، درحالي مي  شناخته  پيامبرانش  فقط از جانب �خداوند  ، حكم است

ايد،  ساخته  شما حرام  را كه  آنچه ‡پيامبران  امر نداريد كه  بر اين  و برهاني  حجت

افترا   عزوجل  فقط بر خداي  سازي حرام و  حالل  ا در اين، شم باشند بنابراين  كرده  حرام

  .بنديد مي

  به  سخت  ، هشداري شريفه  آيه  در اين«: گويد مي» القدير فتح«در تفسير   شوكاني  امام

، يا  يا تحريم  در مورد تحليل  شتاب  به  كه  ، آنان است  فتوي  در عرصه  كنندگان  شتاب

  آيه  اين ! آري. كنند مي صادر  فتوي  در شريعتش �خدا  بندگان  ، براي آن  جواز و عدم

  حقيقت  اين  را متوجه  و آنان  صدا درآورده  به  آنان  گوش  خطر را در بيخ  زنگ

بايد از   كه فروروند و آنها را چنان  انديشانه  ژرف �خدا  بايد در حجتهاي  گرداند كه مي

از   شان قطعي  گاه و تكيه  مستند نهايي  مر اكتفا نكنند كها  اين  بفهمند و به  و سنت  كتاب

تقليد   خويش  از او در امر دين  باشد كه  امت  از اين  قائلي  قول  و حكايت  ، فقط نقل علم

  آن  به  را كه  اند و آنچه كرده  ، عمل كرده  عمل  و سنت  او از كتاب  آنچه  و به  كرده

فهميده   كه ، يا اين را نفهميده  بايد آن  كه او چنان  ولي  يده، يا رس مجتهد نرسيده  شخص

و   كرده  تلقي  ، منسوخ است  خطا رفته  به  در مورد آن  خويش  در اجتهاد و ترجيح  ولي

  .اند پنداشته  مرفوع �خدا  را از بندگان  آن  حكم
                                                 

" ��l�  �' �9)  ����  X����  +���m 139 .>� ��' �� 	 0 
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و   مكلف تقليد، خود نيز  رجعمجتهد م  امام  آن  باشند كه  داشته  امر توجه  اين  آنها بايد به

او   كه  نيست  و متعبدند و چنان  مكلف  آنان  كه  گونه ، همان است  شريعت  اين  متعبد به

  در جايگاه  باشد وديگران  و اوامر قرار داشته  و اصدار تكاليف  احكام  در مسند تقنين

بر   را كه  آنچه  در واقع و  شتهرا ابراز دا  و رأيش  را كرده  او اجتهادش  و تقليد بلكه  عمل

  به  و در غير آن  دو پاداش  ، به حق  به  رسيدن  و در صورت  داده  انجام  بوده  وي  عهده

و   كتاب  در داليل  بر نگرش  كه  علم  از اهل  لذا بر غير وي  است  يافته  دست  پاداش  يك

  شايسته  در حجتش  ديشيدنان و  دليل  شناخت  بدون  از وي  قادرند، پيروي  سنت

  .» نيست

   

���µ�� �́�³��²��±����°�� �̄�®��¬«��ª���©�� �̈�§��¦��¥��¤��£���µ�� �́�³��²��±����°�� �̄�®��¬«��ª���©�� �̈�§��¦��¥��¤��£���µ�� �́�³��²��±����°�� �̄�®��¬«��ª���©�� �̈�§��¦��¥��¤��£���µ�� �́�³��²��±����°�� �̄�®��¬«��ª���©�� �̈�§��¦��¥��¤��£
��¹�� �̧�¶��¹�� �̧�¶��¹�� �̧�¶��¹�� �̧�¶  

 پندارند مي: يعني »دارند؟  گمان  چه  بندند، روز قيامت مي  بر خدا دروغ  كه و كساني«

،  سبحان  ايخد افترا بر  عظيم  خواهد شد؟ آيا در برابر جرم  چه  روز با آنان  در آن  كه

  فضل  صاحب  همانا خدا بر مردم«؟  رها خواهند گشت  مجازات  طور بدون  همين

  سويشان به را ‡، پيامبران و در كنار آن  و خرد بخشيده  عقل  آنان  زيرا به » است

واحسانها   فضل  اين  با همه » ولي«  كرده  تبيين  را برايشان  و حرام  و حالل  فرستاده

ستيزند و  مي �خدا  با دين  كرده  نعمت  و كفران »كنند نمي  سپاسگزاري  بيشترشان«

  .گيرند مي  بازي  را به  وي  شريعت

   

���Ì��Ë��Ê���É��È����Ç��Æ��Å��Ä��Ã���Â��Á����À��¿��¾��½��¼��»��º���Ì��Ë��Ê���É��È����Ç��Æ��Å��Ä��Ã���Â��Á����À��¿��¾��½��¼��»��º���Ì��Ë��Ê���É��È����Ç��Æ��Å��Ä��Ã���Â��Á����À��¿��¾��½��¼��»��º���Ì��Ë��Ê���É��È����Ç��Æ��Å��Ä��Ã���Â��Á����À��¿��¾��½��¼��»��º
�����á��à���ß��Þ��Ý���Ü��Û��Ú���Ù��Ø��×��Ö���Õ��Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��ÎÍ�����á��à���ß��Þ��Ý���Ü��Û��Ú���Ù��Ø��×��Ö���Õ��Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��ÎÍ�����á��à���ß��Þ��Ý���Ü��Û��Ú���Ù��Ø��×��Ö���Õ��Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��ÎÍ�����á��à���ß��Þ��Ý���Ü��Û��Ú���Ù��Ø��×��Ö���Õ��Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��ÎÍ

�ä�������������ã��â�ä�������������ã��â�ä�������������ã��â�ä�������������ã��â�������å���å���å���å  
  كه  از كارهايي  كاري  در هيچ: يعني » شغلي  در هيچ« صپيامبر  اي » باشي و نمي«

 تعالي  باري  از سوي  را كه  از قرآن  اي آيه  هيچ  خواني و نمي«آيد،  مي  پيش  برايت
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  امتت  كار، به  آن  حكم  چگونگي  اعالم  را براي  قرآن  ، آيات حال  در اين: يعني » آمده 

  خطاب »كنيد نمي عملي  و شما هيچ«شود   دانسته  آنها با خواندنت  تا حكم  خواني مين

شما را  » گواهيم ما بر شما  كه مگر اين«  است  ايشان  و امت صخدا  رسول  براي

و «گفتار و كردار  به »ورزيد مي  مبادرت  بدان  كه  گاه آن«  شنويم و از شما مي  بينيم مي

: ذره » نيست  از پروردگار تو پنهان  در آسمان  و نه  در زمين  ، نه اي ذره  وزن هم

 » كوچكتر از آن  و نه«  است  ماده  جزء از اجزاي  ، يا كوچكترين رنگ سرخ  موريانه

 »بزرگتر  و نه«)  ونوترون  ، پروتون الكترون(  اتم  اجزاي  ، همچون كوچكتر از ذره: يعني

  لوح  كه » روشن  كتابي در« �چيز نزد خدا  آن » كه ن، مگر اي نيست  چيزي«  از آن

  !ماند؟ مي  از او پنهان  چگونه  پس » است  شده  نوشته«  محفوظ است

  به  متعال  خداي پندارند؛ مي  كه  است  رد بر كساني: ، اوال حقايق  اين  از اعالم  هدف

  فقط دارنده  كه  است  منطقي  جهنتي  اين  خرد به  اهل  رساندن: ا، ثاني دانا نيست  جزئيات

  مورد پرستش  يگانگي  به كند و  وضع  و حرام  حالل  كه  است  آن  شايسته  اوصافي  چنين

  .قرار گيرد

   

��K���J��I��H��G��F��E��D��C��B��A��K���J��I��H��G��F��E��D��C��B��A��K���J��I��H��G��F��E��D��C��B��A��K���J��I��H��G��F��E��D��C��B��A  
و   نخبگان :)خدا  دوستان :هللاولياء ا( » است  بيمي  نه هللا  ا بر اوليايقطع  باشيد كه  آگاه«

او   ، به وي  معصيت و پرهيز از  سبحان  خداي  با طاعت  گويي  از مؤمنانند كه  برگزيدگان

  و نشر و عرصات رستاخيز و حشر  در هنگامه  نه  گروه  بر اين  اند پس شده  نزديك

  و هراس  از هول  ايشان  كه  است  كرده  ضمانت  متعال  خداي  كه چرا  است  ، بيمي قيامت

و   داده  از دنيا از دست  كه  بر آنچه »شوند مي  اندوهگين  آنان  و نه«باشند   يمنروز ا  آن

  .شوند مي  اندوهگين  آن  دادن  دست دنيا بر از  داران دوست  كه اند چنان سرگذاشته  پشت
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��P��O��N��M��L��P��O��N��M��L��P��O��N��M��L��P��O��N��M��L  
  بدان بايد  كه  آنچه  به »اند آورده  ايمان  كه«اند  » همانان« �خدا  دوستان  گروه  اين

  با پايبندي اند؛ پروا داشته  سبحان  از خداي: يعني »اند ورزيده  و تقوي«آوردند  مي  ايمان

  زيرا به ندارند  و هراسي  بيم  مانند ديگران  هرگز به  اينان ! آري.  وي  امر و نهي  به

و   عاصيم اند و خود را از نموده  ، عمل كرده  وضع  بر ايشان �خداوند  كه  تكاليفي

  اند، به برخوردار بوده  نفس  از اعتماد به  كه اين  ضمن  ايشان  اند پس بازداشته  وي  نواهي

از   اي خواسته  دادن  از دست ، بر آنان  همچنين. اند داشته  نيك  نيز گمان  پروردگار خويش

  به  هم  ينا  دانند كه شوند زيرا مي نمي  از مقاصد دنيا اندوهگين  ها و مقصدي خواسته

و   ، جسم ، باز و گشاده رخدادي  هرگونه  براي  هايشان سينه  پس  است  قضا و قدر الهي

  روايت  به  شريف  در حديث.  ومسرور است  شادمان  پرنشاط و دلهايشان  جانشان

» كيستند؟ �خدا  اولياي«: پرسيدند صخدا  ازرسول  كه  است  آمده �جبير  سعيدبن

  .»آورد مي  ياد انسان  را به �خدا  ديدنشان  اند كه  يكسان«: فرمودند

   

��a�� �̀�_�� �̂��]\��[��Z��Y��XW��V��U��T��S������R��Q��a�� �̀�_�� �̂��]\��[��Z��Y��XW��V��U��T��S������R��Q��a�� �̀�_�� �̂��]\��[��Z��Y��XW��V��U��T��S������R��Q��a�� �̀�_�� �̂��]\��[��Z��Y��XW��V��U��T��S������R��Q
��b��b��b��b  

  آخرت دنيا و در  در زندگي« �خداوند  از جانب هللاولياءا  براي: يعني » ايشان  براي«

  .» است  بشارت

  :اند دهرا ذكر كر  ، چهار وجه بشارت  در تفسير اين  مفسران

  است  در آخرت  در مورد حالشان ‡بر انبيايش  الهي  وحي  ، از طريق بشارت  اين ـ 1

  .شود خشنود مي  آورد و از ايشان در مي  خويش  بهشت  را به  ايشان  كه

دهد  مي  نيك  دنيا، مژده  در زندگي  آنان  به  كه  است  نيكويي  ، با خوابهاي بشارت  اين ـ 2

  ، يعني مبشرات جز  ، از وحي بعد از من«: است  آمده  مرفوع  شريف  حديثدر   كه چنان

  نمانده  بينند، باقي مي  وي  در حق  بيند، يا ديگران را مي  آن  مؤمن  كه  اي صالحه  رؤياي

  .» است

  . در دنياست  دعاهايشان  با اجابت  بر مؤمنان �خداوند  ، فضل بشارت  اين ـ 3
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  مضمون و  است  احتضارشان  در هنگام  مؤمنان  به  فرشتگان  دادن  مژده،  بشارت  اين ـ 4

�}�: است  اين  مژده  اين �S��� � � � � � � � �R��Q�� � �P��O��N��M��L��Kz   :

  وعده شما  به  كه  بهشتي  باد شما را به  نباشيد و مژده  باشيد و اندوهگين  نداشته  بيم(

  .»30 /فصلت« )شد مي  داده

  و دادن  ايشان با  فرشتگان  مالقات: از  است  ، عبارت در آخرت هللاولياءا  براي  اما بشارت

  كلمات«.  دوزخ  از عذاب  ماندنشان سالمت  و به  بهشت  نعمتهاي  به  ايشان  كاميابي  پيغام

،  و از جمله  نيست  ا تغيير و تبديليرا عموم �خدا  سخنان » نيست  خدا را تبديلي

  يافتني  تحقق  ناخواه خواه ها وعده  اين  يعني. را  نيكوكارش  بندگان  براي او  هاي وعده

  .» است  بزرگ  كاميابي  همان«  دنيا و آخرت  وافر در زندگي  پاداش » اين«  است

   

��o��n��m��l��kj��i��h���������g��fe��d��c��o��n��m��l��kj��i��h���������g��fe��d��c��o��n��m��l��kj��i��h���������g��fe��d��c��o��n��m��l��kj��i��h���������g��fe��d��c  
  جويي عيب و  يبو تكذ  طعن  متضمن  كه  سخني »نكند  تو را غمگين  آنان  و سخن«

  در گستره و قهر  غلبه: يعني » خداست  از آن  تمامي  به  عزت«زيرا   توست  تو و دين

  را بر تو دستي  آنان  چگونه  پس  اوست  ، فقط مخصوص تعالي  باري  و فرمانروايي  ملك

را   بندگانش  سخنان » داناست  او شنواي«؟  شوي  اندوهگين  تا از سخنانشان  است

  .دهد جزا مي  را در برابر آن  آنان  پس  داناست  احوالشان  شنود و به يم

   

��_��~��}���� �|��{��z��yx��w��v��u��t��s���r��q��p��_��~��}���� �|��{��z��yx��w��v��u��t��s���r��q��p��_��~��}���� �|��{��z��yx��w��v��u��t��s���r��q��p��_��~��}���� �|��{��z��yx��w��v��u��t��s���r��q��p
��k��j��i��h��g��f����e��d��c��ba��`��k��j��i��h��g��f����e��d��c��ba��`��k��j��i��h��g��f����e��d��c��ba��`��k��j��i��h��g��f����e��d��c��ba��`  

،از  است  در زمين«  و هر چه » در آسمانها و هر كه«  و هر چه » هر كه  كه  باش  آگاه«

 ـ  مشرك  گروه  اين  از جمله ـ  همه  و امر پس  و در خلق  بوديتدر ع » خداست  آن

  ، چگونه بنابراين كند مي  بخواهد تصرف  كه  گونه آن  هستند و او در آنان  تعالي  حق  ملك

هشدار   متضمن  كريمه برسانند؟ آيه  آزاري  پيامبرش  به  وي  اذن  توانند برخالف مي

گيرند زيرا آنها  مي  پرستش را به  و جمادات  و فرشتگان بشر  كه  است  كساني  نابودي
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را   جز خدا شريكاني  كه و كساني«اند  را فروگذاشته  و مالك  را پرستيده  مملوك

 »كنند نمي  پيروي  جز از گمان  در حقيقت  كنند، اينان نمي  خوانند، از آنها پيروي مي

  اين  نامند، ليكن مي �خداوند  ركايخود را ش  باطل  چند معبودات هر  مشركان: يعني

  نه  وي  امر، آنها شركاي  حقيقت در  هستند پس  سبحان  خداي  نيز مملوك  معبودات

را ندارند لذا   خويش  با آفريننده  مشاركت  هستند كه صالحيت  مسمايي بي  نامهاي  بلكه

  خداياني  بتان  كه  خويش  گمان  ا از اينقطع  بلكه  باطل  معبودات  از اين  نه  مشركان

  را از حق  انسان  وجه  هيچ  به  كه  هم  گمان كنند و مي  هستند، پيروي  سزاوار پرستش

  ، معبودات و گمان  حدس  به  آنان: يعني »نيستند جز دروغگو  و آنان«كند  نياز نمي بي

  اي ، فرضيه گمانو   حدس  اين  كه كنند، درحالي مي  فرض  سبحان  خداي  را شركاي  باطل

  . است  محض  و دروغي  باطل

   

��z��y��� �x��w��v�� ut��s��r��q��p�� � �o��n��m��l��z��y��� �x��w��v�� ut��s��r��q��p�� � �o��n��m��l��z��y��� �x��w��v�� ut��s��r��q��p�� � �o��n��m��l��z��y��� �x��w��v�� ut��s��r��q��p�� � �o��n��m��l
��|��{��|��{��|��{��|��{  

 و  از حركت  در آن: يعني »بياراميد  شما آفريد تا در آن  را براي  شب  كه آن  اوست«

و   بال فارغ روزگار،  كار و مشغله  و خود را از رنج  پيوسته  و آرامش  سكون  به  خستگي

ها، آشكار و  ديدني  در آن  كه »گردانيد«و روشنگر  » و روز را روشن«گردانيد   راحت

  كار و تالش  ، به روشن  گاه عرصه  ، انسانها در اين شوند و در نتيجه مي  رؤيت  قابل

بخشند  مي  را سامان  خويش  و معيشت  زندگي  و اوضاع  اسباب  بار پرداخته  منفعت

  تنزيلي  از آيات  آنان بر  راكه  آنچه» شنوند مي  كه  گروهي  امر، براي  در اين  گمان بي«

  هايي نشانه«نگرند؛  مي  عبرت  ديده  و به  كرده  و تأمل  انديشه  شود و در آن مي  خوانده

  .باشد مي  ايمان  اسباب  ، خود از بزرگترين و تأمل  انديشه  زيرا اين » است
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��¾��½��¼����»��º��¹�� �̧�¶µ�� �́�³��²��¾��½��¼����»��º��¹�� �̧�¶µ�� �́�³��²��¾��½��¼����»��º��¹�� �̧�¶µ�� �́�³��²��¾��½��¼����»��º��¹�� �̧�¶µ�� �́�³��²  

: فرمايد مي و  كرده  را بيان  مشركان  فاسد اين  از سخنان  هايي نمونه  خداوند متعال  گاه آن

نياز  بي ، او است  ، او منزه است  خود اختيار كرده  براي  خدا فرزندي: گفتند  كافران«

از   را كه  حقيقت  و اين  جسته  آشكار تنزيه  باطل  از اين  سبحان  ، خداي گونه ينبد » است

  خواسته  نيازمندي  سازد زيرا فرزند فقط از روي مي  ، روشن نياز است بي  تعلقي  چنين

  برآورده  را برايش  فرزندآن  ندارد كه  حاجتي  ، هيچ نياز مطلق بي  كه شود در حالي مي

و خواستار   بوده  انقراض  معرض خود در  كه  فرزند است  محتاج  ، كسي چنينهم. گرداند

  كه  است  اي پاينده  زنده  عزوجل  خداي  كه گردد در حالي  وي  جانشين  كه  است  فرزندي

  هيچ  مانند آن  و تعلقاتي  تعلق  اين  رو، او به اين شود از نمي  عارض  يا فنايي  بر او مرگ

  درست  پس » اوست  از آن  است  در زمين  در آسمانها و آنچه  آنچه«رد ندا  نيازي

  ، منافات و فرزندي  و پدري  مالكيت  زيرا ميان باشد  از آنها فرزند وي  چيزي  كه  نيست

  حجتي  هيچ«  فرزند است  داراي �خداوند  كه »ادعا  شما را بر اين«وجود دارد 

 »دانيد نمي  را كه  آيا چيزي«ادعا نداريد   بر اين  و برهاني  دليل  و هيچ » نيست

  ، تهديد و توبيخي اين »بنديد؟ بر خدا مي  دروغ  به«  و برهان  و حجت  علم  پشتوانه بي

  . است  آنان  براي  سخت

   

��È��Ç��Æ������Å��Ä��Ã��Â��Á��À��¿��È��Ç��Æ������Å��Ä��Ã��Â��Á��À��¿��È��Ç��Æ������Å��Ä��Ã��Â��Á��À��¿��È��Ç��Æ������Å��Ä��Ã��Â��Á��À��¿  
 فرزند و شريك  دادن  با نسبت »بندند مي  بر خدا دروغ  كه  كساني  در حقيقت: بگو«

  . دوزخ  از عذاب  يافتن  و نجات  بهشت  به »شوند رستگار نمي«  وي  براي 
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��Õ���Ô���Ó��Ò��Ñ��� �Ð��� � �Ï� �Î��Í��Ì��Ë��Ê��É��Õ���Ô���Ó��Ò��Ñ��� �Ð��� � �Ï� �Î��Í��Ì��Ë��Ê��É��Õ���Ô���Ó��Ò��Ñ��� �Ð��� � �Ï� �Î��Í��Ì��Ë��Ê��É��Õ���Ô���Ó��Ò��Ñ��� �Ð��� � �Ï� �Î��Í��Ì��Ë��Ê��É
���Ö���Ö���Ö���Ö  

  هاي خواسته از  چيزي  افترا به  اين  صاحب  اگر هم: يعني »در دنيا«  فاني » است  متاعي«

  بازگشتشان  سپس«  در دنياست  اندكي  منديي هرهب  ا آنشود، قطع  خود نايل  گذراي

  عذاب  آنان  به ورزيدند، كفر مي  كه آن  سزاي  به  گاه آن«  با مرگ » ماست  سوي به

  بستن  دروغ  چون  عللي  كه  كفرشان  سبب  را به  افتراكنندگان: يعني » چشانيم مي  سخت

  . كنيم مي  معذب  ابدي  عذابي  قرار دارد، به  سر آن  در پشت  سبحان  بر خداي

   

�D��C��B��A�D��C��B��A�D��C��B��A�D��C��B��A�����K���J��I��H��G��F��E�K���J��I��H��G��F��E�K���J��I��H��G��F��E�K���J��I��H��G��F��E����������������LLLL������R��Q��P��O��N���M��R��Q��P��O��N���M��R��Q��P��O��N���M��R��Q��P��O��N���M
��a��� �`�� � � �_�� �̂�]��\��[��Z��Y��X��W��V���U��T��S��a��� �`�� � � �_�� �̂�]��\��[��Z��Y��X��W��V���U��T��S��a��� �`�� � � �_�� �̂�]��\��[��Z��Y��X��W��V���U��T��S��a��� �`�� � � �_�� �̂�]��\��[��Z��Y��X��W��V���U��T��S

��c��b��c��b��c��b��c��b  
كفر   وي  حق  پيام به  كه  را با قومش  وي  داستان: يعني » بخوان  را بر آنان  و خبر نوح«

خود   قوم به  كه  گاه آن«  بخوان  كردند، بر آنان  با تو چنين  قريش كفار  كه ورزيدند چنان

 »خدا  آيات  به  من  و اندرز دادن«شما   در ميان » من  ، اگر اقامت من  قوم  اي: گفت

را نداريد  آن  تحمل  و تاب » است  آمده  بر شما گران«  وي  و تنزيلي  تكويني  آيات  يعني

بر   توكل شما را جز با  ، روش بنابراين » ام كرده  بر خدا توكل«  من  بدانيد كه » پس«

  دعوت  راه از عملكرد شما، به  باك و بي  نداده  پاسخ  ديگري  شيوه  ، به عزوجل  خداي

گردانيد  را استوار  و تصميمتان »كنيد  را جزم  عزمتان  پس«  دهم مي  ادامه  خويش

  دادنتان  ياري ، يا من  عليه  تان گيري را در تصميم آنها: يعني » خويش  شريكان  همراه«

  در توطئه: يعني »نباشد  بر شما پوشيده  باز كارتان«فراخوانيد   همراهي  ، به من  عليه

طور آشكار و  گيريد، به مي  من  عليه  كه  و هر تصميمي  نكرده  پوشي  پرده  ، هيچ من  عليه

  و آن  كرده  اراده  من  در حق  را كه  كاري آن: يعني » نم  برسانيد به  سپس«بگيريد   عريان

در   بلكه »ندهيد  و مهلتم«اجرا بگذاريد   معرض  ايد، به گرفته  من  در باره  را كه  تصميمي
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  پروايي  از شما هيچ  دهيد زيرا من  انجام  خواهيد با من مي  كنيد و آنچه  تعجيل  كارتان

  .ايد كاره هيچ شما  كه  دانم و مي  ندارم

و   پروردگارش  نصرت  به  وي  كامل  اعتماد و اطمينان  ، از روي� نوح  سخن  اين

  .بود  قومش  تهديدهاي  به  وي  پروايي و بي  ندادن  اهميت

  

� �k�� ji��h��g��f��e��d��k�� ji��h��g��f��e��d��k�� ji��h��g��f��e��d��k�� ji��h��g��f��e��d����������u��t��s��r��q��po��n����m��l��u��t��s��r��q��po��n����m��l��u��t��s��r��q��po��n����m��l��u��t��s��r��q��po��n����m��l
���v���v���v���v  

از   پيروي و �خدا  و از پرواي  من  هاي از پندها و موعظه »گردانيديد  اگر روي  پس«

و اندرز  در برابر پند  من: يعني » ام را نخواسته  مزدي  از شما هيچ  من  بدانيد كه«  من

  هاي چشمداشت  ، به تا مرا در دعوتم  ام را نخواسته  مزد و پاداشي  ، از شما هيچ خويش

  اجر و ثواب  كه  اوست و فقط » خدا نيست  جز بر عهده  من  پاداش«سازيد   متهم  مادي

از   كه  ام و دستور يافته«گردانيد   روي  آوريد و چه  شما ايمان  نمايد، چه مي  مرا عنايت

  انبياي  همه  دين  كه  ، اسالمي باشم  اسالم  و از اهل  تسليم  از اهل: يعني » باشم  مسلمانان

  .متعدد باشد و  متنوع  ، هرچند شريعتهايشان است ‡عظام

   

��d��cb�����������a�� �̀�_���~��}��|��{��z��y��x��w��d��cb�����������a�� �̀�_���~��}��|��{��z��y��x��w��d��cb�����������a�� �̀�_���~��}��|��{��z��y��x��w��d��cb�����������a�� �̀�_���~��}��|��{��z��y��x��w
eeee������������ffff������i���h��g��i���h��g��i���h��g��i���h��g  

و   خود استمرار و برمخالفت  تكذيب  به � نوح  قوم: يعني» كردند  او را تكذيب  پس«

 ـ  كه  ازمؤمناني »با او بودند  را كه  او و كساني  گاه آن«اصرار ورزيدند   عناد خويش

  پايداري  حق  و در راه  كرده  پيروي  از او در دين ـ  نقومشا  عناد و ايذاي  رغم به

  و آنان«  كرديم  آن  را مأمور ساختن � نوح  كه  اي » در كشتي  داديم  نجات«ورزيدند 

و «بود   در توفان  نابودشدگان  قبال از آن  كه  ، زميني در زمين » گردانيديم  را جانشينان

  به » كرديم  غرق« � از كفار معاند با نوح »كردند  ما را تكذيب  آيات  را كه  كساني

  شدگان داده كار بيم  فرجام« :كه  مخاطب  و اي صمحمد  اي »بنگر  پس«  توفان  وسيله
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  حضرات  انگاران انگيز بود؟ وما با دروغ عبرت  چه  كارشان  پايان: يعني »بود  چگونه

  و تهديدي صخدا  رسول  براي  اي دلجوييو   تسليت  اين.  كنيم مي  چنين  ، اين پيامبران

  . است  مشركان  براي

 از  آن  و امثال  داستان  و اين  نيز گذشت»  اعراف»  قبال در سوره � نوح  داستان

  حكمت راز و  شود پس تكرار مي  ديگر هم  هاي از سوره  ، در برخي قرآني  داستانهاي

  ؟ تكرار در چيست  اين

  :كند را ذكر مي  تكرار، دو عامل  اين  براي»  االساس«ير در تفس  سعيد حوي شيخ

در   آن  و جايگاه  سوره  آن  سياق  شود، به مي  مطرح  سوره  در يك  كه  داستاني: كه اين  اول

  آن  كننده تبيين  از مضمون  بخشي  عنوان  ، به داستان  آن  يعني. كند مي  كمك  قرآني  ترتيب

  .خورد ، پيوند مي د نظر آنمور  معاني  ، به سوره

  ويژه  ، نقش در آن  شده  مطرح  اندرزهاي  در چهارچوب  قرآني  داستانهاي: كه اين  دوم

  بودن كوتاه ، توسط يا طول  داستانها بر اساس  كنند و اين ايفا مي  سوره خود را در هر

و   سياق  ، به� نوح  نداستا  ، طرح بنابراين. »نمايند مي  عمل  با آن  ، هماهنگ سوره  يك

از   آنان  و شگفتي  تعجب  نفي از  عبارت  كند و آن مي  كمك»  يونس»  سوره  عام  موضوع

  قلب  شفاي  ، به داستان  اين  طرح  كه چنان.  است  اي پيامبر هشداردهنده  فرستادن

  درست  وضعيم  گرفتن  پيش در را بر  و مؤمن  كرده  نيز كمك  شك  از بيماري  بيماردالن

  .كند مي  در برابر كفار تربيت  و محكم

   

��y��x���������������w��v����u�������t��s�����r��q���p����o��n��m��l��k��j��y��x���������������w��v����u�������t��s�����r��q���p����o��n��m��l��k��j��y��x���������������w��v����u�������t��s�����r��q���p����o��n��m��l��k��j��y��x���������������w��v����u�������t��s�����r��q���p����o��n��m��l��k��j
|��{z|��{z|��{z|��{z������¢��¡�������~��}��¢��¡�������~��}��¢��¡�������~��}��¢��¡�������~��}  

 و  هود و صالح  چون » فرستاديم  قومشان  سوي را به  پيامبراني  از نوح  پس  گاه آن«

 را  بينات«  قومشان  براي: يعني » آنان  براي  پس«را  ‡و لوط و شعيب  ابراهيم

  هرگز مستعد آن  آنان  ولي«را   دين  ، برهانها و احكام ، ادله معجزات: يعني »آوردند

 ايمان: يعني »بياورند  بودند، ايمان  شمرده  را دروغ  قبال آن  كه  چيزي  به  نبودند كه

بر   شان اصرار پيشين  سبب  و به  مرار ورزيدهاصرار و است  بر كفر خويش  نياوردند بلكه 
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  كه  پيامبراني  گروه  اين  اقوام: است  اين  يا معني. نيافتند  ايمان  ، توفيق پيامبران  تكذيب

را   قبال آن � نوح  قوم  كه  آنچه  نبودند تا به  شدند، بر آن  مبعوث � بعد از نوح

ازحد در كفر و  » تجاوزكاران  ما بر دلهاي  ونهگ اين«بياورند   بود، ايمان  كرده  تكذيب

،  ، مهرنهادن بنابراين .شود نمي  ايمان  پذيراي  ، دلهايشان و در نتيجه » نهيم مهر مي«فساد 

  . تجاوز خود آنهاست  سبب  به

   

�©�� �̈�§��¦��¥��¤��£�©�� �̈�§��¦��¥��¤��£�©�� �̈�§��¦��¥��¤��£�©�� �̈�§��¦��¥��¤��£��������������±��°�� �̄�®��¬��«��ª��±��°�� �̄�®��¬��«��ª��±��°�� �̄�®��¬��«��ª��±��°�� �̄�®��¬��«��ª
���²���²���²���²  

 و بعد از امتهايشان  رفت  ذكرشان  كه  بعد از پيامبراني: يعني » بعد از آنان  سپس«

 » فرستاديم  وي  قوم  و سران  فرعون  سوي به  خويش  را با آيات  و هارون  موسي« 

  ولي«ذكر شد   قبل  هاي در سوره  كه  است  اي گانه نه  هاي و نشانه  معجزات  شامل :آيات

  تسليم  و در برابر آن  ده، تكبر ورزي آيات  از پذيرفتن: يعني »كردند  گردنكشي  آنان

  مجرم  و قومي«ننمودند   بود، اذعان  آن  دربرگيرنده  آيات  اين  كه  آنچه  و به نشدند

عليهما (  و هارون  موسي  كه  آنچه  از پيروي  استكبار و گردنكشي  سبب  به »بودند

و   كارانه تبه  با طبيعت  هماهنگ  ، موضعي جهت  همين  بودند، به  آورده با خود )السالم

  .گرفتند  خود در پيش  مجرمانه

   

���¾��½���¼��»���º��¹�� �̧�¶��µ�� �́�³���¾��½���¼��»���º��¹�� �̧�¶��µ�� �́�³���¾��½���¼��»���º��¹�� �̧�¶��µ�� �́�³���¾��½���¼��»���º��¹�� �̧�¶��µ�� �́�³  
  گمان بي« و عناد  مكابره  از روي »آمد، گفتند  سويشان ما به  از جانب  حق  چون  پس«

جادو  تمامتر، سحر و  را با تأكيد هر چه  حق  فرعونيان » آشكار است  سحري  اين

  . نيست  بيش  دروغي  سخنشان  دانستند اين مي  كه يحال خواندند، در
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��Ë��Ê�����É��È��Ç��Æ��ÅÄ���Ã��Â��Á��À��¿��Ë��Ê�����É��È��Ç��Æ��ÅÄ���Ã��Â��Á��À��¿��Ë��Ê�����É��È��Ç��Æ��ÅÄ���Ã��Â��Á��À��¿��Ë��Ê�����É��È��Ç��Æ��ÅÄ���Ã��Â��Á��À��¿  
 گوييد اين شما آمد، مي  سوي به  حق  آيا وقتي«  برآنان  كنان اعتراض » گفت  موسي«

  ساحران سحر  بود كه  حق  معجزه  همين  كه حالي در »؟ سحر است  ؟ آيا اين سحر است 

  ساحران  كه آن  و حال«باشد  چيز از سحر مي  ، دورترين اين  اثر كرد پس ا بيمامرا ت

شر و  رسند و از نمي  خيري  و به  نيافته  دست  مطلوبي  به: يعني »ندشو رستگار نمي

  رستگاري و  نجات  و از اهل �هللا  فرستاده  كه  كسي  چگونه  يابند پس نمي  نجات  باليي

  افتد؟ در مي  سراسر زيان  وادي  اين  ، به است

   

��Ú��Ù� �Ø� � �×��Ö� � � �Õ��Ô��Ó�� � �Ò��Ñ��Ð��Ï� � �Î��Í��Ì��Ú��Ù��Ø� � �×��Ö� � � �Õ��Ô��Ó�� � �Ò��Ñ��Ð��Ï� � �Î��Í��Ì��Ú��Ù��Ø� � �×��Ö� � � �Õ��Ô��Ó�� � �Ò��Ñ��Ð��Ï� � �Î��Í��Ì��Ú��Ù��Ø� � �×��Ö� � � �Õ��Ô��Ó�� � �Ò��Ñ��Ð��Ï� � �Î��Í��Ì
���Ü��Û���Ü��Û���Ü��Û���Ü��Û  

 را بر آن  پدرانمان  كه  تا ما را از ديني  اي ما آمده  سوي آيا به«  فرعونيان »گفتند«

  اي »شما باشد  براي  و تا كبريا در زمين  بازداري«  بتان  از پرستش  يعني » ايم يافته 

  علت ، و فرعونيان  فرعون  پس.  است  و پادشاهي  رياست: ؟ مراد از كبريا و هارون  موسي

تقليد از   به  تمسك  يكي: دو امر مربوط ساختند  را به � موسي  دعوت  پذيرش  عدم

و   گفته  اجابت را � موسي  دعوت  اگر آنان  ، چه بر رياست  حرص  و ديگري  پدرانشان

قرار   اختيارش در  وي  امر امت  ، كليدهاي صورت  كردند، در اين مي  او را تصديق

  تدبير و اداره  كه ماند، چرا نمي  باقي  و كاملي  تام  ، رياست فرعون  و براي  گرفت مي

و   ، ملغي وي  را با سياستها و روشها ومنشهاي  فرعون  ، اداره دين  وسيله به  مردم  شئون

و   قرار نهايي  همان  اين » آوريم نمي  ايمان  شما دوتن  و ما به«. دگرداني اعتبار مي بي

  .كردند  را اعالن  آن  بود كه  آخريني  فيصله

   

��G��F��E��D��C��B��A��G��F��E��D��C��B��A��G��F��E��D��C��B��A��G��F��E��D��C��B��A  
  خويش  موضع  كه اين  را ديد، براي � موسي  يد بيضا و عصاي  معجزه  فرعون  و چون

  دهد، به  نمايش  و بر حق  درست  ، موضعي مردم  را به � موسي  دعوت  در قبال
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  و فرعون«: داد دستور  مضمون  بدين  اي نمايشنامه  دادن  و ترتيب  جادوگران  گردآوردن

  معجزات  باور بود كه  زيرا او بر اين »آوريد  من  را پيش  هرجادوگر دانايي: گفت

بفريبد و  د وكن  را تحميق  شد تا مردم  بر آن  پس  سحر و جادوست  از نوع � موسي

 � موسي ، با پيام و هياهو و غوغاساالري  و ايجاد آشوب  بازي با سحر و شعبده

  كه چنان اثر كرد را بي  وي  و توطئه  نيرنگ  اين  متعال  خداي  نمايد پس  معارضه

  :فرمايد مي

   

��R��Q��P��O��N��M������L��K�����J��I��H��R��Q��P��O��N��M������L��K�����J��I��H��R��Q��P��O��N��M������L��K�����J��I��H��R��Q��P��O��N��M������L��K�����J��I��H  
 »بيندازيد هستيد،  را اندازنده  آنچه: گفت  انآن  به  آمدند، موسي  جادوگران  و چون«

  .افگنيد  ميدان  با خود از ريسمانها و عصاها داريد به  را كه  آنچه: يعني

بود   فراخواند اين  نمايششان  در اجراي  شدن  پيشگام  آنهارا به � موسي  كه اين  دليل

 توانند عصاها و نميو آنها   نيست  بيش  آنها خياالتي  ؛ نمايش دانست او مي: كه

 كنند و چون  تبديل  حقيقي  مارها و اژدهاي  به  واقعيت  خود را در ميدان  ريسمانهاي

 عصاها و  چيدن  هم و در  افگنند، او با ابطال  ميدان  را به  هايشان افگني خيال  آنها اين 

  شان وناتواني ، عجز گونه گرداند و بدين اثر مي را محو و بي  ، جادويشان ريسمانهايشان

افگند  را مي  عصايش او  كه شود چرا حاضرند، آشكار مي  در صحنه  كه  كساني  همه  براي

را   نآ  هم  گرداند و مردم برمي  اولش  حال  را به  ا آناژدها، مجدد  به  آن  از تبديل  و پس

شود، از  د مينابو  ساحران  عصاهاي ، اما ريسمانها و موجود است  بينند كه مي  در دستش

  ماندني  و برجاي  واقعي  و اثري  است  رفته بر باد  كه  نبوده  بيش  اي افگني تخيل  رو كه آن

  .از خود ندارد

   

��f��e��d������c����b��a��`��_ �̂�]��\��[Z��Y��X��W��V����U��T��S��f��e��d������c����b��a��`��_ �̂�]��\��[Z��Y��X��W��V����U��T��S��f��e��d������c����b��a��`��_ �̂�]��\��[Z��Y��X��W��V����U��T��S��f��e��d������c����b��a��`��_ �̂�]��\��[Z��Y��X��W��V����U��T��S  
 :عنيي » آورديد سحر است  ميان  را شما به  آنچه: گفت  افگندند، موسي  چون  پس«

در  ندارد،  حقيقتي  هيچ  را كه  غير واقعي  اموري  آن  وسيله به  كه  است  اي قالبي  باطل

و   حق  كه  من  آورده  خالف افگنيد، به در مي  واقعي  اموري  صورت  به  مردم  خيال



1123  

خدا   زودي  به«باشد  مي �خداوند  از معجزات  اي و معجزه  زيرا نشانه  است  واقعيت

اثر  بي را محو و  هايتان برساخته  زودي  به  خداوند متعال: يعني »خواهد كرد  ا باطلر  آن

  سبحان  خداي  كه  اعجازگري  هاي با نشانه ـرا   آن  ، بطالن مردم  كه  طوري خواهد كرد به

خواهند برد   پي  آن امر  حقيقت  و به  خواهند دانست ـگرداند  آشكار مي  من  بر دست

نشاند  نمي  حقيقت كرسي  را به  هايشان و برنامه» كند را تأييد نمي  مفسدان خدا كار«

  .را ندارد  اصالح  قابليت مفسد،  عمل  كه  است �خداوند  هاي از سنت  سنتي  زيرا اين

،  است  وي  سنت  اين  و مكمل  متمم  را كه  خويش  ديگر از سنن  سنتي  تعالي  حق  گاه آن

  :رمايدف و مي  ذكر نموده

   

��n��m���l��k����j��i��h��g��n��m���l��k����j��i��h��g��n��m���l��k����j��i��h��g��n��m���l��k����j��i��h��g  
  كرسي  را به  و آن  ظهور آورده  عرصه  را به  حق: يعني »گرداند مي  را ثابت  و خدا حق«

و   كرده  تبيين را  حق: است  اين  معني  قولي  به. دهد مي  تمكين  آن  به  نشاند و در زمين مي

فرود   خويش  بر انبياي  ا را در كتابهايشآنه  كه »خود  با كلمات«كند  مي  را روشن  آن

 » هر چند مجرمان« باشند او مي  حجتها و برهانهاي  در برگيرنده  كه  ، كلماتي است  آورده

  باري  تكويني  فرمانهاي :يا مراد از كلمات »نيايد  را خوش«  و ديگران  فرعون  از كسان

شود و ريسمانها و   تبديل اژدها  هب: عصا كه  به  وي  فرمان  اين  ، چون است  تعالي

  .را فرو بلعد  عصاهايشان

   

��� �̀�_��~��}|��{��z��y��x��w���v��u��t��s��������r��q��p��o��� �̀�_��~��}|��{��z��y��x��w���v��u��t��s��������r��q��p��o��� �̀�_��~��}|��{��z��y��x��w���v��u��t��s��������r��q��p��o��� �̀�_��~��}|��{��z��y��x��w���v��u��t��s��������r��q��p��o
��f���e��d��c��b��a��f���e��d��c��b��a��f���e��d��c��b��a��f���e��d��c��b��a  

 از زاد و ولد » وي  از قوم  اي نياورد جز ذريه  ايمان  موسي  به  ، كسي سرانجام«

. فرعونند  قوم  و كسان  از جوانان  ، گروهي» ذريه«مراد از : ديگر  قولي  به.  اسرائيل بني

  ايمان � موسي  به  ديگر از آنان  ، كسي فرعون  از نژاد و كسان  اندك  جز شماري  يعني
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  جمله  و از آن ١ داشت مي  را پنهان  ايمانش  كه  فرعون  آل  بود مؤمن  جمله  نياورد و از آن

از   خوف با وجود«: كه  وي دار  خزانه  و زن  شدختر  ، ماشطه فرعون  زن  بودند آسيه

را  آنها: يعني »افگنند  در فتنه را  مبادا آنان  كه«  قومش  اشراف: يعني »و مأل آنها  فرعون

  و همانا فرعون«آوردند   ايمان � موسي  برگردانند؛ به  با آزار و شكنجه  حق  از دين

جو،  برتري  آن  مصر و بر مردم  رزميناو در س: يعني »بود  گردنكش  سرزمين  در آن

  از كشتن  كه  در كفر و در آنچه »بود  و او از اسرافكاران«، متكبر و مستبد بود  سركش

  .كرد مي  اعمال  عذابها بر مردم ها و شكنجه  گوناگون  و انواع  آويختن دار  و به

  بود كه  دوم  رعمسيس، � موسي  زمان  فرعون  آيد كه بر مي  تاريخي  روايات  از برخي

  اين  روشني و در. نمود  پروردگاري  اعالن  صادر كرد و در آن  عام  در مصر منشوري

  . بريم مي پي  آيه  اين  معني  عمق  ، به تاريخي  روايات

   

�k��j��i��h��g�k��j��i��h��g�k��j��i��h��g�k��j��i��h��g����������s��r����������q�����p��o��n��m��l��s��r����������q�����p��o��n��m��l��s��r����������q�����p��o��n��m��l��s��r����������q�����p��o��n��m��l  
 كنيد، اگر  توكل  بر وي  ايد پس آورده  خدا ايمان  اگر به ! من  قوم  اي: گفت  و موسي«

 به  انگيزد كه امر برمي  آنها را براين  كه  اسرائيل بني  به  است  فرماني  اين »تسليميد  اهل

و   پاك  وي  خود را براي  كنند؛ يعني  او تسليم  ا بهكنند و خود ر  توكل  عزوجل  خداي 

جز   توكل نباشد زيرا  اي بهره  هيچ  هايشان را در نفس  شيطان  كه  طوري گردانند به  خالص

  واالي  هدف تواند به نمي  امتي  هيچ  هم  توكل  كند و بدون پيدا نمي  تحقق  با اخالص

  . يابد  دست  خويش  الهي

  

��~����}��|��{��z���y��x��w���v��u��t��~����}��|��{��z���y��x��w���v��u��t��~����}��|��{��z���y��x��w���v��u��t��~����}��|��{��z���y��x��w���v��u��t  
  به  گاه آن . ا گشتيمرا پذير  فرمان  و اين » كرديم  بر خدا توكل«: اسرائيل بني »گفتند  پس«

  قوم  براي  اي ما را فتنه !پروردگارا«: دعا كردند  و چنين  روآورده  تعالي  حق  بارگاه

  ماناز دين  برگرداندن  تا ما را با هدف  را بر ما مسلط نكن  آنان: يعني » ستمگر مگردان
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ما بفريبند،   وسيله به ار  ديگران  كه  نگردان  آنان  براي  اي يا ما را فتنه. كنند  شكنجه

مسلط   هرگز بر آنان بودند، ما مي  بر حق  گروه  اگر اين: بگويند  آنان  به  كه  گونه بدين

  . كنيم  شان و شكنجه  كشيده  در بندشان  گونه اين  كه  شديم نمي

   

��¥��¤��£���¢��¡������¥��¤��£���¢��¡������¥��¤��£���¢��¡������¥��¤��£���¢��¡����  
  نجات كافران   از گروه  خويش  رحمت  ما را به« !پروردگارا: گفتند  اسرائيل نيز بني »و«

  درخواست ، از او تعالي  حق  فضل  و اميد به  با خداترسي  كه  اند مؤمنان چنين و اين » ده

  .كنند مي  و نجات  عافيت

   

¬��«��ª�� �©�� �̈ �§��¦¬��«��ª�� �©�� �̈ �§��¦¬��«��ª�� �©�� �̈ �§��¦¬��«��ª�� �©�� �̈ �§��¦������µ́ � �³���� �²��±��°�� �̄� �®��µ́ � �³���� �²��±��°�� �̄� �®��µ́ � �³���� �²��±��°�� �̄� �®��µ́ � �³���� �²��±��°�� �̄� �®
��¹�� �̧���������¶��¹�� �̧���������¶��¹�� �̧���������¶��¹�� �̧���������¶  

خود در مصر   قوم  ي، برا شما دوتن  كه  كرديم  وحي  و برادرش  موسي  و به«

 منظور عبادت  را به  خود در مصر، مساجدي  قوم  براي: يعني »دهيد  ترتيب  هايي خانه

  قولي  وبه  است  ، شهر اسكندريه آيه  مراد از مصر در اين: قولي  به. بنا كنيد  متعال  خداي 

خود را   هاي هوخان«  قرار داشت  فعلي  در جوار قاهره  كه  است  مراد مصر قديم: ديگر

  هاي مراد خانه: قولي  به.بسازيد  قبله  مساجد خود را رو به: يعني »بسازيد  قبله  رو به

همديگر بسازند زيرا در   نزديك رو و مأمور شدند تا آنها را روبه  كه  آنهاست  مسكوني

،  قبله مراد از: اول  بنابر قول.  نيست  پنهان  بر كسي  وجود دارد كه  كار مصالحي  اين

  خداي  كه  نمازي  همان »نماز را برپا داريد و«  است  كعبه  ، يا جهت المقدس بيت  جهت

آنچه   به  موسي  اي » ده  را بشارت  و مؤمنان«  است  داده  فرمان  آن  اقامه  شما را به  متعال

  . است  داده  وعده  آنان  به  در زمين  ساختنشان  جانشين و  از پيروزي �خداوند  كه
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��È��Ç��Æ��Å�� � � � �Ä��Ã��Â��Á��À��¿��¾��½��¼�� �»��º��È��Ç��Æ��Å�� � � � �Ä��Ã��Â��Á��À��¿��¾��½��¼�� �»��º��È��Ç��Æ��Å�� � � � �Ä��Ã��Â��Á��À��¿��¾��½��¼�� �»��º��È��Ç��Æ��Å�� � � � �Ä��Ã��Â��Á��À��¿��¾��½��¼�� �»��º
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 بسيار در  و مالهاي  زينت  وي  و اشراف  فرعون  تو به !پروردگارا: گفت  و موسي«

 گيرد؛ از ار ميقر  ابزار آرايش  كه  است  هر چيزي  نام: زينت » اي دنيا داده  زندگاني

  راه كنند از  تا گمراه! پروردگارا«  و غيره  ، سالح ، فرش ، زيورات سواري  ، وسيله لباس

  حقت  دين از  مردم  را، در برگرداندن  هايت نعمت  بود كه  اين  كارشان  فرجام: يعني »تو

و محو   ركتب وبي » كن را نابود  اموالشان !پروردگارا«قراردادند   برداري مورد بهره

  كه  مهر بنه  وبر دلهايشان  گردان  آنها را سنگدل: يعني » كن را سخت  و دلهايشان«  گردان

  نياورند تا عذاب  ايمان  كه«  اي گونه نشتابند، به  ايمان  استقبال  را نپذيرند و به  حق

، ديگر  هنگام  اين در  شود، كه  همراه  عذابت  آنها با ديدن  ايمان: يعني »را ببينند  دردناك

  .ندارد  حالشان  به  سودي  ايمان

،  دينش و �خاطر خدا  به  وي  ، حكايتگر خشم آنان  عليه � موسي  هاي نفرين  اين

  بود كه  شده  روشن � موسي  براي  بود كه  كساني  ، يعني وي  قوم  و سران  فرعون  عليه

كرد   اجابت او را  دعاي  متعال  دايخ  بود كه  جهت  همين ، به نيست  در آنان  خيري

  :فرمايد مي  كه چنان

   

��L���K��J���I����H��G��F��E��D��C��B��A��L���K��J���I����H��G��F��E��D��C��B��A��L���K��J���I����H��G��F��E��D��C��B��A��L���K��J���I����H��G��F��E��D��C��B��A  
  ثبات :استقامت »كنيد  استقامت  شد پس  شما اجابت  هر دوي  دعاي: خداوند فرمود«

 و و دعا  آن  احكام  از دايره  رفتن  بيرون  ، عدم دين  به  آنها بر تمسك  و پايداري

 از: يعني »نكنيد  پيروي  جاهالن  و از راه«  است  عزوجل  خداي  سوي به  التجايشان

و . ندارند  در دين  و دانشي  علم  كه  از كساني  نشويد؛ با پيروي  منحرف �خدا  شريعت

 � موسي  دعاي  نيز به � هارون  چون  بود، ليكن � موسي  دعاكننده  هرچند كه

  .شد  كار گرفته  به  تثنيه  ا صيغه، در اينج گفت مي  آمين

: گفت  كه كند مي  نقل  ابومنصور ماتريدي  از شيخ»  المعاني روح«در تفسير   ألوسي  عالمه

  از اين  كافر نه كفر  باشد، اما رضا به ، كفر مي كفر است  كه اين  كفر از حيث  رضا به«



1127  

  و دعاي  نيست ، كفر است  وي  براي  دردناك  عذاب  سبب  كه  اين  از حيث  بلكه  حيث

  .»بود  دوم  مقوله  از همين � موسي

  

�Z� �Y� �X� � WV� �U� �T� �S� �RQ� �P� �O� �N� �M�Z� �Y� �X� � WV� �U� �T� �S� �RQ� �P� �O� �N� �M�Z� �Y� �X� � WV� �U� �T� �S� �RQ� �P� �O� �N� �M�Z� �Y� �X� � WV� �U� �T� �S� �RQ� �P� �O� �N� �M
��j��ihgf��e��d��c�����b��a`_ �̂�]\[��j��ihgf��e��d��c�����b��a`_ �̂�]\[��j��ihgf��e��d��c�����b��a`_ �̂�]\[��j��ihgf��e��d��c�����b��a`_ �̂�]\[  

  اسرائيل بني كرد و  دريا را خشك  خداوند متعال » را از دريا گذرانديم  اسرائيل و بني«

و تجاوز،   ستم  راه از  و لشكريانش  فرعون  پس« ١يدرسان  ساحل  عبور داد و به  را از آن

  در شرف«  فرعون » كه تا وقتي«  تجاوز است: و عدو  ستم: بغي »كردند  را دنبال  آنان

  معبودي  هيچ  كه  آوردم  ايمان :گفت«باال آمد،   تا دهانش  و آب » قرارگرفت  شدن غرق

و   فرعون  كه  هنگامي زيرا » اند، نيست هآورد  او ايمان  به  اسرائيل بني  كه بجز آن

  از دريا بگذرند، آب  راه  دريا زدند تا از همان  به  و قومش � موسي  در تعقيب  كسانش

  اين  فرعون  بود كه  غرق  كشاكش  كرد، در همين  آمد و غرقشان  هم  از هر دو سو به

زيرا هنوز در او   آوردم  نايما �خدا به: كه  ا نگفتصراحت  لعين  آن.  را گفت  سخن

  از تسليم: يعني » از مسلمانانم  من«  گفت» و« بود  مانده  باقي  الوهيت  از دعواي  عرقي

  را نفي  و ماسوايش  خوانده  يگانگي  او را به  كه  هستم  و از كساني �امر خدا  به  شدگان

  متعال  خداي  كه نكرد چنان  يسود  وي  حال ، به وقتي  درچنان  ايمان  آن  البته. كنند مي

  :فرمود

   

��r��q��p���o��n��m��l��k��r��q��p���o��n��m��l��k��r��q��p���o��n��m��l��k��r��q��p���o��n��m��l��k  
  كردي مي  نافرماني  از اين  پيش  كه درحالي«  آوري مي  ايمان  آيا اكنون: يعني »؟ اكنون«

  به  سودي  هيچ ، مرگ  ديدن  در هنگام  آوردن  ايمان  كه  بدان  پس »؟ بودي  و از تبهكاران

  .بود � ، جبرئيل وي  به  سخن  اين  گوينده: قولي  به. ندارد  حالت

                                                 
" #�� ut��  ��5�	  ���� ��  +��/'m 50 .2�_h 0 
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: كه  الهي  سنت  اين  سبب  نشد، به  پذيرفته  فرعون  ايمان  كه  است  بر آن  امت  اجماع

  .شود نمي  پذيرفته  عذاب  آمدن فرود  در حال  ايمان

   

���b��a�� �̀�_��~��}����������|��{��zy��x���w��v��u��t��s���b��a�� �̀�_��~��}����������|��{��zy��x���w��v��u��t��s���b��a�� �̀�_��~��}����������|��{��zy��x���w��v��u��t��s���b��a�� �̀�_��~��}����������|��{��zy��x���w��v��u��t��s  
  بيرون  روحت تو را از دريا با جسد بي: يعني » رهانيم مي  را با جسدتامروز تو   پس«

را   جسد وي  همگان  كه  طوري افگند به  ساحل  به  را مرده  دريا فرعون ! آري.  آوريم مي

  ايه و نشانه  آيات از »باشد  آيند، آيتي تو مي  از پي  كه  كساني  تا براي«كردند   مشاهده

بگيرند   عبرت  شنوند، از آن مي انگيز را عبرت  واقعه  خبر اين  وقتي  آينده  هاي امت  ما، كه

از تكبر و   شد، بدانند و در نتيجه  اعلي  ربوبيت  مدعي  را كه  ناكسي  اين  و بهتان  و كذب

  است  وي  نجا بي  جثه  اين  اينك ! آري. بپرهيزند  سبحان  خداي  و تمرد عليه  گردنكشي

  او نه  را ببينيد؛ ببينيد كه  برويد و آن  پس  شده  بازافگنده  دريا در فضايي  لدر ساح  كه

  هاي ماسه  به  شده  سپرده  است  نوايي بي  جان جسد بي  بلكه  اعلي  رب  و نه  خداست

آثار   در موزه  امروز هم  تا به  جسد فرعون  كه  است  يادآوري  بايسته.  ساحل  سوزان

  همه  قرار دارد، كه  بازديد عموم  و در معرض  موجود است  در قاهرهمصر   باستاني

و «گيرند  مي  عبرت  اعتبار از آن  كنند و اهل مي  ديدن  از آن  بسياري  ، جهانگردان روزه

  گرفتن عبرت  موجب  ما كه  هاي از نشانه: يعني »ما  از آيات  از مردم  بسياري ، گمان بي

و از آنها  »غافلند«كند  بيدار مي  غفلت  را از خواب  نسانو ا  است  انديشيدن و

  .گيرند فرا نمي  عبرت درس

   

��t��s���r��qp��o��n��m��l���k��j��i��h��g��f��e��d��c��t��s���r��qp��o��n��m��l���k��j��i��h��g��f��e��d��c��t��s���r��qp��o��n��m��l���k��j��i��h��g��f��e��d��c��t��s���r��qp��o��n��m��l���k��j��i��h��g��f��e��d��c
��|��{��z�����y��x�������w��v���u��|��{��z�����y��x�������w��v���u��|��{��z�����y��x�������w��v���u��|��{��z�����y��x�������w��v���u  

 را در  آنان: يعني » داديم  نيكو منزل  هاي را در جايگاه  اسرائيل ما بني  راستي  به«

  اسكان ، است  آن  و ما حول  المقدس بيت  همانا سرزمين  كه  اي و ستوده  نيك  زمينسر

  در پيش  و پاكيزه  حالل  از روزي: يعني » پاكيزه  و از چيزهاي«  و فرود آورديم  داديم

  در آن و  در امر دينشان »نكردند  اختالف  پس  بخشيديم  روزي  آنان  به«  و شرع  طبع
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داشتند؛  قرار  واحدي  و روش  بر راه  كه نشدند، بعد از آن  منشعب  متفرق  ايه شعبه  به

را   تورات  كه مگر بعد از آن: يعني »شد  حاصل  آنان  براي  علم  كه از آن  مگر پس«

نكردند مگر بعد از   اختالف: است  اين  معني  قولي  به. دانا شدند  آن  احكام  خواندند و به

  كردند و بر اثر اين  اختالف  در كار قرآن  گاه آمد، آن  آنان  به ـ  قرآن  يعني ـ  علم  كه آن

همانا پروردگار «كافر شدند   آن  به  آوردند و ديگران  ايمان  آن  به  جمعي  بود كه  اختالف

و   از امور دين »كردند مي  اختالف  بر سر آن  آنچه  درباره  ميانشان  تو در روز قيامت

  را به  و مبطل  داده  پاداش  حق به  را در برابر عملش  محق  پس »خواهد كرد  اوريد«دنيا 

  .خواهد كرد  ، مجازات است  سزاوار آن  كه  آنچه

   

~��}~��}~��}~��}����¤��£��¢��¡���¤��£��¢��¡���¤��£��¢��¡���¤��£��¢��¡���������°�� � �̄ � �®��¬�� «ª��©�� �̈ �§��¦��¥��°�� � �̄ � �®��¬�� «ª��©�� �̈ �§��¦��¥��°�� � �̄ � �®��¬�� «ª��©�� �̈ �§��¦��¥��°�� � �̄ � �®��¬�� «ª��©�� �̈ �§��¦��¥
��¶��µ�� �́�³��²��±��¶��µ�� �́�³��²��±��¶��µ�� �́�³��²��±��¶��µ�� �́�³��²��±  

  هر شنونده  براي  طابخ » در ترديدي  ايم تو فرو فرستاده  سوي  به  و اگر از آنچه«

  از تو كتاب  پيش  كه  از كساني«ايشانند   امت  مراد از آن  كه  است صپيامبر  يابراي

 ـاند  آورده  ايمان  دعوتت  و به  آورده  اسالم  كه  كتابي  از اهل: يعني » خواندند، بپرس مي

بر   كتاب  قرآن  كه د دادتو خبر خواهن  به  زيرا ايشان  بپرس ـ � سالم  بن هللاعبدا  همچون

شاهد و   حقيقت  اين  به  تورات  كه چرا  هستي  وي  و تو پيامبر راستين  است �خدا  حق

  است  بياني  اين » است  تو آمده  سوي  به  پروردگارت  از جانب  ا حققطع«  است  ناطق

  حقيقت  براين  سبحان  خداي  گواهي  كند زيرا به مي  و قمع  را قلع  شكي  هرگونه  كه

 با  باطلي  هيچ  كه  است  حقي كنند، مي  تشكيك  در آن  پرستان باطل  آنچه: كه  است  ناطق

  آورندگان از شك  پس«ندارد  وجود  در آن  اي شبهه  هيچ  و شائبه  نيست  آميخته  آن

  . متردد و متحير نباش  از دودالن: يعني » نباش

  درنگ بي صحضرت  آن  كه  است  ما رسيده  به: گفت  كه  است  شده  ؛ روايت از قتاده

  بلكه  نمايم مي  سؤال»  كتاب ازاهل»  و نه  كنم مي  شك  نه«: فرمودند  آيه  اين  از نزول  پس

  آيه  در اين  كه)  نباش  آورندگان ازشك: (، تعبير پس. » است  حق  قرآن  كه  دهم مي  گواهي

ص  حضرت  آن  كه  نيست  اين  معناي  به ، شده  ر گرفتهكا به ص اكرم  رسول  به  خطاب
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نيز دارد،   كاربرد ديگري  اعراب  در ميان تعبير  اين  اند بلكه  داشته  مورد شكي  در اين

 ! باش  شجاع  پس  فرزند مني  راستي  اگر تو به :گويد مي  فرزندش  به  از آنان  مثال يكي

  مألوف  اعراب  نيز در ميان  آن  وقوع  احتمال  نفي  چيز براي  يك  نمودن  فرض  كه چنان

  . است

امر   اين  خود به �خداوند«: گويد مي»  بحرالعلوم»  در تفسيرش  سمرقندي  ابوالليث

  خواست مي او  كردند ولي مي  شك  كردند و نه  شك صحضرت  آن  نه  كه  داناتر است

  كه  گفتي  مردم  آيا توبه«: فرمود � عيسي  به  كه چنان ! ندارم  شكي: بگويند كه  تا ايشان

  عيسي  دانست خود مي  كه در حالي» 116 /مائده« »بگيريد؟  را معبود خويش  و مادرم  من

  سخني  چنين  مردم  به من«: تا او بگويد  خواست مي  ولي  است  نگفته  سخني  چنين

  .» ام نگفته

  آن  عكس  مفيد اثبات  ، گاهي شك  دننمو  فرض«: گويد مي» المنير«تفسير   صاحب

باور   آن  به  مانند دكارت  اي فالسفه  كه  است  اي نظريه  و اين  است  يقين  باشد كه مي

  شكي  قرآن در صخدا  رسول  آيد كه برنمي  معني  اين  ، از تعبير فوق دارند بنابراين

  .»اند داشته

  ايشان  امت  مراد شكاكان  اند ولي صكرما  ، رسول مخاطب: كه  است  ديگر اين  تأويل

  اين  آنان  و در ميان  است  شده  نازل  اعراب  زبان  به  زيرا قرآن  خود ايشان  باشند نه مي

غير او را   كه كنند در حالي مي  مخاطب  چيزي  را به  كسي  گاهي  كه  است  رايج  شيوه

 ! ، اما دخترك تويي  هدفم:   يا جاريه  اسمعي و  عنيأ  اياك«: گويند مي  كه دارند چنان  اراده

  كه  است  المثلي  ضرب و اين  است  رايج  سخن  شيوه  نيز اين  در فارسي .»تو بشنو

  .»، ديوار تو بشنو گويم تو مي  در به«: گويند مي

، در  ايشان غير  داشتن  و اراده صاكرم  رسول  ساختن  مخاطب  شيوه  كه  شويم يادآور مي

  .نيز دارد  نظاير ديگري  رآنق
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 از زيانكاران  ، كه انگاشتند نباش  خدا را دروغ  آيات  كه  كساني  و از زمره«

  راه بر  و امتشان صپيامبر  ساختن و پايدار  برانگيختن  نيز از باب  خطاب  اين » شوي مي 

  . است  پرستان لباط  هاي طمع  و قطع  حق

    

��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î��Í�����Ì��Ë���Ê��É��È��Ç��Æ��Å��Ä��Ã��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î��Í�����Ì��Ë���Ê��É��È��Ç��Æ��Å��Ä��Ã��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î��Í�����Ì��Ë���Ê��É��È��Ç��Æ��Å��Ä��Ã��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î��Í�����Ì��Ë���Ê��É��È��Ç��Æ��Å��Ä��Ã
���Ô�����Ó���Ô�����Ó���Ô�����Ó���Ô�����Ó  

 قدر و قضا و » شده  ثابت  آنان بر«  عذاب  به » پروردگارت  حكم  كه  همانا كساني«

  گرديده  الزم  آنان ميرند، بر مي  ورزند و بر كفر هم بر كفر اصرار مي  آنان  كه براين  الهي

چند  هر« آيد بر نمي  ، ايمان از احوال  حالي  هيچ  به  از اينان  پس» آورند نمي  نايما«

ها  نشانه(  زيراآيات �خداوند  و تنزيلي  تكويني  از آيات »بيايد  برايشان  آيتي  هرگونه

 »را ببينند  دردناك  عذاب  كه  تا وقتي«كند  نمي  آنان  حال  به  سودي  هيچ)  و معجزات

آورد   ايمان  فرعون  كه چنان آورند مي  ايمان  كه  است  عذاب  مشاهده  در هنگام فقط  پس

  .او بود  بخش نجات  و نه  داشت  حالش  به  اي فايده  ، نه ايمان  اين  ولي

در  او  كه  گاه تا آن ـرا   بنده  توبه  عزوجل  همانا خداي«: است  آمده  شريف  در حديث

  در تب  انسان  كه  است  مرگ  ، حالت غرغره  حالت. »پذيرد مي ـ نباشد  كندن جان  غرغره

  .زند و پا مي  دست  آن  و تاب

   

��P��O��N��M��� � � � � � �L��K���� �J��I��H���G�� � �F��E��D��C��� �B��A��P��O��N��M��� � � � � � �L��K���� �J��I��H���G�� � �F��E��D��C��� �B��A��P��O��N��M��� � � � � � �L��K���� �J��I��H���G�� � �F��E��D��C��� �B��A��P��O��N��M��� � � � � � �L��K���� �J��I��H���G�� � �F��E��D��C��� �B��A
��V��U��T���S���R��Q��V��U��T���S���R��Q��V��U��T���S���R��Q��V��U��T���S���R��Q  

  ايمان و«بيند  را مي  عذاب  كه  گاه آن »بياورد  ايمان  آن  اهل  نبود كه  شهري  چرا هيچ«

در  ـاستثنا   يك  عنوان  به ـ  ايمانشان  كه » يونس  سود بخشد؟ مگر قوم  حالش  به  آن

شهر از   يك  حتي  چرا مردم  پس: است  اين  يا معني. شد  پذيرفته  عذاب  مشاهده  حال

اورند، انگيز بي عبرت و  هنگام به  ايماني  ، نبودند كه ساختيم  ما هالكشان  كه  شهرهايي  اين



1132  

را   باشد و آن  وي  عذاب  از مشاهده  و قبل  بوده  خالص �خدا  براي  كه  ايماني  چنان

در  » وقتي  كه« � يونس  قوم ؛ مگر تأخير انداخت  به  فرعون  كه تأخير نيندازند چنان  به

  عذاب«  معتبر و صادقانه  ايماني به »آوردند  ايمان«  عذاب  مقدمات  مشاهده  هنگام

  كه  است  عذابي  همان  اين » ساختيم  برطرف  دنيا از آنان  سواگر را در زندگير

و   عالمات  را نديدند بلكه  آن  بود، اما آنها عين  داده  وعده  آنان  را به  نزولش � يونس

  آنان  و تا مدتي«كردند   مشاهده بود،  دود غليظي  و داراي  سياه  ابري  را كه  آن  هاي نشانه

  . از آنان  عذاب  ساختن  بعد از برطرف » مند ساختيم ا بهرهر

و   نوح  از داستان  پس  سوره  در اين  ذكر شده  داستان  ، سومين� يونس  قوم  داستان

  . است ـ عليهما السالم ـ  موسي

: گويد مي و  ، قرار داده ذكر كرديم  آن  در معني  كه  اولي  ، بنا را بر وجه در تفسير آيه  قتاده

  يعني. بود  نداده  رخ  از آن  قبل  داد، در امتهاي  روي � يونس  قوم  براي  كه  حالتي«

  آورده  ايمان  عذاب  مشاهده  در هنگام  و سپس  كافر شده  كه  شهري  هيچ  مردم  ايمان

  قوم  عزوجل  خداي ، نگرديد بنابراين  سودمند واقع ـ � يونس  قوم  بجز ايمان ـبودند 

،  است  عذاب  رؤيت  در هنگام  ايمان  پذيرش  عدم  كه  عام  سنت  را از اين � يونس

  از سرزمين  در نينوي � يونس  قوم  كه  شده  ما نقل  به: كند مي  اضافه  قتاده. استثنا كرد

نياوردند، او   ايمان  قتيـ زيرا وكردند   را گم  پيامبرشان  چون  زيستند پس مي  موصل

  عذاب  آشكار نزول  هاي از نشانه  ، يكي اين خود  ، كه رفت  بيرون  از ميانشان  خشمگين

  افگند پس  را در دلهايشان  توبه  به  گرايش  عزوجل  خداي ، هنگام  در اين ـبود   آنان بر

خود را نيز با   رفتند و چهارپايان  صحرا بيرون  به  پوشيده  اي زبر پشمينه  هاي پوشاك

  حالت  اين بامداد در  افگندند و چهل  جدايي  با فرزندش  حيواني هر  و ميان خود بردند

  با آنان  نيز همراه  حيوانات  سر دادند و فرياد و ضجه  ناله  بانگ  عزوجل  خداي  سوي به

و   دريافت  را از دلهايشان  و راستي  صدق  عزوجل  خداي  چون  بود پس  را پركرده  زمين

 را از آنان  ؛ عذاب ظهور دانست  علم  را به  شان گذشته  از اعمال  راستينشان  وندامت  توبه

  نهايي  و نزول  آنان  و ميان  شده  فرو آويخته  آنان بر  عذاب  كه ، بعد از آن ساخت  برطرف 
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روز عاشورا   ، مطابق در روز جمعه  واقعه  اين. بود  نمانده  باقي  زماني  ، جز اندك عذاب

  .»افتاد  اتفاق

   

��g��f��e��d��c��b��a��`_��� �̂�]��\��[��Z��Y��X��W��g��f��e��d��c��b��a��`_��� �̂�]��\��[��Z��Y��X��W��g��f��e��d��c��b��a��`_��� �̂�]��\��[��Z��Y��X��W��g��f��e��d��c��b��a��`_��� �̂�]��\��[��Z��Y��X��W  
 يكجا ايمان  همه  است  در زمين  ا هر كه، قطع خواست و اگر پروردگار تو مي«

 هيچ  بودند و در آن مي  و يكدست  يكدل  برايمان  همه  كه  طوري  به »آوردند مي 

 زيرا ايماني  امر را نخواست  ار تو اينپروردگ  داشتند ولي نمي  فيو اختال  پراكندگي 

؛  مصلحت دارد، اين  را اراده  آن  سبحان  خداي  كه  است  مصلحتي  ، مخالف چنين اين 

واگذارد   انسان اختيار  را به  ايمان  قضيه  كه  است  پروردگار در اين  بالغه  همانا حكمت

  اين  نه  كه  بدان »شوند؟  تا مؤمن  واميداري  اكراه  را به  مردم«! صمحمد  اي »آيا تو«

  گونه هيچ  دين  پذيرفتن تو زيرا در امر  جزء تكاليف  و نه  توست  و توان  كار در وسع

  را هدايت  متكبر و گردنكش ستمگر  فاسقان  كه  رفته  بر آن  الهي  و سنت  نيست  اجباري

  .نكند

   

i���hi���hi���hi���h����jjjj����kkkk����r��q��po��n��m��lr��q��po��n��m��lr��q��po��n��m��lr��q��po��n��m��l����ssss����tttt����uuuu������w��v��w��v��w��v��w��v  
،  بنابراين »بياورد  ايمان«  وي  و خواست »خدا  اذن  جز به  را نرسد كه  كس  يچو ه«

را   انديشند، پليدي نمي  كه  و بر كساني«دهد  نمي  نخواهد هرگز روي �خدا  كه  آنچه

  است  عذاب  همانا سبب  را كه  اي و رسوايي  را، يا خواري  عذاب: يعني» دهد قرار مي

  اي و ادله  كنند و در آيات نمي  تعقل �خدا  در حجتهاي  گرداند كه مي  واقع  بر كفاري

  آنان  تعقل  از عدم  كه چنان. نمايند نمي  ، تدبر و انديشه بر پا كرده  برايشان  تعالي  باري  كه

 پي  است  تعالي  در اختيار باري  هدايت و  ايمان  كه  حقيقت  اين  به  كه  است  اين  يكي

  هدايتشان  خويش  راست  راه  نكردند تا به التجا  وي  بارگاه  ، به جهت  همين  ، بهاند نبرده 

استمرار   آنان بر  و رسوايي  ماندند، خواري باقي  در پليديشان  شد كه  اين  كند و نتيجه

  .گشتند  تعالي  حق  و سزاوار خشم  يافت
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وجود،  بر  دال  كه  هايي در آفريده: يعني »؟ چيست  در آسمانها و زمين  بنگريد كه: بگو«

بايد  » ولي« كنيد  اند، تفكر و انديشه خويش  و آفريننده  صانع  قدرت  و كمال  وحدت

 ‡و پيامبران ، آيات معجزات: يعني »انگيز و هشدارها عبرت  هاي نشانه«  كه  دانست

  سبحان  خداي ازلي  در علم  نياوردنشان  و ايمان »آورند نمي  ايمان  كه  گروهي  براي«

و   نشانه  هيچ  باشد، مشاهده  چنين اين  هر كس  پس »بخشد سود نمي«  است  رفته

كند   دفع  از وي تواند كفر را نمي  هم  دافعي  و هيچ  نيست  سودبخش  در وي  اي معجزه

  تفكر و تدبر در اين ، ديگر است  خود رسيده  حد نهايي  هآنها ب  شقاوت  كه  زيرا كساني

  .نخواهد بود  اي فايده  مفيد هيچ  نيز، برايشان  داليل

   

��w��v��u���t��s��r���qp��o��n��m��l��k���j��i��h��w��v��u���t��s��r���qp��o��n��m��l��k���j��i��h��w��v��u���t��s��r���qp��o��n��m��l��k���j��i��h��w��v��u���t��s��r���qp��o��n��m��l��k���j��i��h
��x��x��x��x  

 »برند؟ مي درگذشتند، انتظار  از آنان  پيش  را كه  كساني  آيا جز همانند روزهاي  پس«

  خداي  واقعات خود، جز نظير  ، با تكذيبصكفار معاصر محمد  گروه  اين: يعني

، ‡پيشين  زيرا انبياي برند اند انتظار نمي درگذشته  از آنان  پيش  را كه  بر كفاري  سبحان

دادند،  هشدار مي  است  عذاب  انواع  در برگيرنده  كه  آمد ايامي  را از پيش  كفار زمانشان

فشردند تا  مي  بيشتر پاي  خويش و بر كفر  كرده  خود را تكذيب  ، پيامبران اما آنان

را بر   خويش  آورد و انتقام فرود مي  را بر آنان  خويش  عذاب  عزوجل  ، خداي سرانجام

  همانا من«را   هشدار پروردگار خويش  تحقق» انتظار بكشيد: بگو»  داشت روا مي  آنان

  . را در حقتان  پروردگارم رهشدا  تحقق » نيز با شما از منتظرانم

   

��¥�����¤��£��¢��¡�������������~}��|��{�����z��y��¥�����¤��£��¢��¡�������������~}��|��{�����z��y��¥�����¤��£��¢��¡�������������~}��|��{�����z��y��¥�����¤��£��¢��¡�������������~}��|��{�����z��y  
نابود  را  پيشه  تكذيب  امتهاي: يعني » دهيم مي  را نجات  خود و مؤمنان  ، پيامبران سپس«

  نجات  گونه بدين«  دهيم مي  را نجات  همراهشان  خود و مؤمنان  پيامبران  گاه ، آن كنيم مي
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  كفار آماده  براي  كه از عذابي »را»  و ديگران  از قريش«محمد   به » مؤمنان  هيمد مي

  . كنيم  چنين  كه» بر خود  الزم  حق  ؛ وعده ايم داده  وعده«  ايم كرده

را مورد   كافران  و فرجام  ايمان  و اهل: پيامبران  بنگرد و زندگي  در تاريخ  كه  كسي  پس

كند، مگر  مي او ايجاد  ايمان  براي  نيرومندي  هاي امر، انگيزه  اين اقرار دهد، يقين  برسي

  .باشد  از كوردالن  كه اين

   

� �ª���©�� �̈ �§��¦��ª���©�� �̈ �§��¦��ª���©�� �̈ �§��¦��ª���©�� �̈ �§��¦������»��º��¹�� �̧ �¶��µ�� �́�³����� �²��±��°�� �̄ �®��¬��«��»��º��¹�� �̧ �¶��µ�� �́�³����� �²��±��°�� �̄ �®��¬��«��»��º��¹�� �̧ �¶��µ�� �́�³����� �²��±��°�� �̄ �®��¬��«��»��º��¹�� �̧ �¶��µ�� �́�³����� �²��±��°�� �̄ �®��¬��«
��Ã��Â��Á��À��¿����¾��½¼��Ã��Â��Á��À��¿����¾��½¼��Ã��Â��Á��À��¿����¾��½¼��Ã��Â��Á��À��¿����¾��½¼  

  در شك«  است  خداوند و احد الشريك  عبادت  كه » من  اگر از دين ! مردم  اي: بگو«

خدا   شما بجاي  را كه  كساني  من  بدانيد كه  پس«ايد  را درنيافته  آن  و حقيقت »هستيد

  خدايي  بلكه«  آنها بيزارم  و از پرستش  از احوال  حالي  در هيچ » پرستم پرستيد، نمي مي

ر دستو و«كند  مي  عذاب  سختي  و شما را به »گيرد شما را مي  جان  كه  پرستم را مي

  . گردانم  او خالص  را براي  و دينم » باشم  از مؤمنان  كه  ام يافته

در برابر  برانگيز  شك  هاي گيري با موضع  مؤمن  هرگاه  كه  است  آن  دهنده  نشان  آيه  اين

  به  گذشته از  و بيش  جسته  بيزاري  روبرو شد، بايد از شكاكان  خويش  و دين  قرآن

  .ردآو  روي  خويش  خداي

   

��Í��Ì��Ë��Ê��É���È��Ç��Æ��Å��Ä��Í��Ì��Ë��Ê��É���È��Ç��Æ��Å��Ä��Í��Ì��Ë��Ê��É���È��Ç��Æ��Å��Ä��Í��Ì��Ë��Ê��É���È��Ç��Æ��Å��Ä  
  ام يافته  فرمان  من: يعني »آور  روي  حنيف  دين  سوي  به  كه  شده  دستور داده  من  و به«

  تزلزل  ازاحوال  حالي  هيچ  به  و در آن  كرده  و پايداري  ، استقامت حنيف  دين  در راه  كه

  گردانيد زيرا چهره  خاص  يادآوري  را به  چهره  يعني: وجه.  ندهم  خود راه  به  و ترديدي

 »و«  اسالم دين  سوي به  از هر ديني  مايل  يعني: حنيف.  اوست  اعضاي  ترين شريف  آدمي

در   و نه  در عمل  ، نه عقيده در  نه » مباش  زنهار از مشركان«  كه  شده  دستور داده  من  به

  . و روش  راه
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��Ó���Ò��Ñ��Ð��Ï��Î��Ó���Ò��Ñ��Ð��Ï��Î��Ó���Ò��Ñ��Ð��Ï��Î��Ó���Ò��Ñ��Ð��Ï��Î���ß��Þ����Ý��Ü��Û��Ú��Ù��Ø×��Ö���Õ��Ô���ß��Þ����Ý��Ü��Û��Ú��Ù��Ø×��Ö���Õ��Ô���ß��Þ����Ý��Ü��Û��Ú��Ù��Ø×��Ö���Õ��Ô���ß��Þ����Ý��Ü��Û��Ú��Ù��Ø×��Ö���Õ��Ô  
 تـو   بـه   سود و زياني  هيچ  را كه  خدا چيزي  جاي به«: كه  شده  دستور داده  من  به »و«

 زيـاني   بر دفـع   و نه  نموده  را جلب  سودي  نه  كه كسي  زيرا پرستش » رساند، نخوان نمي

اگـر    كه«دهد  نمي  را انجام  آن  عاقلي  هيچ  كه  است  بيهوده  كاري  شك  قادر باشد؛ بدون 

  جمله ا از، قطع صورت  در آن«  قراردهي  و مورد پرستش  و آنها را بخواني » كني  چنين

 و  امـوات   خوانـدن   پـس .  نيسـت   بزرگتـر از شـرك    بر خود زيـرا سـتمي  »  ستمكاراني

 و پرهيـز و   اسـت   متعـال   خـداي   به  ضرر، شرك  يا دفع  منفعت  قصد جلب  به  جمادات

  .باشد مي  الزم  احتياط از آن

  اوست فقط  و زيان  نفع  مالك  پردازد كه مي  حقيقت  اين  بيان  به  خداوند متعال  گاه آن

  :بكشاند  غيرش  عبوديت  او به  را از پرستش  ، انسان يا اميد از ديگران  نبايد بيم  پس

   

K��JI�������H��G��F��E������D��C��B��AK��JI�������H��G��F��E������D��C��B��AK��JI�������H��G��F��E������D��C��B��AK��JI�������H��G��F��E������D��C��B��A��������������T��S��R��QP��O��N����M��L��T��S��R��QP��O��N����M��L��T��S��R��QP��O��N����M��L��T��S��R��QP��O��N����M��L
��\��[��Z��Y���XW��V��U��\��[��Z��Y���XW��V��U��\��[��Z��Y���XW��V��U��\��[��Z��Y���XW��V��U  

  رسان زيان  كه  است  سبحان  فقط خداي  اين: يعني »برساند  تو زياني  اگر خدا به و«

مبتال   آفتي  به  را در جسمش  برساند، يا وي  خود زياني  بنده  اگر به  پس  است  بخش نفع

  هر كس ـ  كس هيچ: يعني » جز خود او نيست  آن  براي  اي كننده  برطرف  پس«گرداند 

شر و   او و آن  ميان و  كرده  دفع  شر و بال را از وي  تواند آن نمي ـباشد   كه  و هر نيرويي

: يعني »بخواهد  برايت  و اگر خيري«  و الشريك  يگانه  گردد، بجز خود خداي  بال مانع

  اي رد كننده  او را هيچ  فضل  پس«برساند   تو خيري  بخواهد تا به  اگر خداوند متعال

  گردد و هر خيري  حائل  و بخشش  فضل  او و آن  تواند ميان نمي  كس هيچ: يعني » نيست

او بر   كه  زيرا نعمتهايي  است تعالي  باري  از جانب  و بخششي  رسد، فضل مي  انسان  به  كه

  هيچ  او نعمتها را بي  بلكه  نيست آنها  استحقاق  اساس دارد، بر مي  خود ارزاني  بندگان

  ، جاي شان و شمايل  شكل  ساختن نيكو ، شان آفرينش  فرستد كه مي  بر آنان  استحقاقي

  اين  دارد، از جمله مي  ارزاني  آنان بر  كه  ديگري  و هر نعمت  در زمين  دادنشان

  است  جمله  و از آن  راست  راه  به  نمودنشان  هدايت  است  جمله  و از آن  نعمتهاست
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  از فضل  نعمتها جملگي  اين  پس  است  گردانيده  مخصوص  را بدان صمحمد  كه  نبوتي

  . آنها نيست  بازداشتن  قادر به  كس  و هيچ  است  عزوجل  خداي

  محض  به »رساند بخواهد مي  كه  از بندگانش  هر كس  به«خود را   فضل: يعني »را  آن«

و   كوتاهي آمرزد، مي  كه  آنچه  و از جمله » است  مهربان  و او آمرزنده«د اختيار خو

دانستيد؛ خير و شر،   كه  حال  پس.  است  وي  نعمتهاي  از شكر و سپاس  قصور بندگانش

غير او   ، ديگر چگونه است �خداوند در اختيار  همه  و مغفرت  و ضرر و رحمت  نفع

  .دانيد مي  را سزاوار پرستش

: فرمودند صخدا  رسول  كه  است  آمده � مالك  بن  انس  روايت  به  شريف  ر حديثد

+��3\*� ��)�T� u�  �\) ������	 ,  ����9?  �!'�  ,<=>  �  �����  #�   �A�� ���   �{

#�  #� B�g�  ���3- ��?H��	 ,  >1  �!����- �t�  	#���  طالب  عمرتان  در تمام:  -����!�  

  اندازيد زيرا خداي  پيش  پروردگارتان  هاي و بخشش  دهش  باشيد و خود را براي خير

بخواهد   كه  بندگانش از  هر كس  را به  آن  كه  است  از رحمت  هايي را وزش  متعال

شما را   هاي شما را بپوشاند و ترسها ونگراني  رساند و از او بخواهيد تا عيوب مي

  .»گرداند  برطرف

   

� � �̂ �]�� �̂ �]�� �̂ �]�� �̂ �]��n��m����l��kj��i��h��g��f��ed��c��b���a�� �̀�_��n��m����l��kj��i��h��g��f��ed��c��b���a�� �̀�_��n��m����l��kj��i��h��g��f��ed��c��b���a�� �̀�_��n��m����l��kj��i��h��g��f��ed��c��b���a�� �̀�_
��v��u��t��s��r��qp��o��v��u��t��s��r��qp��o��v��u��t��s��r��qp��o��v��u��t��s��r��qp��o  

 هدايت  كه هر  پس  است  شما آمده  براي  پروردگارتان  از جانب  حق ! مردم  اي: بگو«

شد،   گمراه  كه و هر  است  يافته  هدايت  سود خودش  به  كه  نيست  ، جز اين يافت 

  مخصوص  وي  سود راهيابي: يعني »شود مي  گمراه  خودش  زيان  به  كه  نيست  جز اين

 ديگري  و به  بوده  خودش  نيز محدود و منحصر به  كفرش  و زيان  هست  خودش به

شما  بر  و من«  نيست  نيازي  هيچ  كسي  و هدايت  ايمان  را به �شود و خدا نمي  متعدي 

، جز  مجبوركنم  هدايت  و شما را به  ودهامور شما ب  دار و وكيل تا عهده»  نيستم  نگهبان

  . و بس  هستم  اي دهنده بيم  رسان مژده  من  كه  نيست  اين
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���c�����b��a���� �̀�_~��}��|��{�����z��y��x���w���c�����b��a���� �̀�_~��}��|��{�����z��y��x���w���c�����b��a���� �̀�_~��}��|��{�����z��y��x���w���c�����b��a���� �̀�_~��}��|��{�����z��y��x���w  
را  ما  و اوامر و نواهي » كن  شود، پيروي مي  بر تو وحي  از آنچه«! صمحمد  اي »و«

از   كه و بر رنجهايي  تبليغ  كفار و مشقتهاي  آزارهاي در برابر » و شكيبا باش«بجا آور 

تا «  بري مي آنها  هاي ها و كجروي ها و ناكسي و درشتي  مشركان  اخالق  بودن  رنگارنگ

  آنان بر  ساختنت كند؛ در دنيا با پيروز  حكم  تو و آنان  ميان: يعني »كند  خداوند فيصله

 » است  كنندگان فيصله  و او بهترين«  دوزخ  تشدر آ  نمودنشان  ؛ با عذاب و در آخرت

  داوري  زيرا اين  كني  عجله  نهايي  داوري  اين  در فرارسيدن  كه  سزاوار نيست  لذا برايت

  . نيست  در آن  شكي  دهد و هيچ مي  ا رويحتم
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  ﴾هود  سوره﴿
 . است  آيه) 123(  و داراي  است  يكم

  

  ناميده »هود« ، است �هود  بر داستان  مشتمل  كه آن  بسب  به  سوره  اين : تسميه  وجه

  .شد

يا  : گفت �ابوبكر صديق  كه  است  آمده  و حاكم  ترمذي  روايت  به  شريف  در حديث

 ،هود  هاي مرا سوره« :فرمودندص  حضرت  آن !ايد پير شده  كه  شما هم !اهللا  رسول

  درحديث  همچنين .« پير ساخت  كورت  لشمسا ذاإو   يتسائلون  عم ، مرسالت ، واقعه

را پير  هود شما  چيز از سوره  چه :شد  سؤالص خدا  از رسول  كه  است  آمده  شريف

���z}}�:  متعال  دستور خداي  اين :؟ فرمودند ساخت �y{��z� �y{��z� �y{��z� �y !� �� �� �� �z  )مأمور  كه چنان 

  ). كن  ، استقامت اي شده

هود را   سوره« :فرمودندص خدا  رسول  كه  است  آمده  شريف  در حديث:  آن  فضيلت

  .»بخوانيد  در روز جمعه

و   است  هماهنگ « يونس«  خود با سوره  و اختتام  افتتاح ، موضوع ، در معني ، سوره  اين

، صپيامبر ، قرآن ، اسالم  مانند وصف  اي از امور اعتقادي  سوره  در آن  را كه  آنچه

با   محاجه ، اعجاز قرآن ، و عقاب  ثواب ،معاد ،توحيد ، وحي  اثبات ، ايمان  سوي به  دعوت

  تفصيل  ، با اندك است  شده  بيان  اجمال  به ‡از انبيا  بعضي  و ذكر داستانهاي  مشركان

  .دارد مي  بيان  بيشتري

  

���o��n���m���l���k��j��i��h��g�����������f��ed���o��n���m���l���k��j��i��h��g�����������f��ed���o��n���m���l���k��j��i��h��g�����������f��ed���o��n���m���l���k��j��i��h��g�����������f��ed  
.  گذشت « بقره«  ر آغاز سورهد  مقطعه  تفسير حروف »، را ، الم الف«: شود مي  خوانده

  قرآن  آيات : يعني » شده  استوار ساخته  آن  آيات  كه  است  كتابي«  كريم  قرآن » اين«

و   و نقض  نقص  از هرگونه ،استوار  بنايي  همچون  كه  شده  گردانيده  و متقن  محكم  چنان

  هم  منسوخ ـ  انجيل و  اتتور  برخالف ـ  كتاب  و اين  بركنار است  اي و رخنه  كوتاهي

و   هشدارها و ثواب ،ها وعده  با تبيين » است  شده  بيان  تفصيل  به  سپس«  است  نشده
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و در   در لفظ خود محكم  قرآن« :گويند مي  در تفسير آيه  مجاهد و قتاده . در آن  عقاب

از « .»باشد مي  كامل ـهردو  ـ  و معني  صورت در  لذا قرآن  است  خود مفصل  معني

  و كسي  است  حكيم  كه  استوار ساخته  خداوندي را  قرآن : يعني » آگاه  حكيمي  جانب

  .باشد مي  آنها دانا و آگاه  و عواقب  احكام  نزول  جايگاه  به  كه  كرده  بيان  تفصيل  را به  آن

  

��z��y�����x��w��v������u��ts���r��q����p��z��y�����x��w��v������u��ts���r��q����p��z��y�����x��w��v������u��ts���r��q����p��z��y�����x��w��v������u��ts���r��q����p  
  آياتي  پيام : يعني »جز خدا را نپرستيد« : است  مضمون  اين  به ، و تبيين  تفصيل  اين » كه«

آنها   و تفصيل  توضيح  به  و سپس  و استوار ساخته  محكم  آنها را در قرآن �خداوند  كه

بجز   و احدي  او بوده  از آن بايد فقط  پرستش  اين  كه  اوست  پرستش  مربوط به ، پرداخته

و  » ام شما هشداردهنده  براي او  از جانب  من  راستي  به«رد قرار نگي  او مورد پرستش

  بهشت  را به  فرمانبرداران  كه » ام دهنده  و بشارت«  دهم مي  بيم  وي  را از عذاب  نافرمانان

  . دهم مي  او مژده  و خشنودي

  

��°�� �̄�®¬��«��ª����� � �� �©��� �̈ �§��¦��¥��¤��£��¢����¡�����~��}�����|��{��°�� �̄�®¬��«��ª����� � �� �©��� �̈ �§��¦��¥��¤��£��¢����¡�����~��}�����|��{��°�� �̄�®¬��«��ª����� � �� �©��� �̈ �§��¦��¥��¤��£��¢����¡�����~��}�����|��{��°�� �̄�®¬��«��ª����� � �� �©��� �̈ �§��¦��¥��¤��£��¢����¡�����~��}�����|��{
�²��±�²��±�²��±�²��±������ �̧�����¶������µ�� �́�³�� �̧�����¶������µ�� �́�³�� �̧�����¶������µ�� �́�³�� �̧�����¶������µ�� �́�³  

 از پروردگارتان:  كه اين«  به  است  داده  شما را فرمان  در قرآن �نيز خداوند »و«

  مقدم  را بر توبه  خواستن  آمرزش »كنيد  او توبه  درگاه  به  بخواهيد، سپس  آمرزش 

  سبب  بهو تو  است  و آمرزش  مغفرت ، از توبه  مورد نظر و مطلوب  گردانيد زيرا هدف

  صغيره  گناهان بخواهيد از  آمرزش : است  اين  معني  قولي  به .باشد مي  آن  به  يافتن دست

  به«در دنيا  »سازد مند تا شما را بهره«  كبيره  از گناهان �خداوند  سوي كنيد به  و توبه

تا «  عيشتدر م  فراواني و  رفاه  و بخشيدن  در روزي  گشايش  مانند بخشيدن » نيك  بهره

  و تا به«باشد  مي  تان مرگ  هنگام  و آن  مقدر است �نزد خداوند  كه » معلوم  ميعادي

در  »بدهد«او را   فضل  پاداش : يعني »او را  فضل«  و عمل  در عقيده » فضلي  هر صاحب

  هك  هر كسي  براي �خداوند : است  اين  معني ؛ قولي  به .يا در هر دو ، يا در آخرت ،دنيا
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  فضل  بخشد پس مي ،كند مي  تفضل  بندگانش بر  بدان  كه  از فضلي ،بسيار باشد  حسناتش

  . است  تعالي  حق  از جانب  فضل  اهل

�©�﴿در تفسير  �مسعود ابن � �¨�©� � �¨�©� � �¨�©� � �¨��������¬� �«� �ª¬��«� �ª¬��«� �ª¬��«� �ª﴾ گناهي  مرتكب  هر كس« :گويد مي  

بر  ،دهد  انجام  بثوا  عمل  يك  شود و هر كس مي  نوشته  گناه  يك  بر دفتر اعمالش ،شود

 ، است  شده  مرتكب  كه  اگر در برابر گناهي  پس .شود مي  نوشته  ثواب  ده  دفتر اعمالش

  در دنيا عذاب  ماند واگر با آن مي  باقي  برايش  ثواب  ده  آن  همه ،شود  در دنيا عذاب

 .ماند مي  باقي  ديگر برايش  ثواب  شود و نه مي  گرفته  او فقط يكي  ثواب  از ده ،نشود

و اگر « .»كرد  غلبه  دهگانهايش او بر  يگانهاي  كه  شد كسي  هالك :فرمود  سپس

  بر شما از عذاب  من  در حقيقت  پس«  و استغفار و توبه  از عبادت »شويد  رويگردان

  . است  روز قيامت  عذاب  كه » ترسم مي  بزرگ  روزي

 ، آيه در آغاز  ذكر شده  اول  مقام  كه چنان  است  فو تخوي  ترهيب  مقام ، مقام  اين  البته

  .بود  ترغيب  مقام

  

��Â���Á��À���������¿��¾��½��¼»��º��¹��Â���Á��À���������¿��¾��½��¼»��º��¹��Â���Á��À���������¿��¾��½��¼»��º��¹��Â���Á��À���������¿��¾��½��¼»��º��¹  
  دريافت  گاه و آن  بعد از آن  شدن  زنده  سپس ، با مرگ » خداست  سوي شما به  بازگشت«

  ترك  ما درمقابلش  كردن  بر عذاب  از جمله » تواناست  و او بر هر چيزي«و جزا   پاداش

  . اوامرش

 و ،و استغفار  عبادت :اند كرده  را در دو چيز خالصه  مقاصد قرآن ، آيات  اين  پس

دهد   بايد انجام  كه را چنان  تعالي  حق  تواند عبادت نمي  كس  و انذار زيرا هيچ  بشارت

  . است  استغفار نيز الزم ، با عبادت  لذا همراه

  

� �Æ��Å��� � � � � � � �Ä��Ã��Æ��Å��� � � � � � � �Ä��Ã��Æ��Å��� � � � � � � �Ä��Ã��Æ��Å��� � � � � � � �Ä��Ã�����Ô��ÓÒ��Ñ���Ð��Ï��Î�� � � � � � �Í��Ì��Ë��� �Ê�� ÉÈ��Ç�����Ô��ÓÒ��Ñ���Ð��Ï��Î�� � � � � � �Í��Ì��Ë��� �Ê�� ÉÈ��Ç�����Ô��ÓÒ��Ñ���Ð��Ï��Î�� � � � � � �Í��Ì��Ë��� �Ê�� ÉÈ��Ç�����Ô��ÓÒ��Ñ���Ð��Ï��Î�� � � � � � �Í��Ì��Ë��� �Ê�� ÉÈ��Ç
���Ø������×��Ö��Õ���Ø������×��Ö��Õ���Ø������×��Ö��Õ���Ø������×��Ö��Õ  

 ،گذشتند از برابر كفار ميص خدا  رسول  چون : بود كه  اين  كريمه  آيه  نزول  سبب

 گردانيدند و خود را بر مي  هاي و پشت  خود را پيچانيده  هاي سينه  از آنان  برخي
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 : قولي  به .را نبينند آنهاص خدا  كشيدند تا رسول مي  خود را بر سر خويش  هاي جامه

را   هايمان خانه  هاي پرده  چون ؛گفتند  شد كه  نازل  از مشركان  گروهي  درباره  آيه  اين

  را بر دشمني  هايمان سينه  گاه آن ، بيندازيم  را بر سرهايمان  و پتوهايمان  فروانداخته

  شود؟ مي  ما آگاه  الح  از اين  كسي  چه ، بپيچانيمص محمد

 خود را از  هاي سينه  كافران : يعني »پيچند خود را مي  هاي سينه  آنان  كه  باش  آگاه«

 يا آنها .گردانند بر مي  اصرار بر كفر روي  سبب  به  پيچند و از ايشان بر ميص پيامبر

 »شوند  او پنهان تا از« ؛دارند مي  خود پنهان  هاي و پيامبر را در سينه  با اسالم  دشمني

 �خداوند ، شوند و بنابراين  بد خود پنهان  با اعمال  يا پيامبرش �تا از خدا : يعني

آنها   كه  گاه آن ، باش  آگاه« ؛نگرداند  آگاه  بدشان  را از اعمال  پيامبر خود و مؤمنان

  گرفته  ايخود ج  خواب  بر بسترهاي  كه  گاه آن : يعني »كشند را بر سر مي  هايشان جامه

كشند تا  بر سرمي  جامه  كه  گاه يا آن ،پوشانند خود مي  خود را بر سرهاي  و پتوهاي

  دارند و آنچه مي  پنهان را  آنچه«  سبحان  خداي »داند مي« ؛آنها را نبيندص خدا  رسول

و   برند زيرا پنهان نمي سودي  خود هيچ  سازي پنهان  از اين  پس »كنند را آشكار مي

مراد از  » هاست سينه راز  او داناي  چرا كه«  است  يكسان �نزد خداوند  ارشانآشك

  .باشد مي  آن  در برگيرنده  سينه  كه  است  ضمير انسان :صدر

  

��S��R��Q��P������O��NM���L��K���J��I��H����G��F��E��D��C��B��A��S��R��Q��P������O��NM���L��K���J��I��H����G��F��E��D��C��B��A��S��R��Q��P������O��NM���L��K���J��I��H����G��F��E��D��C��B��A��S��R��Q��P������O��NM���L��K���J��I��H����G��F��E��D��C��B��A  
 تعالي  حق » خداست  هبر عهد  روزيش  كه مگر اين  نيست  در زمين  اي جنبنده  و هيچ«

  هاي وگونه  انواع  با اختالف  جانداري  هرگونه  سزاوار حال  را كه  هايي خوراكي  انواع 

  از جانب  احساني و  و بخشش  فضل ، آنان  روزي  تأمين  البته .كند مي  تأمين ، آنهاست

 ـ  جانداري  هيچ  حالاز   خداوند متعال  هرگاه  پس .باشد  واجب  بر وي  كه اين  نه ، اوست

ديگر  ،ماند نمي  غافل ـ  است مقدر كرده  و روزي  از رزق  وي  به  كه  اعتبار آنچه  به

 »داند را مي  استقرار آن  و محل«ماند؟  مي  غافل  آنان  و اوضاع  اعمال ، از احوال  چگونه

 ،گيرد مي  يابد و آرام مي استقرار  جاندار در آن  آن  را كه  از زمين  جايي  تعالي  حق : يعني

داند  نيز مي ،ميرد مي  در آن  جنبنده  آن  را كه  جايي : يعني »را  آن  و بازگشتگاه«داند  مي
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از  ؛ذكر شد  جانداران  در باره  كه  آنچه  همه : يعني » است  ثبت  مبين  در كتابي  همه«

همانا   كه  روشن  در كتابي ،نهاآ  و روزي  و رزق  مردن  تا محل  استقرار آنها گرفته  محل

  . است  ثبت ،باشد مي محفوظ  لوح

  است  جايي  مستودع« :گويد مي����﴾M���L��KM���L��KM���L��KM���L��K﴿:  ؛ در معني دهلوي هللا  ولي  شاه

  زن  مرد و رحم  مانند صلب ؛بودند  داشته  در آنجا نگاه  غير اختيارش  جاندار را به  آن  كه

  .« مانند خانه ؛ماند مي  اختيار خود در آن  او به  كه  است  اما مستقر جايي

  

��a�� �̀�_�� �̂� �]��\��[��Z��Y��X��W���V��U��T��a�� �̀�_�� �̂� �]��\��[��Z��Y��X��W���V��U��T��a�� �̀�_�� �̂� �]��\��[��Z��Y��X��W���V��U��T��a�� �̀�_�� �̂� �]��\��[��Z��Y��X��W���V��U��T
��r�����q��p����o���n��m��l��k��j��i��h�����g����f��e��dc��b��r�����q��p����o���n��m��l��k��j��i��h�����g����f��e��dc��b��r�����q��p����o���n��m��l��k��j��i��h�����g����f��e��dc��b��r�����q��p����o���n��m��l��k��j��i��h�����g����f��e��dc��b

��t��s��t��s��t��s��t��s  
  رابه  و تأمل  تأني  كه اين  براي »روز آفريد  را در شش  آسمانها و زمين  كه آن  و اوست«

آسمانها   از آفرينش  قبل : يعني »بود  بر آب  وي  عرش  كه  در حالي«ند بياموزا  بندگانش

و  �هللا  وفرمانروايي  ملك  مركز تنظيم : عرش .بود  بر آب  تعالي  حق  عرش ، و زمين

در « :پرسيدند ك عباس ابن از . بزرگتر است  از آسمانها و زمين  كه  مصدر تدبير اوست

  است  بر آن  دليل  آيه  اين .»بستر باد بر :؟ فرمود قرار داشت  چيزي  بر چه  آب  هنگام  آن

  جديد در اين  بودند و علم  شده  آفريده  آسمانها وزمين  از آفرينش  قبل  و آب  عرش  كه

در  »نيكوكار تريد  يك كدام  را بيازمايد كه شما تا« . است  افگنده  هايي راستا روشني

و بدكردار را   اش  نيكوكار را در برابر نيكوكاري  گاه آن ،�وندخدا  اوامر و نواهي  امتثال

نيكو كردار ( :﴾!c��bc��bc��bc��b﴿: فرمود  كه اين  دليل .دهد مي  پاداش  اش در برابر بدكرداري

بر   مدار عمل  كه  است  اين ،»تريد  كننده  بيشتر عمل: !اكثر عمال « :و نفرمود) تريد

و با   نبوده  خالص  عزوجل  خداي  تا براي  كو نيستني  و عمل  بر كميت  نه  است  كيفيت

 ،دو شرط بود  از اين  فاقد يكي  عملي  هرگاه  پس. نباشد  منطبقص  پيامبرش  شريعت

خواهيد شد،   برانگيخته  از مرگ  شما پس:  و اگر بگويي«  ثمر است هدر و بي  عمل  آن
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 : يعني » آشكار نيست  جز سحري  سخن  اين: گويند اند مي كافر شده  كه  كساني اقطع

  . نيست  آن  فريب  چون  سحر و فريبي  همانند بطالن  باطلي جز

  

��e��d�����c��b��a�� �̀� _~��}��|��{��z���� �� �y��x��w��v��u��e��d�����c��b��a�� �̀� _~��}��|��{��z���� �� �y��x��w��v��u��e��d�����c��b��a�� �̀� _~��}��|��{��z���� �� �y��x��w��v��u��e��d�����c��b��a�� �̀� _~��}��|��{��z���� �� �y��x��w��v��u
���l��k��j���������i��h��g��f���l��k��j���������i��h��g��f���l��k��j���������i��h��g��f���l��k��j���������i��h��g��f  

  اندك  تا مدتي : يعني » تأخير افگنيم  به  شده  شمرده  تا مدتي  را از آنان  و اگر عذاب«

شود   سپري  از مردم  شده  شمرده  عمر گروهي  كه  هنگام  تا آن : قولي  و به .شمار

  چه :گويند مي  هنگام  در اين  منافقان : يعني »دارد؟ را باز مي  چيز آن  چه: گويند مي«

استهزا و  و  شتابزدگي  را از روي  سخن  دارد؟ اين باز مي  را از فرود آمدن  چيز عذاب

 بازگشتني  برسد از آنان  آنان  به  عذاب  كه  ، روزي باش  آگاه«گويند  مي  يبتكذ

و «آيد  فرودمي  آنان بر  ناخواه ا و خواهحتم  بلكه  نيست  بازداشتني  از آنان : يعني » نيست 

را از   آن  كه  عذابي : يعني » را فروخواهد گرفت  كردند آنان مي  مسخره  را كه  آنچه

  امري  رد و اينخواهد ك  احاطه  آنان بر ،طلبيدند مي  شتاب  زا و تمسخر بهاسته  روي

  كه  كار رفته به  متعددي  در معاني  كريم  در قرآن « امت«  كه  ذكر است  شايان . است  قطعي

  . زمان ـ 5 . و طائفه  فرقه ـ 4. جماعت ـ 3 . و آيين  دين ـ 2 . امام ـ 1 : است  جمله  از آن

  

n��mn��mn��mn��m����������x��w��v���������u��t��s��r��q��p��o��x��w��v���������u��t��s��r��q��p��o��x��w��v���������u��t��s��r��q��p��o��x��w��v���������u��t��s��r��q��p��o  
  بخشيدن ، روزي  كردن  مانند آماده » بچشانيم  رحمتي  انسان  خود به  و اگر از جانب«

  از وي را  آن  سپس«  است  نعمت : رحمت .از رنجها و محنتها  ماندن و دور  سالمتي

ما و   رحمت از»  نا اميد است ا اوقطع«  كنيم  سلب  را از وي  نعمت  آن : يعني » برگيريم

بسيار  :كفور » ناسپاس و«  است  مأيوس  سخت  آن  و امثال  نعمت  آن  از بازگشت

مند   از آنها بهره  در گذشته  را كه  نعمتهايي  لذا همه  است  نعمت  كننده و كفران  ناسپاس

از   نعمتهاي  پاسشكر و س آنها  گردد تا بعد از زوال كند و بر نمي مي  فراموش ، بوده

  .را بكند  رفته  دست
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و   است بشر  از طبيعت ، مصيبت  بعد از زوال  و غفلت  نعمت  از زوال  پس  نا اميدي  البته

  .شود مي ـهر دو  ـو كافر   مؤمن  انسان  شامل

  

��� �̈�§��¦���¥��¤£��¢��¡�����~���}��|��{��z��y��� �̈�§��¦���¥��¤£��¢��¡�����~���}��|��{��z��y��� �̈�§��¦���¥��¤£��¢��¡�����~���}��|��{��z��y��� �̈�§��¦���¥��¤£��¢��¡�����~���}��|��{��z��y  
ها  سختي: گويد ، مي بچشانيم  نعمتي  رسيده او  به  كه  از محنتي  پس  آدمي  و اگر به«

 و بالي  در رنج  كه  بعد از آن ـخود   بنده  به  سبحان  اگر خداي : يعني »دور شد  من از

و   سالمتي  از جمله ـخود   نعمتهاي ـ  است  گرفتار بوده  و بيم  يا ترس ، يا بيماري ،فقر 

  مقابله  است سزاوار  از شكرش  كه  آنچه  هها را ب نعمت  او اين ،را بچشاند ـ  توانگري

  آنها از بين دور شد و اثر  از من  و محنتهايم  مصيبتها و رنج :گويد مي  كند بلكه نمي

، يا  شكرگزارخداوند متعال ،و روز بد  حال  آن  در برابر دوركردن  كه آن  بي ! رفت

  كه  آنچه  او به : يعني » ستا  و فخر فروش  او شادمان  گمان بي«باشد   پذير وي منت

 ، گردنكش ، بسيار فخر فروش ، نهاده  خود منت  آماده  از نعمتهاي  بر وي �خداوند

و   بسيار شادمان  تكبر و ناسپاسي ، سبكسري ، سرمستي  جو و از روي  خودستا و برتري

  . است  خود بالنده  به

  موصوف  صالح  صبر و عمل  وصف  هب  كه  جز كساني به ، است  انسان  طبيعت  اين ! آري

   :باشند

  

�� �́�³��²�����±��°�� �̄�®��¬��«��ª��©�� �́�³��²�����±��°�� �̄�®��¬��«��ª��©�� �́�³��²�����±��°�� �̄�®��¬��«��ª��©�� �́�³��²�����±��°�� �̄�®��¬��«��ª��©  
 آنها در هر دو  پس »اند كرده  شايسته  و كارهاي  ورزيده  شكيبايي  كه  مگر كساني«

و   حال  را در همه  عزوجل  خداي  شكر و صبر پايدار بوده  در مقام ، و نكبت  نعمت  حال

  زبان را بر  وي  گزارند و حمد و سپاس نيز شكر مي  نعمت  زوال  مدر هنگا  از جمله

ياد   رفاه و  نعمت  و بال و حصول  نكبت  زوال  او را در هنگام  كه  طوري  همان ،دارند

 ، نعمت  داشتن  به  پس.  اوست  نعمتها از سوي  دانند اين مي  رو كه  از آن ،كنند مي

ها  شايستگي  به  صبر و عمل  وصف  به  موصوف » گروه  آن«شوند  و متكبر نمي  سرمست

  براي  عظيم و بسيار » بزرگ  و پاداشي«  گناهانشان  براي » آمرزشي  است  آنان  براي«
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  در دست  جانم كه  ذاتي  سوگند به« : است  آمده  شريف  در حديث . شان شايسته  اعمال

  آن  كه كند مگر اين نمي  حكمي  هيچ  مؤمن  در باره  عزوجل  خداي ، اوست ] بالكيف[

شكر  ،برسد  و گشايشي  اوشادي  اگر به  كه  است  چنان  زيرا مؤمن  خير اوست  به  حكم

  كند و اين صبر مي ،برسد  اي سختي و  او رنج  و اگر به  خير اوست  به  اين  گزارد پس مي

  .»ندارد  حالي  چنين ديگر  كس هيچ  و جز مؤمن  خير اوست  نيز به

  

»��º��¹�� �̧�¶��µ»��º��¹�� �̧�¶��µ»��º��¹�� �̧�¶��µ»��º��¹�� �̧�¶��µ����������Ç���Æ��Å��� �� � � �Ä��Ã��Â��Á��À��¿��¾����½��¼��Ç���Æ��Å��� �� � � �Ä��Ã��Â��Á��À��¿��¾����½��¼��Ç���Æ��Å��� �� � � �Ä��Ã��Â��Á��À��¿��¾����½��¼��Ç���Æ��Å��� �� � � �Ä��Ã��Â��Á��À��¿��¾����½��¼
���Ó��Ò��Ñ�����������Ð��Ï��Î��ÍÌ��Ë�����Ê��ÉÈ���Ó��Ò��Ñ�����������Ð��Ï��Î��ÍÌ��Ë�����Ê��ÉÈ���Ó��Ò��Ñ�����������Ð��Ï��Î��ÍÌ��Ë�����Ê��ÉÈ���Ó��Ò��Ñ�����������Ð��Ï��Î��ÍÌ��Ë�����Ê��ÉÈ  

  عبوديت  تحقق  براي  قرآن  كه  پرداخت  حقيقت  اين  بيان  به  عزوجل  خداي  كه بعد از آن

  و موضع  زمين آسمانها و  آفرينش  حكمت  كه و بعد از آن  است  شده  نازل  وي  و معرفت

  را بهص پيامبرش  اكنون ،كرد  ها بيان ها و نعمت سختي  را در قبال  كفر و ايمان  اهل

  به  اخالل ، قرآن  تطبيق در  اخاللي  خواند زيرا هرگونه فرامي  قرآن  به  در تمسك  پايداري

از   و مبادا برخي« : است  يهست  آفرينش  حكمت  در تحقق  و اخالل  تعالي  حق  عبادت

و   خاطر خشونت مبادا به : يعني»  شود، فروگذاري مي  وحي  سويت به  را كه  آنچه

عناد و   از روي  آنان  كه اين  سبب  و به  بيني كفار مي  از سوي  كه  كفر و تكذيبي  درشتي

  حق  را كه  از آنچه  برخي ،كنند مي  را درخواست  حسي  هاي و نشانه  معجزات ، هوس

  كه  مانند اموري ؛كني  ترك ، مأمور كرده  آن  تبليغ  و تو را به  كرده  بر تو نازل  تعالي

و   باطلشان  خدايان  دادن  دشنام مانند ،آيد بر آنها دشوار مي  آن  به  كردن  يا عمل  شنيدن

تا   تو مأموري  د بلكهاز تو سر زن  كاري  نبايد چنين  پس.  پرستي يگانه  به  دستور دادنشان

از   بدارند و چه  را دوست  آن  چه ، كني  ابالغ  آنان  به  ايم كرده  بر تو نازل  را كه  آنچه  تمام

  اي انكاري  استفهام  بلكه  نيست  و ترجي  توقع  براي در اينجا : لعل .باشند  داشته  نفرت  آن

چرا : بگويند  كه  داري  تنگ  دل  ا از آنو مباد«  است  يا نهي  نفي  مراد از آن  كه  است

  با او نيامده  اي يا چرا فرشته«گيرد   بهره  از آن  كه » نشده  فرستاده بر او فرو  گنجي

  كه  نيست  جز اين«ما خبر دهد؟   به  رسالتش  صحت و از  كرده  تا او را تصديق » است

و   كن  بر او توكل  پس » است  نگهبان  هر چيزي ، و خدا بر اي تو فقط هشداردهنده
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  استكبار و استهزاي  به  كه آن  بي ، كن  تبليغ  فراخ  اي و سينه  گشاده  را با دلي  الهي  وحي

را در برابر   آنان  پس  داناست  حالشان به  تعالي  حق  كه  و بدان  باشي  پروا داشته  آنان

  .كند مي  مجازات  و اعمالشان  سخنان

  گذاشته  طلبي و هماورد  تحدي  معرض  را به  كريم  اعجاز قرآن  تعالخداوند م  سپس

   :فرمايد مي

  

����������������R��Q��P��O��N��M��L��K���J��I��H��� �G��F��E�� DC���B���A����������������R��Q��P��O��N��M��L��K���J��I��H��� �G��F��E�� DC���B���A����������������R��Q��P��O��N��M��L��K���J��I��H��� �G��F��E�� DC���B���A����������������R��Q��P��O��N��M��L��K���J��I��H��� �G��F��E�� DC���B���A
���T��S���T��S���T��S���T��S  

 �خداوند  به  را افتراكنان  و آن » است  ساخته  دروغ  را به  قرآن  اين: گويند يا مي«

 ، در بالغت  كه »بياوريد  مانند آن  شده  برساخته  سوره  ده  پس: بگو«دهد؟  مي  نسبت

 .باشد  مانند آن ، معاني  و بلندمرتبگي  الفاظ و استواري  استحكام ، و ترتيب  نظم  حسن

مانند   نيز بشري  من  كه  است  آيا جز اين ، باشم  را برساخته  قرآن  من  كه  بر فرض : يعني

  آييد و كمترين  ميدان  به  شما هم  اينك ، ام را بر ساخته  قرآن  اين  گر منا  پس.  شما هستم

  پشتيباني  براي »وفرا خوانيد«بر سازيد  ، ام بر ساخته  من  را كه  هايي سوره  تعداد از اين

  كه  از انسانهايي ،فراخوانيد  كه »توانيد رامي  هر كه«  مانند قرآن  سوره  ده  خود بر ساختن

  و شريك  كرده  آنها را عبادت  كه  از كساني  تواناييد و همچنان  از آنان  جستن  ياري  به

را   قرآن  اين  من  كه  پندارتان  در اين »راستگو هستيد اگر«دهيد  قرار مي  سبحان  خداي

 شما  در امكان  صورت  در آن ،كنيد شما ادعا مي  باشد كه  چنان  زيرا اگر قضيه  ام برساخته

  .بياوريد را  مانند آن  كه  نيز هست

  آن از  شد و چون  واقع  تحدي  سوره  ده  به  نخست« :گويد مي :هلوي هللا  ولي  شاه

  سطر به  ده  نوشتن  را به  ديگري  كه  مانند كسي .فرمود  تحدي  سوره  يك  عاجز شدند به

  ده :گويد مي ،شد  روشن  ندگاناو در انظار بين  عجز و درماندگي  خواند و چون مي  مبارزه

  حجت  اعجاز قرآن بر  چنين اين  خداوند متعال ! خواهم سطر از تو مي  فقط يك ؛ سطر نه

  در اين  اعجاز قرآن« :گويد مي كثير ابن .« برپاست  يامتتا روز ق  حجت  كرد و اين  اقامه

و   ذات  كه ندارد چنان  يشباهت  هيچ  مخلوق  كالم  به  پروردگار سبحان  كالم  كه  است
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  است  و منزه  مقدس ـندارد   مخلوق و صفات  ذات  به  شباهتي  نيز هيچ  وي  صفات

  .»گويند مي  انديشان  باطل  از آنچه  پروردگار ذوالجالل

  

��f��ed�c��ba��� �̀��������_^]\[ZYXWVU��f��ed�c��ba��� �̀��������_^]\[ZYXWVU��f��ed�c��ba��� �̀��������_^]\[ZYXWVU��f��ed�c��ba��� �̀��������_^]\[ZYXWVU  
ايد  خواسته  شما از آنان  كه  كاري  اگر از عهده : يعني »نكردند  اگر شما را اجابت  پس«

 »بدانيد  پس«ندادند   را انجام  بر نيامدند و آن ،ايد كرده  طلبي  و معارضه  تحدي  و در آن

 »خدا  علم  به  است  شده  كرده  نازل  قرآن  كه« ! كافران  يا اي ! مؤمنان  اي  يقين  علم  به

زيرا   نيست  دسترسي  آن  حقيقت و  كنه  عقلها را به  او كه  به  مخصوص  علم  به : يعني

و «  است  بشر خارج  وامكان  از توان  آن بر  احاطه  كه  است  بر اعجازي  مشتمل  قرآن

و   منفرد و يكتاست  الوهيت در  تعالي  حق : يعني » جز او نيست  معبودي  هيچ  بدانيد كه

 »نهيد؟ مي  آيا شما گردن  پس«د نيستن توانا ، تواناست  آن  او بر انجام  كه  بر آنچه  ديگران

هستيد و بر   مخلص  عزوجل  خداي  براي و  قدم  ثابت  بر اسالم  آيا شما مسلمانان : يعني

نهيد زيرا با عجز   گردن �خدا  رايباشيد و ب  گونه اين ! افزاييد؟ آري خود مي  طاعات

  كه  افزونتر از آنچه  و بينشي  شما آرامش  براي ، قرآن مانند  سوره  نظير ده  كفار از آوردن

  و مطيع  مسلمان ،نيز  از قبل  هرچند كه ، است  شده  حاصل ،ايد قرار داشته  قبال بر آن

  شما بايد بعد از اين ! كافران  اي : است  چنين  معني ،كفار باشند  اما اگر مخاطب .ايد بوده

  به  نهادن  گردن  خود مستلزم ، قرآن  از آوردن  شويد زيرا عجزتان  مسلمان  قاطع  حجت

را   و اسالم  را باور نموده �خدا  يگانگي : كه  است  اين  آن  و الزمه  است  اعجاز آن

  .بپذيريد

  

��u���t��s��r��q��p��o��n��m��l��k���j��i�����������h��g��u���t��s��r��q��p��o��n��m��l��k���j��i�����������h��g��u���t��s��r��q��p��o��n��m��l��k���j��i�����������h��g��u���t��s��r��q��p��o��n��m��l��k���j��i�����������h��g  
 همينرا در   اعمالشان  باشند، حاصل  را خواسته  آن  دنيا و تجمل  زندگي  كه  كساني«

  كساني : يعني »نخواهد شد  داده  در دنيا كم  آنان  و به  دهيم مي  آنان  به  تمامي  دنيا به 

جز ،  اعراض  ا با اينمسلم ،نياورند  ايمان  قرآن  به  باز هم ، شده ياد  قاطع  بعد از حجت كه

فقط   شخوي  با عمل  ندارند و هر كس  و مقصود ديگري  هدف  چدنيا هي  به  دستيابي



1149  

 ، روزي در  گشايش ، امنيت ، سالمتي  چون ـدنيا    پاداش  به ،دنيا باشد  بهره  طالب

  دست ـاينها  و مانند  مادي  هاي خواسته  شدن  برآورده ، برخورداري  ميزان  باالرفتن

: فرمايد مي  كه اين  دليل  ، به است  سبحان  خداي  مشيت  اساس امر نيز بر  يابد و اين مي

{K��J��I��H� �G��F� �E��D��CBAz )زودگذر   دنياي  خواهان  هر كس

  .»18/ اسراء « ) دهيم مي  از آن  نصيبي  را بخواهيم  هر كه  زودي  ، به است

�t��s﴿؛ در تفسير  دهلوي هللا  ولي  شاه �r� �qt��s� �r� �qt��s� �r� �qt��s� �r� �q﴾� � �� � �� � �� �   و صله  صدقه  پاداش« :گويد مي�

 ـ  آنان  بدني  و سالمت  روزي  ساختن  ادهبا گش ـدر دنيا  ،دهند مي  كفار انجام  كه  رحمي

  .»شود مي  داده

  

��g��������f��e��d��c�������b��a�� �̀��_��~}�������|��{��z��y���x��w��v��g��������f��e��d��c�������b��a�� �̀��_��~}�������|��{��z��y���x��w��v��g��������f��e��d��c�������b��a�� �̀��_��~}�������|��{��z��y���x��w��v��g��������f��e��d��c�������b��a�� �̀��_��~}�������|��{��z��y���x��w��v  
  قبال در  كه آن  سبب  به » نيست  برايشان  جز آتش  در آخرت  هستند كه  كساني  اينان«

  نيك  پاداش  خاطر آن اند تا به نداشتهرا   آخرت  خود قصد پاداش  نيك  از اعمال  چيزي

  كه  آنچه : يعني » رفته هدر  اند به در آنجا كرده  و آنچه«نمايند   را دريافت  آخرت  سراي

با   زيرا آنان  هدر رفته  به  آخرت  در سراي ،اند داده  انجام  ظاهر نيك  به  در دنيا از اعمال

  به  و آنچه«اند  گردانيده  را فاسد و تباه خود  لاعما ، نيت  خلوص  و عدم  فساد در اهداف

  بوده  باطل ، و اساس  از اصل  اعمالشان : يعني » است  گرديده  آوردند، باطل مي  عمل

  نگرديده  انجام ،باشد  اخروي  پاداش  موجب  كه  درستي  وجه  به  اعمال  زيرا آن  است

  . است

شوند  مي  كساني  تمام  اند و شامل خود عام  در حكم  فوق  هر دو آيه  كه  ذكر است  شايان

  . مؤمن  كافر و چه  چه ؛خواستار دنيا باشند  خويش  با عمل  كه
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i��hi��hi��hi��h����m���l��k��jm���l��k��jm���l��k��jm���l��k��j����s��r��q��p��o��ns��r��q��p��o��ns��r��q��p��o��ns��r��q��p��o��n������y��x��wv��u��t��y��x��wv��u��t��y��x��wv��u��t��y��x��wv��u��t
��±��°�� �̄�®����¬��«��ª©�� �̈��§��¦��¥��¤£��¢����¡������~��}��|��{z��±��°�� �̄�®����¬��«��ª©�� �̈��§��¦��¥��¤£��¢����¡������~��}��|��{z��±��°�� �̄�®����¬��«��ª©�� �̈��§��¦��¥��¤£��¢����¡������~��}��|��{z��±��°�� �̄�®����¬��«��ª©�� �̈��§��¦��¥��¤£��¢����¡������~��}��|��{z

��µ���� �́�³��²��µ���� �́�³��²��µ���� �́�³��²��µ���� �́�³��²  
 او و  به  در ايمان »قراردارد  روشن  اي بر بينه  پروردگارش  ز جانبا  كه  آيا كسي«

و  دنيا  زندگاني  و مقصدش  هدف  تمام  كه  است  ، همانند كسيص از پيامبرش  پيروي

  تعالي  حق  روشن  حجت  كه  است  قرآن : ؟ مراد از بينه است  آن  ها و آسايشهاي آرايش

و «اند  صاكرم رسول ،دارد قرار  روشن  بر حجت  كه  سيمراد از ك : قولي  به .باشد مي

 : قولي  و به . است  كريم  قرآن ،شاهد  آن » پروردگار او پيرو اوست  از جانب  شاهدي

  و قلب  فطرت ،شاهد :ديگر  قولي  به . است  ، يا انجيل ص پيامبر اكرم  معجزات ،شاهد

  آيا كسي : يعني .« است � جبرئيل ،اهدش« :گويند و مجاهد مي  عباس ابن . است  و عقل

  از جانب  و شاهدي  گواه ، حجت آن  به  دارد و پيوست قرار  روشن  بر حجتي  كه

 از   و پيش« !؟ هرگز است  دون  دنياي  همانند خواستاران ؛نيز دارد  پروردگار خويش

  گواه ، گواه  با آن : است  چنين  تقدير آيه »بود  رحمت  يهو ما  امام  موسي  ، كتاب قرآن

  كه  كتابي ، است � موسي  كتاب  گواه  آن ،باشد مي  پيوسته  است  از آن  پيش  كه  ديگري

اند   خداوند متعال  فرستاده  ايشان  كه  حقيقت  گرديد و از اين صمحمد   آور بعثت مژده

  خداي  د كهبو  بزرگي  و نعمت  رحمت  راهنما و مايه � موسي  كتاب ! آري .خبر داد

در   كه  است  يا چيزي  كسي : امام . گذاشت  منت � موسي  بر امت  آن  وسيله  به  عزوجل

  بر حجتي  پروردگار خويش  از جانب  كه كساني : يعني » گروه  اين« .شود اقتدا  آن  به  دين

 ماناي  آن  به«دانا هستند  ، دو شاهد ذكر شده  آن  گواهي  قرار دارند و به  روشن

  است  ايشان  از آن  كنند و بهشت مي  را تصديق  يا قرآنص  پيامبراكرم : يعني »آورند مي 

  اهل  و غير آنها از تمامي  مكه  از مردم  اعم »كفر ورزد  آن  به  از احزاب  و هر كس«

  تشآ  اهل از  ناخواه او خواه : يعني » اوست  گاه وعده  آتش  پس« .ها گروه : احزاب . اديان

 ، اوست  دست در  جانم  كه  ذاتي  سوگند به« : است  آمده  شريف  در حديث  كه چنان  است

  او به  رساند و سپس نمي  اي يا نصراني  يهودي  گوش  را به  من  پيام  امت  از اين  احدي

 « مباش  در شبهه  ، از آن پس« .»شود وارد مي  آتش  به  كه آورد  مگر اين نمي  ايمان  من
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  حق  آن  كه«  مباش  و شبهه  در شك ، آنان  براي  آتش  گاه يا از وعده ، قرآن  از نزول : يعني

بيشتر   ولي«  نيست  اي و شبهه  شك  هيچ  مجال  در آن  پس»  پروردگارت  از جانب  است

  هموجب  داليل  با وجود آشكار بودن ،دارند  كه  عنادي  سبب  به »آورند نمي  ايمان  مردم

  . و برهان  حجت  بودن  و روشن  ايمان

  

Ã��Â��Á�� � � �À��¿��¾½��¼��»�� � �º��¹�� �̧ � �¶Ã��Â��Á�� � � �À��¿��¾½��¼��»�� � �º��¹�� �̧ � �¶Ã��Â��Á�� � � �À��¿��¾½��¼��»�� � �º��¹�� �̧ � �¶Ã��Â��Á�� � � �À��¿��¾½��¼��»�� � �º��¹�� �̧ � �¶������Å��Ä��Å��Ä��Å��Ä��Å��Ä
��Ð��Ï��Î��Í��Ì��Ë��ÊÉ���È�����Ç��Æ��Ð��Ï��Î��Í��Ì��Ë��ÊÉ���È�����Ç��Æ��Ð��Ï��Î��Í��Ì��Ë��ÊÉ���È�����Ç��Æ��Ð��Ï��Î��Í��Ì��Ë��ÊÉ���È�����Ç��Æ  

 سخن  با اين»  بر بست  بر خدا دروغ  كه  است  كس  ستمكارتر از آن  كسي  و چه«

اند  �خدا  دختران  شتگانكنند و فر مي  ما شفاعت  براي �نزد خداوند  بتان  كه  خويش 

در  »شوند مي  عرضه  بر پروردگارشان  آنان«ديگر   ها و اراجيف از ياوه  و مانند اين

  و گواهان«دهد  قرارمي  مورد محاسبه  را در برابر اعمالشان  آنان  محشر پس  صحراي

  عزوجل  خداي را  آنچه  كه اند و علمايي  و پيامبران  فرشتگان : مراد از گواهان »گويند مي

  آن  كه  در هنگامي  گواهان  اين ! آري.اند كرده  ابالغ  آنان  به ، است  دستور داده  آن  تبليغ  به

  شدگان عرضه  اين : يعني » اينان« :گويند مي ،شوند مي  عرضه  بر پروردگارشان  ستمكاران

دادند   او نسبت  به  كه  با شركي »بستند  دروغ  پروردگارشان بر  بودند كه  كساني  همان«

  بر خداي  بستن  با دروغ  باد كه  بر كساني : يعني »باد  ستمگران خدا بر  لعنت ! هان«

  .اند كرده بر خود ستم ، عزوجل

  از رسول : گفت  اند كه كرده  عنهما روايت هللا عمر رضي و غير آنها از ابن  و مسلم  بخاري

  مؤمن ، حساب در روز  عزوجل  خداي« :مودندفر  كه  شنيدم  شريف  در حديث صخدا

  مردم  و از چشم  داده قرار  رحمتش  او را در پناه  كند تا بدانجا كه مي  خود نزديك  را به

آيا  :گويد او مي  و به  ساخته  مقر و معترف  گناهانش  او را به  سپس ،گرداند مستور مي

ياد   را به.. .ديگر  گناه  ؟ آيا فالن آوري مي ياد  به  اي شده  در دنيا مرتكب  را كه  گناه  فالن

  معترف  گناهانش  او را به  و چون ! آورم ياد مي  به !پروردگارا :گويد مي  ؟ مؤمن آوري مي

  هنگام  در اين ، است  رسيده  هالكت  به  شد كه  و مقر گردانيد و او نزد خود متيقن

آنها را   و امروز هم  و پوشاندم  دنيا بر تو ستر نمودم را در  گناهان  اين  اما من :فرمايد مي
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كافر و   درباره  اما گواهان. شود مي  داه  وي  به  حسناتش  نامه  سپس.  آمرزم مي  برايت

�Ï�Î�Í﴿ :گويند مي  منافق �ÌËÉÈ�ÇÆ��ÅÏ�Î�Í� �ÌËÉÈ�ÇÆ��ÅÏ�Î�Í� �ÌËÉÈ�ÇÆ��ÅÏ�Î�Í� �ÌËÉÈ�ÇÆ��Å !﴾ همان  اينان  

  بر ستمگران �خداوند  لعنت ! بستند؛ هان  دروغ  بر پروردگار خويش  بودند كه  كساني

  .»باد

  

Õ��Ô��Ó����Ò��ÑÕ��Ô��Ó����Ò��ÑÕ��Ô��Ó����Ò��ÑÕ��Ô��Ó����Ò��Ñ����Û��Ú��Ù��Ø���×��ÖÛ��Ú��Ù��Ø���×��ÖÛ��Ú��Ù��Ø���×��ÖÛ��Ú��Ù��Ø���×��Ö�����������Ü���Ü���Ü���Ü  
هستند   كساني  همان  ستمگران  اين : يعني »دارند خدا باز مي  را از راه  مردم  كه  همانان«

،  راه  آن  و براي«دارند  باز مي  از آن ،باز دارند �خدا  توانند از دين را مي  هر كه  كه

  از آن را  كنند تا مردم مي  وصف  كجي  را به �خدا  راه : عنيي »خواهند را مي  كجي

  .و باور ندارند »را منكرند  آخرت  آنان  و هم«كنند   بدانديش  متنفر و بدان

  يافتن  در پي  هميشه  كه  يابيم را مي  انسي  از شياطين  در عصر حاضر نيز بسياري ! آري

 و عيبي  كجي  آن خود در  ظن  به  گاههستند و هر �خدا  دين  ايبر  ضعفي  نقطه

 �خداوند  لعنت  كه .كنند مي  اينجا و آنجا تبليغ  و كرنا گذاشته  را در بوق  آن ،تراشيدند 

  .باد  ستمگران  بر اين

  

��SR��Q��P��ON��M��L��K����J��I����H��G��F��E��D��C��B��A��SR��Q��P��ON��M��L��K����J��I����H��G��F��E��D��C��B��A��SR��Q��P��ON��M��L��K����J��I����H��G��F��E��D��C��B��A��SR��Q��P��ON��M��L��K����J��I����H��G��F��E��D��C��B��A
��[��Z��Y��X��W�����V������U��T��[��Z��Y��X��W�����V������U��T��[��Z��Y��X��W�����V������U��T��[��Z��Y��X��W�����V������U��T  

 ؛ندارند  در دنيا گريزي �خدا  از عذاب  آنان : يعني »نيستند  كنندهعاجز  در زمين  آنان«

  وي  سلطه و  و در قبضه  در زير قهر و غلبه  كند بلكه  را مجازات  بخواهد آنان  چنانچه

 .كند  دفع  را از آنان  وي  تا عقوبت » نيست  آنان  براي  و جز خدا دوستاني«قراردارند 

دهد تا  مي  ستمگر مهلت  به �همانا خداوند« : است  آمده  شريف  در حديث  كه چنان

  اين  به  هم .« نيست  نجاتي  وي  ديگر او را از در گرفت ، او را فروگرفت  چون  كه اين

  بر خداي  افترايشان  سبب  به »شود مي  دو چندان  آنان  براي  عذاب« :فرمايد مي  دليل

و بنابر   ونقص  كجي  به  اسالمي  امت  نمودن  صفاو و و  از راه  بازداشتنشان ، عزوجل

آنها   مانند افعال  افعالي  كه  كفاري  عذاب  به  نسبت  آنان  عذاب  كه  است  عوامل  اين  همه
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را   نداشتند و حق را  حق  شنيدن  توان  آنان«باشد  مي  مضاعف ،اند نشده  را مرتكب

تا بدانجا افراط   آن در برابر  وكين  و بغض  از حق  در اعراض  آنان : يعني »ديدند نمي

  ياراي  را داشتند و نه  آن  شنيدن  توان  نه ، حق  به  تنفر نسبت  از شدت  گويي  كردند كه

  .را  آن  ديدن

  

��e��d��c��b��a�� �̀�_��� �̂�]��\��e��d��c��b��a�� �̀�_��� �̂�]��\��e��d��c��b��a�� �̀�_��� �̂�]��\��e��d��c��b��a�� �̀�_��� �̂�]��\  
  ابدي  عذاب  زيرا خود را به »اند زده  خود زيان  به« �غير خدا  با پرستش » اينانند كه«

بر   كه  باطلي  شركاي : يعني »شد  گم  بستند از آنان بر مي  و آنچه«اند  در افگنده  دوزخ

و   ناپديد شد و جز زيان ،بودند  شفاعتشان  بستند و مدعي افترا مي  سبحان  خداي

  .نماند  باقي  برايشان  چيز ديگري  خسران

  

��m��l��k��j��i����h��g��f��m��l��k��j��i����h��g��f��m��l��k��j��i����h��g��f��m��l��k��j��i����h��g��f  
 جحيم  دوزخ  را به  برين  زيرا بهشت »زيانكارترند  ر آخرتد  آنان  شك  بدون«

  .اند فروخته 

  

��|��{��z���yx��w��v��u��t��s��r���q��p��o��n��|��{��z���yx��w��v��u��t��s��r���q��p��o��n��|��{��z���yx��w��v��u��t��s��r���q��p��o��n��|��{��z���yx��w��v��u��t��s��r���q��p��o��n
��}��}��}��}  

 :پردازد مي  بختان نيك  حال  بيان  به ، روزان  اشقيا و سيه  حال  بعد از بيان  تعالي  حق  سپس

 رو اند كرده  و فروتني  كرده  شايسته  و كارهاي  آورده  ايمان  كه  كساني  گمان بي«

 و خشوع  در برابر پروردگار خود خشيت : يعني » پروردگار خويش  سوي به  نموده

  .»جاودانند  آن بهشتند و در  اهل  آنان«اند  يافته  او آرامش  ياد و نام  و در پناه  داشته 
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��l���k��j��ih��g��f��ed��c��b���a�� �̀�_��~��l���k��j��ih��g��f��ed��c��b���a�� �̀�_��~��l���k��j��ih��g��f��ed��c��b���a�� �̀�_��~��l���k��j��ih��g��f��ed��c��b���a�� �̀�_��~  
،  گروه دو  اين  مثل« :فرمايد و مي  زده  مثلي  و مؤمنان  كافران  براي  تعالخداوند م  سپس

  و هم كور  هم  كه  شده  تشبيه  كسي  كافر به  پس » نابينا و ناشنوا با بينا و شنواست  چون

  مثل آيا در«  بينايي  دارد و هم  شنوايي  هم  كه  شده  تشبيه  كسي  به  و مؤمن  كر است

آيا پند   پس« !خود برابرند؟ هرگز  و وصف  در حال  دو گروه  آيا آن : يعني »يكسانند؟

آنها وجود   ميان  كه  آشكاري  آنها و در تفاوت  ميان  برابري  در عدم  از تأمل »گيريد نمي

  .گرديد؟  ايمان  خود آييد و از اهل  دارد تا به

  

���v��u��t��s��r��q���p��o��n��m���v��u��t��s��r��q���p��o��n��m���v��u��t��s��r��q���p��o��n��m���v��u��t��s��r��q���p��o��n��m  
  من  گمان بي« : گفت مي  كه درحالي » فرستاديم  قومش  سوي  را به  حنو  راستي  و به«

  روشن  است  حجتي  و با من  تعالي  حق  از جانب » آشكار هستم  اي دهنده شما بيم  براي

  . پيامبر او هستم  كه بر اين

  

��¤���£��¢��¡�����~�����}��|{��z��y��x��w��¤���£��¢��¡�����~�����}��|{��z��y��x��w��¤���£��¢��¡�����~�����}��|{��z��y��x��w��¤���£��¢��¡�����~�����}��|{��z��y��x��w  
  من جز خدا را نپرستيد زيرا  كه« : است  ينا  من  دعوت  مضمون ؛افزود � نوح  سپس

  مبهم طور را به  روز سهمگين  اين � نوح»  بر شما بيمناكم  سهمگين  روزي  از عذاب

  . است  طوفان يا روز ، روز قيامت : و تفسير آن .تفسير نكرد  را برايشان  ياد نمود و آن

  

�̈ �§��¦��¥�̈�§��¦��¥�̈�§��¦��¥�̈�§��¦��¥����²��±��°�� � �̄ �®� �¬��«� �ª��©²��±��°�� � �̄ �®� �¬��«� �ª��©²��±��°�� � �̄ �®� �¬��«� �ª��©²��±��°�� � �̄ �®� �¬��«� �ª��©����µ�� �́ �³µ�� �́�³µ�� �́�³µ�� �́�³����¶¶¶¶����
¸̧̧̧����¹¹¹¹����ºººº����»»»»����¼¼¼¼����½½½½����¾¾¾¾����¿¿¿¿����ÀÀÀÀ����ÁÁÁÁ����ÂÂÂÂ������Ä�����Ã��Ä�����Ã��Ä�����Ã��Ä�����Ã  

 تعبير متضمن  اين .و اشرافند  سران :مأل »او گفتند  كافر بودند از قوم  كه  مالي  پس«

 كافر از قوم  اشراف ! آري .كافر نبودند ،� نوح  قوم  از اشراف  برخي  كه  است  آن 

 وي  در نبوت  نشانطع  مقتضي  وجه  از سه  دادند كه  اي گونه  او را به  پاسخ � نوح 

   : است 
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  نه ! نوح  اي » بينيم نمي  مانند خويش  ما تو را جز بشري« : است  سخنشان  اين  اول  وجه

  كه  نيستي برخوردار  خاصي  مزيت  تو از چنان ،رو  از اين ،فرمانروا  و نه  هستي  تو فرشته

  . ما نباشيم  ولي  باشي  سزاوار نبوت  با آن

 كرده  ما از تو پيروي  جز اراذل  كسي  بينيم و نمي« : است  سخنشان  اين  دوم  وجه

  داشته  اي فرومايه  هاي و حرفه  مشاغل  بودند كه  فقرا و كساني  از نظر آنان : اراذل» باشد 

  تو پيروي از  از اشراف  كسي : يعني .برخوردار نبودند  اي ظاهري  و شرف  و از حسب

زيرا   نيست  مزيتي  بر ما هيچ ، از پيروانت  فرومايه  مشت  با اين تو را  پس  است  نكرده

را   هر كسي  بلكه برند نمي  پي  و اشتباه  نقاط ضعف  شنوند به مي  در آنچه  فرومايگان  اين

و   فهم  وي  ازسخن  آنكه بي ،فراخواند  جديدي  و روش  و راه  مذهب  سوي به  كه

از   فرومايگان  اين : يعني » نسنجيده  هم  آن«كنند  مي  پيروي ،باشند  داشته  درستي  برداشت

تو آيا   امر كه  در اين  كه آن بي ،كنند مي  پيروي  و نسنجيده  تأمل بي ، طور سرسري  تو به

  .كنند  و تحقيق  تعمق ،يا خير  ا پيامبر هستيحقيقت

 » بينيم نمي  برتري  د هيچشما بر خو  و براي« :بود  سخن  اين  از طعنهايشان  سوم  وجه

  اي : يعني .گفتند ـهر دو  ـ  و پيروانش � نوح  به  را خطاب  از سخنانشان  بخش  اين

و   فضل  گونه هيچ ،اند كرده  از تو پيروي  كه  از فرومايگان  تو و كساني  ما براي ! نوح

  ادعايي  تفوق  اين  ايستهو ش  داشته  بر ما امتيازي  با آن  كه  بينيم بر خود نمي  اي برتري

  .باشيد  خويش

از   بهره بي  گمان  به  برداشته  دست  گانه سه  طعنهاي  از آن  استدراك  آنها بر سبيل  سپس

  رياست  ماندن  بر باقي  و حسد و حرص  محض  جز عصبيت  كه  خويش  برهان

شما را دروغگو   بلكه« :شدند و گفتند  منتقل ، نداشت  ديگري  گاه تكيه  هيچ ، شان دنيوي

 ، و تصديقش  اجابت را در  و شما پيروانش  در دعوتت  نوح  تو را اي : يعني » پنداريم مي

  و رهبري  ايد تا رياست كرده  تباني  با هم  و اجابت  و شما در دعوت  پنداريم دروغگو مي

  .آوريد  چنگ  را به
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Æ��ÅÆ��ÅÆ��ÅÆ��Å����ÇÇÇÇ����É��ÈÉ��ÈÉ��ÈÉ��È��������� �Ò��Ñ����Ð��� �Ï��Î��Í��Ì��Ë��Ê��Ò��Ñ����Ð��� �Ï��Î��Í��Ì��Ë��Ê��Ò��Ñ����Ð��� �Ï��Î��Í��Ì��Ë��Ê��Ò��Ñ����Ð��� �Ï��Î��Í��Ì��Ë��Ê��Ô��Ó��Ô��Ó��Ô��Ó��Ô��Ó������Ö��Õ��Ö��Õ��Ö��Õ��Ö��Õ
�������×�������×�������×�������×�������Ø���Ø���Ø���Ø  

 بر حجتي  پروردگارم  اگر از سوي  ر دهيد كهخب  من  به ! من  قوم  اي« � نوح » گفت«

 روشني  و برهان  خود حجت  در نبوت  پروردگارم  اگر از سوي : يعني » باشم  روشن 

 گرداند  را بر شما حتمي  آن  كند و پذيرش  داللت  نبوتم  بر صحت  كه  باشم  داشته 

  حق كنيد اگر انكار مي  آيا باز هم »و«كنيد؟  را انكار مي  دعوتم  طور؟ آيا باز هم چه

  از ديد شما پنهان  باشد كه  بخشيده«  مانند نبوت » مرا از نزد خود رحمتي«  تعالي

  وصف در  برابر بودن  باشد؟ شما بايد بدانيد كه  مانده  بر شما پوشيده : يعني »باشد  مانده

انسانها در   همه  كه  است  زيرا ممكن  نيست  نبوت  امتياز در وصف  داشتن  مانع ، بشريت

  پس«باشند   را نداشته  نبوت  وصف  آنها شايستگي  ا همهلزوم  برابر باشند ولي  آدميت

  دعوت  اين  پذيرش  شما را به  توانيم آيا ما مي : يعني » كنيم  ملزم  آيا ما شما را بدان

شما   كه حالي در« ؟ فرونماييم  دلهايتان  به  تان باطني  ميل  رغم را علي  و ايمان  جبور كنيمم

  كه  است  كاري  اين اكنيد؟ قطع  تدبر و انديشه  در آن  آنكه بي »باشيد  داشته  اكراه  بدان

  . توانا نيست  بر آن  ديگري  كس  هيچ ، عزوجل  جز خداي

  

H����G�� FE��D��C��B��AH����G�� FE��D��C��B��AH����G�� FE��D��C��B��AH����G�� FE��D��C��B��A����� �� ���U��T��S��RQ��P���O��N�� �M��LK��J��� � � �I��U��T��S��RQ��P���O��N�� �M��LK��J��� � � �I��U��T��S��RQ��P���O��N�� �M��LK��J��� � � �I��U��T��S��RQ��P���O��N�� �M��LK��J��� � � �I
��Z��Y��X�����W��V��Z��Y��X�����W��V��Z��Y��X�����W��V��Z��Y��X�����W��V  

 » كنم نمي  استاز شما درخو  مالي«  رسالت  بر تبليغ : يعني »امر  بر اين ! من  قوم  و اي«

  كند تا با اين نمي  طلب  و منالي  مال  از كسي ، رسالت  در برابر تبليغ �خدا  زيرا فرستاده

  است  كافي  او برايم و » فقط بر خداوند است  مزد من«قرار گيرد   تهمت  كار در موضع

خواهيد  شما مي  كه چنان » نيستم« از فقرا »اند آورده  ايمان  كه  كساني  طردكننده  و من«

  لقاي  به  مسلمان  فقراي  آن : يعني »اند ديداركننده  با پروردگارشان  ا آنانقطع«

 ،امر  در واقع  دارند پس  و برتري  فضل  همه  و اينشوند  مي  مشرف  پروردگارشان

  بر ايمانشانو در برا  داشته  و منزلتي  قرب  تعالي  حق  بارگاه  به  آنانند كه  حقيقي  اشراف
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با   كه  گاه آن ، كنم  اگر طردشان : است اين  معني يا .كنند مي  دريافت  از او پاداش

  كه  بينم مي  شما را قومي  من  ولي«كنند  مي  شكايت  از من ،كنند  مالقات  پروردگارشان

و   هلاز ج ، طرد آنان  فقرا و درخواست  پنداشتن  ا فرومايهو قطع »كنيد مي  جهالت

 ،اند حق  همانا پيروان  حقيقي  اشراف  بايد بدانيد كه شما ، است  شده  شما ناشي  ناداني

 ،ستيزند مي  با حق  كه كساني ، ر مقابلباشند و د  ونسب  حسب  فقير و بي  هرچند كه

  كه  است  حقيقتي  دار باشند و اين توانگر و سرمايه  هرچند كه ،اند فرومايه  و اوباش  اراذل

 ، مؤمن  فقراي : شما كه  سخن  اين  همچنين .وجود ندارد  اي شبهه و  شك  كمترين  در آن

  روشن  حق  زيرا وقتي  نيست  برايشان  نكوهشي ،كارند و نسنجيده  تأمل بي ،نگر  سرسري

ماند و اصوال فكر و  نمي  باقي  مجالي  هيچ ، و فكر و تأمل  و انديشه  رأي  براي ديگر ،بود

  است  و نكوهش  مذمت  خود مستوجب ، است  و آفتابي  روشن  كه  در امر حقي  تأمل

 صخدا  رسول  كه  است  ليلد  همين به ،باشد مي  ستايش  محل  آن  مقابل  نقطه  كه چنان

  سوي را به  كس هيچ« :فرمودند � ابوبكر صديق  ستايش  به  راجع  شريف  در حديث

نكرد و   درنگي  هيچ  ابوبكر كه جز ،بود  درنگي  برايش  كه مگر اين  نكردم  دعوت  اسالم

  .»پذيرا شد  تأمل بي

  

��e��d��c���ba�� �̀�_�� �̂���]��\��[��e��d��c���ba�� �̀�_�� �̂���]��\��[��e��d��c���ba�� �̀�_�� �̂���]��\��[��e��d��c���ba�� �̀�_�� �̂���]��\��[  
خواهد   مرا در برابر خداوند ياري  كسي  ، چه را طرد كنم  اگر آنان ! من  قوم  و اي«

 مرا براي �خداوند  كه  دعوتي  و اجابت  ايمان  سوي به  ايشان  كه حالي در »كرد؟

فقرا  ، اند؟ بنابراين جسته  و پيشي  گرفته  سبقت ، است  فرستاده  آن  پرچم  برافراشتن 

 طرد و  تر و سزاوارترند تا به شايسته  مقام  و ترفيع  اكرام  به ، در ايمان  پيشدستي  سبب به

 چنان  ديگر با آنان  كسي ، عزوجل  خداي  حق  به  جز جاهالن  پس  و اهانت  راندن

 صف  به  چگونه ، هستم �خدا  فرستاده  كه درحالي  گيرد و من نمي  در پيش  اي رويه 

مرا   كسي  چه ، بشوم  معصيت  اين  اگر مرتكب  ؟ وانگهي خبر بپيوندم از خدا بي  جاهالن 

  سوي به شتابگر  مؤمنان  كه  نيست  خواهد كرد زيرا شكي  ياري �در برابر خداوند

  نباشند پس  چيزي  و مالك  فقير بوده  هر چند كه ،اند وي  اوليا و دوستان ،�خدا  طاعت
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  آن ،خواهد بود  من  خصم قهار  دايا خيقين ، نمايم  و طردشان  كنم  بدي  آنان  به  اگر من

و  »گيريد آيا پند نمي«خواهدكرد؟   او ياري  مرا در برابر مجازات  كسي  چه  وقت

و   بايد مورد اكرام  طرد شود بلكه نبايد ،آورد  ايمان �خداوند  به  هر كس  فهميد كه نمي

  قرار گيرد؟  تجليل

 ص پيامبران  از خاتم ، همانندشان  انكافر  همانند خواسته � نوح  قوم  خواسته  اين

باشد و   داشته  مخصوصي  نشست  قوم  و با اشراف  ضعفا را از خود طرد كرده  كه  است

  .شود  قايل  ويژه  و منزلتي  شأن  آنان  به

  

��w���v��u��t��s��r��q��p��o��n��m����l��k��j��i��h��g��f��w���v��u��t��s��r��q��p��o��n��m����l��k��j��i��h��g��f��w���v��u��t��s��r��q��p��o��n��m����l��k��j��i��h��g��f��w���v��u��t��s��r��q��p��o��n��m����l��k��j��i��h��g��f
�������d���c��ba�� �̀�_��~��}��|{��z��y��x�������d���c��ba�� �̀�_��~��}��|{��z��y��x�������d���c��ba�� �̀�_��~��}��|{��z��y��x�������d���c��ba�� �̀�_��~��}��|{��z��y��x��������������g��f��e��g��f��e��g��f��e��g��f��e  

 اين  تا به » است  من  خدا پيش  هاي گنجينه  كه  گويم شما نمي  و به« :افزود � نوح

  بودنم بر دروغگو ، در من  آن  شما با نيافتن  كه  شوم  را مدعي  خود فضيلتي  براي  طريق 

نيز   و غيب«  است  وي  روزي  هاي گنجينه :�خدا  هاي مراد از گنجينه .نماييد  استدالل

كار   بر نهان و  دانم را مي �خداوند  غيب  كه  ادعا را نيز ندارم  اين : يعني » دانم نمي

  آشكاري  هشداردهنده  من : كه  گويم شما نمي  به  جز اين  بلكه  دانايم  خويش  پيروان

جز ما تو را   شما بگوييد كه تا » ام فرشته  من  كه«شما   به » گويم و نمي«  و بس  هستم

  در آنان  خواري  شما به  ديدگان  كه  كساني  و درباره«  بينيم نمي  مانند خويش  بشري

  خيري  هيچ  بديشان خدا هرگز  كه  گويم نمي«  عزوجل  خداي  به  از مؤمنان »نگرد مي

خير و   آنان  به ، ايمان گوهر  با بخشيدن � عزوجل  خداي  گمان بي  بلكه »نخواهد داد

  هب  آنهاست  دهنده در دنيا وپاداش  آنهاست  دهنده  ا برتريو او يقين  است  هداد  نعمت

  و اخالص  ايمان  از صدق » آنهاست در ضمير  آنچه  خدا به«  در آخرت  عظيم  پاداشي

  خيري  اگر در دلهايشان : يعني .دهد مي آنها پاداش  به  آن  در قبال  پس » داناتر است«

دارد و  مي  ارزاني  آنان خود به  ، از فضل آن  مطابق عزوجل  ا خدايقطعباشد،   داشته وجود

  بر آنان  نعمتهايش  و ريزش  الهي  دادودهش  هرگز مانع ،و فقيرند  آنها ضعيف  امر كه  اين

اگر  : يعني »بود  خواهم  از ستمكاران  صورت  در آن  من« : بگويم  و اگر جز اين  نيست
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خير و   ايشان  هرگز به �خداوند  كه  و بگويم  را نپذيرم  ايمانشان و  را طرد كرده  ايشان

 از  شك بي ـ  ندارم  علمي  هيچ  است  در ضميرشان  بدانچه  كه  در حالي ـدهد  نمي  نعمتي

  .بود  خواهم  ستمكاران

 ،خود  نرم  حال  و در عين  قاطع ، حكيمانه ، بليغ  هاي با پاسخ  گونه  اين � نوح

  .را رد كرد  نشانسخنا

  

��u��t��s��r���q���p����o��n��m����l��k��j��i��h��u��t��s��r���q���p����o��n��m����l��k��j��i��h��u��t��s��r���q���p����o��n��m����l��k��j��i��h��u��t��s��r���q���p����o��n��m����l��k��j��i��h  
 : يعني » كردي  جدال  و بسيار هم  كردي  دلهبا ما مجا  راستي به ! نوح  اي: گفتند«

 » دهي مي  ما وعده  را به  آنچه  پس«  كردي  دفع  حجتي  ما را با هر گونه  سخنان

  فرودآمدن خود نيز از  و از سويي  ترساني مي  را از آنسو ما  از يك  كه  همان ، ازعذاب

  . خويش  وعده  در اين » هستي  ما بياور، اگر از راستگويان  براي«  بر ما بيمناكي  آن

  

��¡������~��}��|���{��z���y��x����w���v��¡������~��}��|���{��z���y��x����w���v��¡������~��}��|���{��z���y��x����w���v��¡������~��}��|���{��z���y��x����w���v  
  را بر شما به  آن  چه »آورد شما مي  را براي  اگر بخواهد آن  كه  تنها خداست:  گفت«

دراختيار   بلكه  نيست  در اختيار من  عذاب  آوردن  پس. تأخير  به  چه ،بفرستد  تعجيل

  بازداشتن  توان  كه »نيستيد  و شما عاجزكننده«هستيد   شما منكر وي  كه  است  كسي

 ،از خود  يا دفاع  با گريختن  باشيد و بدانيد كه  را در مورد خود داشته  الهي  اراده  تحقق

او   اراده و  و علم  در قلمرو قدرت ،باشيد  هر جا كه  نيستيد بلكه  هم  رفتني  تاز دس

  .هستيد

  

«���ª��©�� �̈�§��¦�����¥��¤�������£��¢«���ª��©�� �̈�§��¦�����¥��¤�������£��¢«���ª��©�� �̈�§��¦�����¥��¤�������£��¢«���ª��©�� �̈�§��¦�����¥��¤�������£��¢������������������¶��µ�� �́�³��²���±°�� �̄�®��¬��¶��µ�� �́�³��²���±°�� �̄�®��¬��¶��µ�� �́�³��²���±°�� �̄�®��¬��¶��µ�� �́�³��²���±°�� �̄�®��¬  
رشد   از راه »كند  گمراه«  كبر و ستمتان  سبب  به »شما را  باشد كه  و اگر خدا خواسته«

و   نصيحت  حق  را براساس  آن  كه » من  نصيحت«  حق  كند از راهو جدا   و هدايت

  ام شما نثار كرده به ـ  حقيقت  كردن و روشن  رسالت  با ابالغ ـ �خدا  براي  خيرخواهي

شما را «  هم باز » بخشد اگر بخواهم شما سود نمي  به«  ام نثار كرده  و بسيار هم
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او پروردگار «دارد؟   اراده  شما چه  درباره �اوندخد  كه  دانم نمي  و من » كنم  نصيحت

و «  اوست  سوي به  مفوض در اختيار او و  همه  نمودن  و راه  كردن  گمراه  پس » شماست

  .دهد جزا مي  اعمالتان  شما را در قبال  پس» شويد مي  او بازگردانيده  سوي به

  

���Å��Ä��Ã��Â��Á���À��¿�����¾����½��¼���»º��¹��¸���Å��Ä��Ã��Â��Á���À��¿�����¾����½��¼���»º��¹��¸���Å��Ä��Ã��Â��Á���À��¿�����¾����½��¼���»º��¹��¸���Å��Ä��Ã��Â��Á���À��¿�����¾����½��¼���»º��¹��¸  
را در  صمحمد  رفتار قوم  آيد كه مي  اي معترضه  آيه ،� نوح  داستان  در ميانه  كنونا

آيا كفار : يعني»  است  را بر بسته  گويند آن آيا مي« :برد مي  زير سؤال  به  حق  داعي  قبال

  اگر آن: بگو« ؟ است  را از نزد خود بر بسته � نوح  داستانصمحمد :گويند مي  مكه

و »  من  گناه  صورت  در آن«  عظيم  است  جرمي  اين»  باشم  كرده  سر هم  وغدر  را به

  نسبت  من  به  كه  از جرمي  من  ولي  است  خود من  بر عهده«  عملكرد من  جزاي

گريبانگير خود  ، من  شما در باره  افتراي  بار اين خفت  فرجام ، بنابراين » دهيد بر كنارم مي

  . بيزار و بركنارم  ناز آ  و من  شماست

  

��×��Ö������������Õ��Ô��Ó��Ò����Ñ��Ð��Ï�������Î��Í���Ì��Ë��Ê��É��È�����Ç��Æ��×��Ö������������Õ��Ô��Ó��Ò����Ñ��Ð��Ï�������Î��Í���Ì��Ë��Ê��É��È�����Ç��Æ��×��Ö������������Õ��Ô��Ó��Ò����Ñ��Ð��Ï�������Î��Í���Ì��Ë��Ê��É��È�����Ç��Æ��×��Ö������������Õ��Ô��Ó��Ò����Ñ��Ð��Ï�������Î��Í���Ì��Ë��Ê��É��È�����Ç��Æ  
  ايمان  تاكنون  كه  تو جز كساني  از قوم  شد كه  فرستاده  وحي  نوح  سوي و به«

 را از � نوح ، خبر قاطع  با اين  تعالي  حق »نخواهد آورد  ايمان  هرگز كسي اند آورده

 .شود  آماده  نجات  و براي  برداشته  دست  كرد تا از دعوتشان  مأيوس  آوردنشان ايمان

  ايمان  وقت  تا آن  كه  كساني  را از ايمان � نوح ،�خداوند  سخن  اين ، بنابراين

  گاه  كه  وبدان »مخور  كردند اندوه مي  آنچه  سبب  به  پس«كند  نوميد مي ،بودند  نياورده

  به  خوردن  اندوه : ابتئاس . است  رسيده فرا  عملكردشان  سبب  به  از دشمنانت  انتقام

  . است  و دشواري  سختي
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���ä��ã�����â��áà��ß��Þ��Ý���Ü��Û�������Ú��Ù��Ø���ä��ã�����â��áà��ß��Þ��Ý���Ü��Û�������Ú��Ù��Ø���ä��ã�����â��áà��ß��Þ��Ý���Ü��Û�������Ú��Ù��Ø���ä��ã�����â��áà��ß��Þ��Ý���Ü��Û�������Ú��Ù��Ø  
حفظ  ما و با  ديدگان  را پيش  كشتي : يعني »را بساز  ما كشتي  وحي  و زير نظر ما و به«

 ، فرستيم مي  وحي  آن  ساختن  تو از كيفيت  سوي به  كه  چهآن  ما و براساس  و حمايت

  به .»گز بود پنجاه  آن  سيصد گز و عرض � نوح  كشتي  طول« :گويد مي  قتاده .بساز

  به  زيرين  طبقه ،گز  ده  هر طبقه ،بود  طبقه  گز در سه  سي  آن  ارتفاع :ديگر  قولي

  به  فوقاني  انسانها و طبقه  به  مياني  طبقه ، شتدا  اختصاص  وحشي  و حيوانات  چهارپايان

  براي  از من : يعني » مگوي  سخن  اند، با من كرده  ستم  كه كساني  و در باب« . پرندگان

  و حكم »هستند  شدني غرق  آنان  چراكه«  نكن  و شفاعت  مهلت  درخواست  آنان

  بدان  ما هم  برگشت بي  وقضاي  دهصادر ش  آنان  ما براي  از جانب  غرق  به  محكوميت

  كه  ا در وقتيقطع  و آنان  نيست  يا تأخير آن  دفع  سوي به  راهي  هيچ  پس  است  رفته

  .هستند  شدني غرق ، است  شده  تعيين

  

��������S��R��Q��P���O��N��M��L��KJ���I��H��G��� �F��E��D��C��B��A��������S��R��Q��P���O��N��M��L��KJ���I��H��G��� �F��E��D��C��B��A��������S��R��Q��P���O��N��M��L��KJ���I��H��G��� �F��E��D��C��B��A��������S��R��Q��P���O��N��M��L��KJ���I��H��G��� �F��E��D��C��B��A
���U��T���U��T���U��T���U��T  

از   اشرافي  و هربار كه«كرد   آن  ساختن  به  شروع : نييع » ساخت را مي  كشتي  و نوح«

از  بعد ! نوح  اي :گفتند و مي »كردند مي  گذشتند، او را مسخره مي  كشتي  او بر آن  قوم

  آخر كشتي،  سازي مي  كشتي  در خشكي !شگفتا :گفتند يا مي ! اي نجار شده  اكنون ، نبوت

  امروز به »كنيد مي  اگر ما را مسخره:  فتگ مي«شود؟  شناور مي  چگونه  در خشكي

  خواهيم  مسخره كنيد، مي  مسخره  كه  گونه ما نيز شما را همان«  كشتي  ساختن  سبب

  . در توفان  شدنتان  غرق  هنگام  به ، ابعذ  در فرداي »كرد

  

�� �̀�_��� �̂�]��\��[��Z��Y��X��W��V�� �̀�_��� �̂�]��\��[��Z��Y��X��W��V�� �̀�_��� �̂�]��\��[��Z��Y��X��W��V�� �̀�_��� �̂�]��\��[��Z��Y��X��W��V  
 »سازد  خوارش  آيد كه مي  عذابي  سيك  بر سر چه  كه  خواهيد دانست  زودي به  پس«

 همانا عذاب  كه »آيد پايدار فرود مي  و بر او عذابي«  در دنياست  شدن  غرق ، وآن

  .؟ است  در آخرت  پايدار دوزخ 
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����s��r��q��p���o��n��m��l��k��j�����i��h��g���f��e��d��c��b��a����s��r��q��p���o��n��m��l��k��j�����i��h��g���f��e��d��c��b��a����s��r��q��p���o��n��m��l��k��j�����i��h��g���f��e��d��c��b��a����s��r��q��p���o��n��m��l��k��j�����i��h��g���f��e��d��c��b��a
��|��{�����z��y��x��w��vu��t��|��{�����z��y��x��w��vu��t��|��{�����z��y��x��w��vu��t��|��{�����z��y��x��w��vu��t  

  چنان  آب : يعني »كرد  در رسيد و تنور فوران«ما   عذاب : يعني »ما  انفرم  كه  گاه تا آن«

  نيست  نانوايي مراد تنور : قولي  به .كرد  فوران  از تنور نانوايي  حتي  كه  گرفت  جوشش

از هر   در كشتي:  گفتيم« بود  آغاز توفان  نشانه  آن  و فوران  است  زمين  مراد روي  بلكه

  كن  را حمل  دو نر و ماده«  زمين  روي  حيوانات  از اصناف  از هر صنفي : يعني » جنسي

  مگر آن«بودند   وهمسرانشان  فرزندانش ، همسر وي  شامل  ايشان» را  ات و نيز خانواده

  او را حمل ، است  شدگان غرق از  كه » است  بر او مقرر شده  ما از پيش  حكم  كه  كسي

  او كفر را به  امر كه  اين  به  علم  روي مگر از  بر او مقرر نشده  كمح  اين  كه  و بدان  نكن

با تو  »اند آورده  ايمان  را كه  كساني«  دركشتي »و بردار«كند  مي  انتخاب  خويش  اراده

  به  را نسبت � با نوح  همراه  آورندگان ايمان  قلت  سبحان  خداي  سپس . از قومت

  اندكي  و با او جز عده« :فرمايد مي  نموده  وصف بودند  رزيدهكفر و  وي  به  كه  كساني

 � نوح  از پسران  تن  سه  بودند كه  هشتاد تن  آنان همه : قولي  به »بودند  نياورده  ايمان

  .قرارداشتند  آنان  نيز در جمله  همسرانشان با  و يافث  حام ، سام  نامهاي  به

  

ed��c��b�������a�� �̀����_��~��}ed��c��b�������a�� �̀����_��~��}ed��c��b�������a�� �̀����_��~��}ed��c��b�������a�� �̀����_��~��}����������j��i�����h��g�������f��j��i�����h��g�������f��j��i�����h��g�������f��j��i�����h��g�������f  
و   شدنش  روان  خداست  نام  سوار شويد، به  در كشتي« � نوح » و گفت«

  ، به آن  از پايان  پس  و لنگر انداختنش  در توفان  كشتي  شدن  روان»  لنگرانداختنش

 الطاف  را متوجه  تا آنان  را گفت  سخن  اين . است  وي  و رحمت  لطف  و به �خدا نام

  مهربان« را  با اخالص  مؤمنان  گناهان  است » آمرزنده  همانا پروردگار من«بگرداند   الهي 

  كه  جانداراني و  حيوانات  بشر و نسل  نسل  بقاي  براي  گروه  اين  دادن  نجات  كه » است

و   و فضل  از مهرباني ،كرد  حمل  بعد از طوفان  آنها را با خود در كشتي � نوح

در  �خدا نام  ، بردن�  نوح  سنت  بر مبناي  كه  ذكر است  شايان . است  وي  بخشايش

  رسول  كه چنان است  مستحب  ديگري  سواري  يا هر وسيله  بر كشتي  آغاز سوارشدن
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سوار   كشتي به  كه وقتي ـ  از غرق  امتم  امان« :اند فرموده  شريف  در حديث صخدا

��J��I��H��G����F��E��D��C��B��A}�الملك  هللا بسم :بگويند  كه  است  اين ـشوند  مي

��^��]��\���[Z��Y��X��W���V��U�� �T��S��R��Q��P�� � ON��M�� �L��K

���q��p��o��n��m��lk��j��ih���g����f���e����d��c��b��a`��_z  »91 /انعام« ،

﴿i�����h��g�������f��ed��c��b�������ai�����h��g�������f��ed��c��b�������ai�����h��g�������f��ed��c��b�������ai�����h��g�������f��ed��c��b�������a﴾�������� «.  

  

p��o��n��m��l���kp��o��n��m��l���kp��o��n��m��l���kp��o��n��m��l���k����s��r��qs��r��qs��r��qs��r��q����������{��z��y��x��w��v��u���t��{��z��y��x��w��v��u���t��{��z��y��x��w��v��u���t��{��z��y��x��w��v��u���t
��±��°�� �̄ �®��¬��«���ª��©�� �̈ � §¦��¥��¤��£��� � �¢��¡������~��}��|��±��°�� �̄ �®��¬��«���ª��©�� �̈ � §¦��¥��¤��£��� � �¢��¡������~��}��|��±��°�� �̄ �®��¬��«���ª��©�� �̈ � §¦��¥��¤��£��� � �¢��¡������~��}��|��±��°�� �̄ �®��¬��«���ª��©�� �̈ � §¦��¥��¤��£��� � �¢��¡������~��}��|

��»��º��¹���� �̧�¶��µ�� �́�³²��»��º��¹���� �̧�¶��µ�� �́�³²��»��º��¹���� �̧�¶��µ�� �́�³²��»��º��¹���� �̧�¶��µ�� �́�³²  
و   هول  بيانگر شدت ،تعبير  اين »برد آسا مي  كوه  موجي  را در ميان  ، آنان كشتي  و آن«

  ولي بود  و پوشانده  را فراگرفته  زمين  روي  تمام  كه  است  توفاني  هراسها و نيرومندي

  مهيب  توفان  آن  رغم  را به  آن  و سرنشينان  كشتي  خويش  و رحمت  فضل  به �خداوند

  داشت  نگه  سالمت به ،بود  را فرا گرفته  سرتاسر زمين  پيكر كه  كوه  موجهاي  آن  و در دل

  و او از جمله ، كنعان  پسر وي  اين  نام : قولي  به »در داد  را بانگ  ، پسرش و نوح«

  به ، و نزديكانش  از قوم »بود  در كناري  كه«بود   او از منافقان : قولي  و به .بود  كافران

 .بود  نرسيده  وي  گوش  به.. .شويد سوار  در آن : گفت  كه � نوح  سخن  اين  كه  نحوي

  خطاب � وحن ! آري . پدرش  يناز د بود  او در كناري : است  اين  ديگر معني  قولي  به

  در خارج »مباش  ما سوار شو و با كافران با ! من  پسرك  اي« :درداد  بانگ  او چنين  به

باور بود   بر اين  اما او جاهالنه .شوند نابود مي  زيرا آنان  مباش  آنان  يا بر دين ، كشتي از

  سوي به  زودي به:  تگف« : پدرش  خدر پاس ، بنابراين رسد كوهها نمي  قله  به  توفان  كه

در   شدن  مرا از غرق  با ارتفاعش : يعني »دارد  نگاه  مرا از آب  كه  برم مي  پناه  كوهي

  زيرا اين » خدا نيست  از عذاب  اي دارنده  نگاه  هيچ امروز:  گفت  نوح«باز دارد   آب

  خدا بر وي  كه  مگر كسي«دد پيون مي  تحقق  به  همگاني  عذاب  در آن  كه  است  روزي

  حمايت  او را در پناه ،باشد  كرده  رحم  بر وي �خدا  كه كسي  ليكن : يعني »كند  رحم
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  هنگام  در اين »و«  نشينانند و بس فقط كشتي  شدگان رحمت  اين دارد و مي  نگاه  خويش

آسا   و فلك  بزرگ  انفراز آمد و چن  امواج : يعني »شد  دو حايل  آن  ميان  موج«  بود كه

  دشوار گشت  از غرق  وي  نجات ، گرديد و بنابراين  حايل  و پسرش  نوح  ميان  كه  گشت

 هشتاد  قولي  و به ،گز  پانزده  آب  امواج« :كند مي  كثير نقل ابن »شد  شدگان غرق ، از پس«

  .« گرفت  ها ارتفاع كوه  از قله  مايل

  

�Ä��Ã��Â��Á���À��¿��¾��½��¼�Ä��Ã��Â��Á���À��¿��¾��½��¼�Ä��Ã��Â��Á���À��¿��¾��½��¼�Ä��Ã��Â��Á���À��¿��¾��½��¼������Ì��Ë�����Ê��ÉÈ��Ç��Æ��Å��Ì��Ë�����Ê��ÉÈ��Ç��Æ��Å��Ì��Ë�����Ê��ÉÈ��Ç��Æ��Å��Ì��Ë�����Ê��ÉÈ��Ç��Æ��Å
��Î����Í��Î����Í��Î����Í��Î����Í  

  عادتا وبه  زمين  كه  گونه آن  نه ، يكباره  به »خود را فروبر  آب ! زمين  اي: شد  و گفته«

  قلعأ« :شود مي  گفته . از باريدن » بازمان!  آسمان  و اي«برد  مي را در خود فرو  آب  تدريج

  آب : يعني »شد  ساخته  كم  و آب«باز ايستد   يدناز بار  كه  گاه آن »باز ماند  باران :!المطر

  سرانجام  كار به : يعني »شد  گزارده  و فرمان«شد   تا خشك  كرد و فروكاست  فروكش

  جودي  بر كوه  و كشتي«كرد  نابود  را جملگي � نوح  قوم �خود رسيد و خداوند

  كه  شويم يادآور مي . است « موصل»  در نزديكي  معروف  كوهي : جودي » قرار گرفت

  براي  اي و نشانه  ابقا كرد تا عبرت  جودي  را بر كوه � نوح  كشتي  عزوجل  خداي

  .اند ديده را  آن  امت  اين  باشد و پيشينيان  آيندگان

اما در   الجزيره در  است  كوهي  جودي« :گويد مي « االساس«در تفسير   سعيد حوي  شيخ

و  ـها  ماهواره  كه  است  گفتني.  است « آرارات«  ، كوه كوه  آن  كه  است  آمده « تكوين«سفر 

  حق  دين  هميشگي  معجزه  را كه  نوح  كشتي  بقاياي ـ  از كاوشگران  از آنها يكي  قبل

 :گويد مي  قتاده .« اعلم هللاوا .اند كرده  كشف  ارمنستان  از كوههاي  در كوهي ، است

روز   سوار شدند و صد و پنجاه  بر آن  رجب  در ماه ، تيكش  و ديگر سرنشينان � نوح«

  را حديثي  روايت  اين .»آمدند  بيرون  سر بردند و در روز عاشورا از كشتي به  را در آن

  .»ستمكار  قوم بر  مرگ: شد  و گفته« .كند نيز تأييد مي  مرفوع

از   در جايگاهي ، شريفه  آيه  اين  كه نظر دارند بر اين  اتفاق  جملگي  بالغت  علماي

و   بالغت  فنون  توانايان  گنجد و توان نمي  در وصف  قرار دارد كه  و بالغت  فصاحت
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  به  عرصه  اين در  حتي  كه  سخني  ، از آوردن لغت  علم  و پيشاهنگان  بيان  علم  ميدانداران

  به«: گويد مي» حيطالبحرالم«در تفسير   توحيدي  ابوحيان.  باشد، عاجز است  نزديك  آن

  از انواع  نوع  ويك بيست  درآن  لفظ بيشتر ندارد ولي  ، نوزده شريفه  آيه  اين  كه آن  رغم

،  ، ارداف ، تمثيل ، اشاره مجاز، استعاره ، ، مطابقت مناسبت:  ، از جمله است  گرد آمده  بديع

را بر   انواع  از اين  كهر ي  ، ابوحيان»...و  وصف  ، مساوات ، ايضاح ، احتراس تعليل

  .١ است  كرده  تطبيق  آيه  در اين  شواهد آن

  

���Þ��Ý��Ü��Û��Ú��Ù��Ø��×��Ö��Õ��������Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï���Þ��Ý��Ü��Û��Ú��Ù��Ø��×��Ö��Õ��������Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï���Þ��Ý��Ü��Û��Ú��Ù��Ø��×��Ö��Õ��������Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï���Þ��Ý��Ü��Û��Ú��Ù��Ø��×��Ö��Õ��������Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï  
 » است  من  از اهل  پسرم !پروردگارا:  پروردگار خود را آواز داد و گفت  و نوح«

  به ﴾...  nnnn﴿ : ات فرموده  ينرا با ا  آنان  تو نجات  كه  است  كساني  او از همان: يعني

 و تو«  نيست  خالفي  هيچ  در آن  كه » است  تو راست  وعده  و البته«  اي داده  وعده من

  . كنندگاني  حكم  ترين و عادل  ينتو داناتر : يعني » كنندگاني حكم  بهترين

  

�H��GF��E��D���� � � �C��B��A�H��GF��E��D���� � � �C��B��A�H��GF��E��D���� � � �C��B��A�H��GF��E��D���� � � �C��B��A����� �U��TS��� �� � �R��Q��P��O����N���M��LK��J��I��U��TS��� �� � �R��Q��P��O����N���M��LK��J��I��U��TS��� �� � �R��Q��P��O����N���M��LK��J��I��U��TS��� �� � �R��Q��P��O����N���M��LK��J��I������� ���Y��X��W��V��Y��X��W��V��Y��X��W��V��Y��X��W��V
���[��Z���[��Z���[��Z���[��Z  

  كه » تو نيست  او از اهل  در حقيقت ! نوح  اي: فرمود«  وي  در پاسخ  پروردگار عزوجل

و از   آورده  ايمان تو  به  كه  است  نبوده  زيرا او از كساني  ام را داده  آنان  نجات  وعده  من

در   قرابت  نه  است  دين در  قرابت ،مورد اعتبار  و قرابت  نزديكي  اند پس كرده  تو پيروي

 ، شده  غرق  ناشايست او در كردار  كه  از بس » است  ناشايست  همانا او عملي«  نسب

و   در نكوهش  مبالغه گوياي ،تعبير  اين  پس . است  ناشايست  عمل  خود عين  گويي

  ناشايست  لهرگز عم  كه داني مي ! نوح  تو اي : يعني .باشد مي � فرزند نوح  اين  مذمت

 ، تو نيست  و كسان  از خانواده  او در حقيقت ، نيست  و مناسبتي  را با تو نسبت

  اين  بر مبناي .اند كرده  دعوت  آن  تشكيل  سوي به ‡خدا  پيامبران  كه  اي خانواده

                                                 
" ��l�  �' �9)  ���%   ut��+ ��y���3?����m . 



1166  

  به  مؤمنان  ميان  ود كهخواهد ب  وجود حقيقي  پابرجا و داراي  اي رابطه  فقط آن ، دعوت

و   دوستي  رابطه  دشمنانش  و ميان �خدا  دوستان  باشد لذا اگر ميان  برقرار شده �اخد

  پس«شود  مي  اعالم  شده  و قطع  است  قبول  غيرقابل  رابطه  آن ، وجود داشت  مواالت

  بود كه  رفته  من  ازلي  اگر در علم : يعني » مخواه  ، از من نداري  علم  بدان  را كه  چيزي

  جايز بودن  بر عدم  دليل  آيه  اين . دادم مي  نجات او را  گمان بي ، است  مؤمن  دتفرزن

  كه  دهم تو اندرز مي  به  من«دارد   علم  با شرع  آن  مطابقت عدم  به  انسان  كه  است  دعايي

  از من و  باشي  از نادانان  كه را از اين تو  من !� نوح  اي : يعني » باشي  مبادا از نادانان

با   از عالمان  بلكه  دارم بر حذر مي ، روا نيست  برايت  آن  خواستن  كه  بخواهي را  چيزي

  . باش  عمل

  ناشي  بلكه  نبوده �خداوند  رضاي  مطابق  درخواستش  اين  كه  دانست � نوح  و چون

نمود و   اعتراف  خويش  خطاي  به  درنگ بي ، برده سر مي به  او در آن  كه  بوده  از گماني

   :كرد  و رحمت  مغفرت  طلب

  

��p��o��n��m��l��k���j���i��hg�����f��e��d��c��b��a��� �̀�_������� �̂�]��\��p��o��n��m��l��k���j���i��hg�����f��e��d��c��b��a��� �̀�_������� �̂�]��\��p��o��n��m��l��k���j���i��hg�����f��e��d��c��b��a��� �̀�_������� �̂�]��\��p��o��n��m��l��k���j���i��hg�����f��e��d��c��b��a��� �̀�_������� �̂�]��\  
 از تو چيزي  كه از آن  برم مي  تو پناه  به  همانا من ! پروردگار من  اي« � نوح » گفت«

  دارمن  علمي  آن  و جايز بودن  ستيدر  به : يعني » ندارم  علم  بدان  كه«  در آينده » بخواهم 

و «  ام خواسته از تو  علمي و بي  ناآگاهي  از روي  را كه  آنچه  گناه » نيامرزي  و اگر بر من«

  خود و از اعمال  در اعمال » باشم  از زيانكاران«  ام توبه  با پذيرفتن » نكني  رحم  من  به

  .برد  نخواهم  سودي  خود هيچ

  

t��s��� �r��qt��s��� �r��qt��s��� �r��qt��s��� �r��q�� � �� � � �� � � �� � � ���a� � �̀ � � � �_� �~��}�� � |{��z��y��x��w��v��u��a�� �̀ � � � �_� �~��}�� � |{��z��y��x��w��v��u��a�� �̀ � � � �_� �~��}�� � |{��z��y��x��w��v��u��a�� �̀ � � � �_� �~��}�� � |{��z��y��x��w��v��u
��d��c��b��d��c��b��d��c��b��d��c��b  

هموار   زمين  سوي به  يا از كوه ، زمين  سوي به  از كشتي » فرودآي ! نوح  اي: شد  گفته«

  با سالمي«  فرودآي ! آري .شد  را فروبلعيد و خشك  پروردگار آبش  فرمان  به  زيرا زمين

 » هايي و با بركت«  كامل  يا با ايمني ،ما  از جانب  ميبا درود و سال : يعني »ما  از جانب
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در   بركات  و اين »بر تو  آمده فرود«  اي يابنده و رشد  فزاينده ،دارپاي  با نعمتهاي : يعني

  از نسل  دين  و ائمه ‡اكثر انبيا  كه  طوري به ، و تبار اوست  نسل  بسياري ،� نوح  حق

  هستند كه مراد امتهايي »تو  از همراهان  بر امتهايي«  د آمدهفرو  هايي با بركت »و«اند  وي

  اين  همچنين ،آيند وجود مي  به  در كشتي � نوح  همراهان  مختلف  هاي شاخه  از نسل

  يعني ،شود زيرا آنها نيز امتها نيز مي � نوح  بر كشتي  شده  حمل  حيوانات  تعبير شامل

  هايي و امت«بودند   از جانوران  و جداگانه  گون گونه  و انواعي  مختلف  هاي گروه

در  »ما  از جانب  آنان  به  ، سپس كنيم مي مند را در دنيا بهره  آنان  زودي  به  ديگرند كه

  تا روز قيامت  يادشده  امتهاي  از نسل  هايي گروه :مراد »رسد مي  دردناك  عذابي«  آخرت

  سازد ولي مند و برخوردار مي را در دنيا بهره  انآن �خداوند  پس. شوند كافر مي  اند كه

  .ندارند  اي بهره  در آخرت

  

m��l� � kj��i��h��g� �f� � �em��l� � kj��i��h��g� �f� � �em��l� � kj��i��h��g� �f� � �em��l� � kj��i��h��g� �f� � �e������y�� � � �x� � wv�� ut� �s� �r� � �q�� � �p� �o� �n��y�� � � �x� � wv�� ut� �s� �r� � �q�� � �p� �o� �n��y�� � � �x� � wv�� ut� �s� �r� � �q�� � �p� �o� �n��y�� � � �x� � wv�� ut� �s� �r� � �q�� � �p� �o� �n
��{���z��{���z��{���z��{���z  

 از  پيش.  كنيم مي  تو وحي  را به  آن  كه  است  از اخبار غيب« � نوح  داستان » اين«

را  آن »تو  قوم  و نه« صمحمد  اي » دانستي را مي  تو آن  نه«  ما در قرآن  وحي » اين

  حقيقت  گوياي  كه  شگرف  تفصيل  تو با اين  از سوي  داستان  اين  بيان  پس. دانستند مي

 �خداوند  بر حق  تو رسول  امر كه  خرد بر اين  اهل  براي  است  خود دليلي ، است

  كه چنان  بيني مي  از كفار زمانت  كه  بر آنچه !صمحمد  اي » صبر كن  پس«  هستي

  از آن«  در دنيا وآخرت  و پسنديده  نيك » عاقبت  گمان بي«صبر كرد  � نوح

 ،دارند  ايمان ‡ پيامبران  پيام  به  كه  است  خداترساني  از آن : يعني » است  تقواپيشگان

  .بود  همراهش  و متقيان � نوح  از آن  نيك  فرجام  كه  گونه همان
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��±��°������ �̄�®������¬��«ª�������©�� �̈�§��¦��¥��¤���£��¢��¡���~����}��|��±��°������ �̄�®������¬��«ª�������©�� �̈�§��¦��¥��¤���£��¢��¡���~����}��|��±��°������ �̄�®������¬��«ª�������©�� �̈�§��¦��¥��¤���£��¢��¡���~����}��|��±��°������ �̄�®������¬��«ª�������©�� �̈�§��¦��¥��¤���£��¢��¡���~����}��|  
 بودند  يمن  احقاف  ساكن  عاد كه  قبيله  سوي به : يعني »عاد  سوي به  و فرستاديم«

 ! من  قوم  اي:  گفت«آنها بود   قبيله  از اعضاي  تن  يك �زيرا هود »هود را  برادرشان«

 با »نيستيد  ، شما جز افتراكننده شما نيست  براي  معبودي  جز او هيچخدا را بپرستيد، 

  . وي  به  الوهيت  حقوق  خدا و دادن  نام  به  آن  و ناميدن  يگانه  جز خداي  معبودي  گرفتن

  

���Â��Á���À��¿¾��½��¼��������»��º����¹��¸¶�����µ�� �́����³��²���Â��Á���À��¿¾��½��¼��������»��º����¹��¸¶�����µ�� �́����³��²���Â��Á���À��¿¾��½��¼��������»��º����¹��¸¶�����µ�� �́����³��²���Â��Á���À��¿¾��½��¼��������»��º����¹��¸¶�����µ�� �́����³��²  
  پاداشي«  دهم شما مي به  كه  و اندرزي  كنم شما مي  به  كه  بليغيت » اين  براي ! من  قوم  اي«

  را ابالغ  رسالتم ،از شما  پاداشي  هيچ  چشمداشت و بي » كنم نمي  از شما درخواست

مرا   كه  اوست و » ، نيست است  مرا آفريده  كه كسي  جز بر عهده  من  پاداش«  نمايم مي

را رد   كسي  نصيحت  وقتي »كنيد نمي  آيا تعقل  پس«دهد  مي  پاداش  دعوتم  در برابر اين

  !طلبد؟ نمي  پاداشي  هيچ  از شما در برابر آن  كنيد كه مي

  

�Ê��É��È��Ç��Æ��Å��Ä��Ã�Ê��É��È��Ç��Æ��Å��Ä��Ã�Ê��É��È��Ç��Æ��Å��Ä��Ã�Ê��É��È��Ç��Æ��Å��Ä��Ã������Ð����Ï��Î��Í��Ì��Ë��Ð����Ï��Î��Í��Ì��Ë��Ð����Ï��Î��Í��Ì��Ë��Ð����Ï��Î��Í��Ì��Ë
��Ô��Ó����Ò���Ñ��Ô��Ó����Ò���Ñ��Ô��Ó����Ò���Ñ��Ô��Ó����Ò���Ñ  

  زده از شما سر  كه  از كفر و گناهي »بخواهيد  آمرزش  از پروردگارتان ! من  قوم  و اي«

  گشته بر شما ريزان«را   باران : عنيي »را  كنيد تا آسمان  او توبه  سوي به  سپس«  است

بسيار  شتر  يعني :مدرار  ناقه . پيگير و فراوان ، بسيار ريزان  باراني :امدرار »بفرستد

  آسمان  روزي  كننده جلب ، استغفار و توبه  كه كند براين مي  داللت  آيه  اين  پس . شيردهنده

  براي  كه  است  آمده  بسيار بزرگي  شريف  ثحدي  باره  و در اين  است  زمين  و بركات


X  �#« : افزاست روح  بس  اي هديه  خواهان آمرزش?  (�� ���xA�`�  �? ��  #�  ()  �T  

 8���= #�	  ()  ¡�   8���� �5R�	  #�  $%  �tA¢ b : نمايد  استغفار پايبندي بر  هر كس، 

پديد   رفتي  بيرون  راه  و از هر تنگنايي  گشايشي  اي او از هر نگراني  هب �خداوند

  بر نيروي  و نيرويي« .»بخشد مي  روزي ،كند نمي  حساب  آورد و او را از آنجا كه مي
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  بر فراز گشايش  و آسايشي  تا گشايش كنيد  بخواهيد و توبه  آمرزش : يعني »شما بيفزايد

  از آنچه : يعني »برنتابيد  روي  و مجرمانه« شما بيفزايد  بر عزت  يا عزتي ،شما  و آسايش

 ، صورت  در اين  بر نگردانيد كه  روي  تبهكارانه ، كنم مي  دعوت  آن  سوي شما را به  كه

  وي  فرستاده  و به  آيات  و كفر به  عزوجل  خداي  از دعوت  روگرداني  جرم  مرتكب

  .شويد مي

  

��Ù��Ø��×��Ö��Õ��Ù��Ø��×��Ö��Õ��Ù��Ø��×��Ö��Õ��Ù��Ø��×��Ö��Õ��������ÚÚÚÚ���������Ü����Û�Ü����Û�Ü����Û�Ü����Û�����������ä��ã��â��á��à���ß��Þ��Ý���ä��ã��â��á��à���ß��Þ��Ý���ä��ã��â��á��à���ß��Þ��Ý���ä��ã��â��á��à���ß��Þ��Ý  
 روشني  و حجت  ما دليل  براي : يعني » وردينيا  اي ما بينه  براي !هود  اي: گفتند«

  بر حق  تو فرستاده  كه  بريم  امر راه  بر اين  و با آن  كنيم  عمل  آن  بر مبناي  كه  نياوردي 

  دروغي  سخنشان  اما اين . بندي بر نمي  خود بر خدا دروغ  ادعاي  و در اين  خدا هستي

  منصف  انسانهاي  اند كه با خود آورده  معجزاتي  الهي  از پيامبران  نبود زيرا هر يك  بيش

  سخن  خاطر اين به : يعني» تو  گفته  و ما به«اند   پيوسته  ايمان  آنها به  با مشاهده

  كننده ترك«  آن  به  ندادن  و اهميتتو   سخن  به  پازدن  پشت  يا از روي ،تو  حجت بي

  ما تو را باوردارنده و  نيستيم«  كنيم مي  را عبادت  آنان �بجز خدا  كه »خود  معبودان

  .» نيستيم

  

B��AB��AB��AB��A����D��CD��CD��CD��C������S��R��Q��P��O��N��M���L��K����J��I��HG��F��E��S��R��Q��P��O��N��M���L��K����J��I��HG��F��E��S��R��Q��P��O��N��M���L��K����J��I��HG��F��E��S��R��Q��P��O��N��M���L��K����J��I��HG��F��E
[��Z��Y��X��W����V��UT[��Z��Y��X��W����V��UT[��Z��Y��X��W����V��UT[��Z��Y��X��W����V��UT��������  

 و ايراد  تو بر آنها عيب  كه »ما  ناز خدايا  بعضي  كه  گوييم نمي  جز اين  چيزي«

تو  به«  كني مي  ما حمل  و ناداني  خردي بر كم ،آنها  ما را در پرستش  و رأي  گيري مي

ما در   به  آنچه : يعني . است  و ديوانگي  جنون ، آسيب  از اين  مرادشان »اند رسانده  آسيبي

  جنون  نشانه ، كني تكرار مي  را پيوسته  نو آ  گويي مي  بتان  عليه  و فرافكني  انگيزي  نفرت

  نيز گواه و شما  گيرم مي  خدا را گواه  همانا من« �هود » گفت«  توست  و ديوانگي

آنها  از پرستش  من : يعني » گيريد، بيزارم مي  وي  جز او شريك  از آنچه  من  باشيد كه



1170  

اند  گرفته  ربوبيت  آنها را به  كه  ستمني  از كساني  من  كه  كنم مي  و اعالم  جويم مي  برائت

هر   من  شما درباره  همه  پس«  شما بيزارم  آوري و از شرك  آنها هستم  دشمن  من  بلكه

آنها   پنداريد كه مي اگر ـ  شما و خدايانتان : يعني »كار بريد داريد به  كه  كيد و نيرنگي

بگيريد و هر   من  بارهدر خواهيد مي  كه  هر تصميمي ـتوانايند   من  به  رساندن  بر آسيب

  شما هيچ  از شما و نيرنگ  من زيرا »ندهيد  مهلتم  سپس«بكنيد   خواهيد با من مي  آنچه

  . نيستم  قايل  اعتباري و  ارزش  شما هيچ  جان بي  بتان  و براي  ندارم  پروايي

  

n��m��l����k��ji��h��g�����f��e��d���c��ba�� �̀�_�� �̂�]��\n��m��l����k��ji��h��g�����f��e��d���c��ba�� �̀�_�� �̂�]��\n��m��l����k��ji��h��g�����f��e��d���c��ba�� �̀�_�� �̂�]��\n��m��l����k��ji��h��g�����f��e��d���c��ba�� �̀�_�� �̂�]��\����������p�����o��p�����o��p�����o��p�����o  
 او مرا از  پس » كردم  بر خدا پروردگار خود و پروردگار شما توكل  ، من در حقيقت«

 ، من به  رساندن  آسيب  راههاي  شما در جستجوي  هرچند كه ،دارد مي  شما نگاه  نيرنگ

  بس  اوبرايش ،كرد  توكل �بر خدا  كار بريد زيرا هر كس به  را هم  و توانتان  سعي  تمام

 : يعني »دارد را در دست  اش او مهار هستي  كه مگر اين  نيست  اي جنبنده  هيچ«  است

و   تعالي  حق  اراده و  قدرت  در قبضه ـخود شما   جمله  و از آن ـ  اي جنبنده  هر گونه

و   خضوع  نهايت تسخير و  در غايت ، همه  قرارداريد و مهار هستي  وي  سلطه  تحت

  پيشاني  موي: ( ﴾i��hi��hi��hi��h﴿:  معني.  اوست  تواناي  بالكيف  ا كفايتب  دست به  خواري

قادر بر  ،آنها  بر همه  حاكم ،ها جنبنده  همه  او مالك : كه  است  اين ) گرفته  را در دست او

  معني  براين  تمثيلي ،»جلو  موي  دسته :ناصيه»  كه  آنهاست  در آنها و مقهوركننده  تصرف

  و عدل  حق  او در جهت  اراده : يعني » است  راست  بر راه  ار منهمانا پروردگ«  است

  راهش  سوي و به  هستم  او مؤمن  به  سازد زيرا من نمي مسلط  شما را بر من  پس  است

  .روگردانيد  و از دعوتش  او كافر بوده  شما به  كه  در حالي ، كنم مي  دعوت

  دعوتش  بر حقانيت  قاطع  و داللتي  بالغه  يحجت  متضمن ،�هود  سخنان  اين  كه  حق به

  . است  منكر وي  مشركان  و روش  راه  و بطالن
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���������e��d��c�� � � � �b�� a �̀ �_��~��}��|��{�� �z��yx���w��v���u�� �t��s��r��q���������e��d��c�� � � � �b�� a �̀ �_��~��}��|��{�� �z��yx���w��v���u�� �t��s��r��q���������e��d��c�� � � � �b�� a �̀ �_��~��}��|��{�� �z��yx���w��v���u�� �t��s��r��q���������e��d��c�� � � � �b�� a �̀ �_��~��}��|��{�� �z��yx���w��v���u�� �t��s��r��q
��h���g��f��h���g��f��h���g��f��h���g��f  

  تصميمتان و  حق  دعوت  از اجابت  اگر بر روگرداني : يعني »بگردانيد  اگر روي  پس«

  فرستاده شما  سوي به  منظور آن  به  را كه  پيغامي  يقين به« ؛كفر استمرار ورزيد بر

  پس.  نيست من  بر عهده  ديگري  تكليف  هيچ  و جز اين»  شما رسانيدم  ، به ام شده

 »كرد خواهد  جز شما را جانشين  قومي  و پروردگارم«  است  بر شما تمام  حجت

و   اش در برابر فرستاده  گيريتان موضع  اين  سبب  را بهشما  �ا خداونديقين : يعني

خواهد   ميان  غير از شما را به  قومي  نابود خواهد كرد سپس ، وي  از دعوت  اعراضتان

  با اين »رسانيد نمي  زياني  او هيچ  و به«باشند   جانشينتان  در ديار واموالتان  آورد كه

خود شما   به  و شرك كفر  بد اين  فرجام  بلكه  اندك  نه بسيار و  زياني  نه ؛ تان رويگرداني

ناظر و مسلط و  : يعني » است چيز حفيظ  بر همه  ، پروردگارم در حقيقت«گردد  بر مي

جزا   شما را در برابر آن  سرانجام ماند و نمي  شما بر او پنهان  اعمال  پس  است  نگهبان

  .دارد مي  شما نگاه  از سوي  يگزند  او مرا از هرگونه  همچنين ،دهد مي

  

��w��v��u��t��s��r�������q��p��o��n��m��l��k��j��i��w��v��u��t��s��r�������q��p��o��n��m��l��k��j��i��w��v��u��t��s��r�������q��p��o��n��m��l��k��j��i��w��v��u��t��s��r�������q��p��o��n��m��l��k��j��i  
هود و  در رسيد،«عاد بود   قوم  كننده  هالك  ما كه  عذاب : يعني »ما  فرمان  و چون«

از   رحمتي  به«بودند   چهار هزار تن  و جملگي »بودند  آورده  با او ايمان  را كه  كساني

جز   كس  هيچ زيرا » داديم  نجات«خود   از جانب  بزرگ  رحمتي  به : يعني »دخو  جانب

  آن : قولي  به . سخت  از عذابي : يعني »غليظ  از عذابي«كند  پيدا نمي  ما نجات  رحمت  به

از   تا بدانجا كه  نابود ساخت را  و خودشان  را ويران  ديارشان  بود كه  باد سموم ، عذاب

  .نماند  باقي  احدي  آنان

  

��¦��¥���¤�������������£��¢��¡�����~��}����|��{��zy��x��¦��¥���¤�������������£��¢��¡�����~��}����|��{��zy��x��¦��¥���¤�������������£��¢��¡�����~��}����|��{��zy��x��¦��¥���¤�������������£��¢��¡�����~��}����|��{��zy��x  
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 ، است عاد  از قوم  مانده  برجاي  هاي و ويراني  گورستان  به  اشاره »عاد  است  و اين«

اعتبار   ديده  عاد به  قوم  هاي بگرديد و در آثار و ويرانه  در زمين :فرمود  تعالي  حق  گويي

را   وآن  كفر ورزيده  آن  به : يعني »پروردگار خود را انكار كردند  آيات«بنگريد 

 : يعني »نمودند  را نافرماني  و فرستادگانش«شدند   وي  كردند و منكر معجزات  تكذيب

 .نبود  غير از وي  پيامبر ديگري �كردند زيرا در عصر هود  را نافرماني �فقط هود

 ،كرد  را تكذيب  ازپيامبران  يكي  هر كس  دارد كه  شارها  حقيقت  اين  به  كريمه  آيه  ولي

  از عصر وي  قبل  را كه  پيامبراني ، و از جمله  است  كرده  آنها را تكذيب  تمام  در واقع

 :و عنيد ،متكبر :جبار »كردند  پيروي را  هر جبار عنيدي  و فرمان«بودند   شده  مبعوث

 : يعني .دهد نمي  گردن  آن  پذيرد و به نمي را  حق  هك  است  اي طغيانگر و ستيزنده  سركش

  از رؤساي  پيروي  سبب  و به  پيامبرش  وطاعت �خدا  از طاعت  اعراض  سبب  به  آنان

  .بد روبرو شدند  سرانجام  اين  به ،شر و فساد  ستيز خود در راه حق  و رهبران  سركش

  

µ �́�����³��²����±��°��¯®��¬��«��ª��©�� �̈��§µ �́�����³��²����±��°��¯®��¬��«��ª��©�� �̈��§µ �́�����³��²����±��°��¯®��¬��«��ª��©�� �̈��§µ �́�����³��²����±��°��¯®��¬��«��ª��©�� �̈��§����������¼��»��º������¹�� �̧����¶��¼��»��º������¹�� �̧����¶��¼��»��º������¹�� �̧����¶��¼��»��º������¹�� �̧����¶  
  هميشه  كنندگان  لعنت  كه »شد  فرستاده  لعنتي  آنان  دنيا از پي  در اين«  سرانجام »و«

دنيا   تا اين  كه گونه بدان ، گريبانگير آنهاست  پيوسته  رو لعنت از اين ،كنند مي  آنها را نفرين

 »و«خواهد بود   آنان  راه  بدرقه  و هميشه  هنداشت  جدايي  از آنان  هم  لعنت  اين ،باشد  باقي

قرارگرفتند   مورد لعنت شد و در آنجا نيز  گريبانگير آنان »نيز  روز قيامت«در   لعنت

پروردگار خود   به  عاديان همانا  كه  باش  آگاه«گرفتند  قرار  در دنيا مورد لعنت  كه چنان

بر عاد   دوري ! هان«كردند  ناسپاسي و  پروردگار خود را كفران  يا نعمت »كافر شدند

  نفرين  دور و مطرودند پس قهار  خداي  از رحمت  آنها هميشه : يعني »هود باد  قوم

  كه  قوم  شد تا اين  عطف) عاد(بر   بيان  عطف  از باب) هود  قوم( .باد  بر آنان �خداوند

  .وندمتمايز ش ، است « ارم«عاد   كه  از عاد دوم ،اند « عاد اول«
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Ä���Ã��ÂÁ��À��¿��¾��½Ä���Ã��ÂÁ��À��¿��¾��½Ä���Ã��ÂÁ��À��¿��¾��½Ä���Ã��ÂÁ��À��¿��¾��½����������Ñ��������Ð��Ï��Î��Í��ÌË��Ê��É��È��Ç��Æ��Å��Ñ��������Ð��Ï��Î��Í��ÌË��Ê��É��È��Ç��Æ��Å��Ñ��������Ð��Ï��Î��Í��ÌË��Ê��É��È��Ç��Æ��Å��Ñ��������Ð��Ï��Î��Í��ÌË��Ê��É��È��Ç��Æ��Å
��Ü����Û��Ú��Ù����Ø��×Ö��Õ��Ô��Ó��Ò��Ü����Û��Ú��Ù����Ø��×Ö��Õ��Ô��Ó��Ò��Ü����Û��Ú��Ù����Ø��×Ö��Õ��Ô��Ó��Ò��Ü����Û��Ú��Ù����Ø��×Ö��Õ��Ô��Ó��Ò  

  ميان  عاد به  بعد از قوم  صالح  قوم »را  صالح  ثمود برادرشان  سوي به«  فرستاديم »و«

:  گفت«داشتند   سكونت ، است  واقع  و شام  مدينه  در ميان  كه »حجر«  آمدند و در منطقه

شما را  ، او جز او نيست  معبودي  شما هيچ  كنيد، براي  خدا را عبادت ! من  قوم  اي

  از صلب بشر  آغاز كرد زيرا تمام  شما را از زمين  او آفرينش : يعني »پديد آورد  از زمين

�. است  شده  خلق  اند و او از زمين � مآد �� �� �� �﴿Ò��ÑÒ��ÑÒ��ÑÒ��Ñ﴾� �� �� ��   ادكنندگانشما را آب او«:  يعني�

از او   پس«كنيد  مي  غرس را  و درختان  ها بنا نموده خانه  در آن  كه »گردانيد  زمين

و ساير   بتان  پرستش  بزرگ  بخواهيد تا جرم  عزوجل  از خداي : يعني »بخواهيد  آمرزش

 : ييعن »كنيد  او توبه  سوي به  سپس« بر شما بيامرزد ،ايد گرديده  مرتكب  را كه  گناهاني

  از شما سرزده  كه  و بر قصورو تجاوز از حدود وي  يكتا بازگشته  خداي  عبادت  سوي به

اجابتگر «خود   رحمت  به  است » نزديك  پروردگار من  گمان بي  كه«شويد   نادم ، است

  .او را بخواند  كه  كسي  براي » است

  حق  عبادت : دارد و آن  پيام  يك  همه ‡ پيامبران  دعوت ؛ بينيم مي  كه  است  گونه بدين

  .باشد مي  و استغفار از وي  تعالي

  

à��ß��Þ��Ýà��ß��Þ��Ýà��ß��Þ��Ýà��ß��Þ��Ý����� � � �� � � �� � � �� � � ��������ñ�� �ð��ï��î��í��ì��ë��ê��é��è����ç��æ��åä��ã��â��á�������ñ�� �ð��ï��î��í��ì��ë��ê��é��è����ç��æ��åä��ã��â��á�������ñ�� �ð��ï��î��í��ì��ë��ê��é��è����ç��æ��åä��ã��â��á�������ñ�� �ð��ï��î��í��ì��ë��ê��é��è����ç��æ��åä��ã��â��á
���ó��ò���ó��ò���ó��ò���ó��ò  

  ماپيش : يعني » اميد بودي  ما مايه  در ميان  از اين  تو پيش  راستي به ! صالح  اي: گفتند«

و   از رأي  كه  باشي  مطاع  ما سرور و ساالري  تو در ميان  كه  اميدوار بوديم  از اين

 . سردهي توحيد را  سوي به  و دعوت  نبوت  داعيه  كه از آن  قبل  البته ، سود بريم  ات انديشه

 :گفتند ،كرد  دعوت  عزوجل  خداي  سوي آنها را به � صالح  چون  كه ! قوم  عجبا برآن

پرستيدند باز  مي  پدرانمان  آنچه  آيا ما را از پرستش« !!شد  اميد ما از تو قطع  اكنون

  گمان و بي«  است  محكوم كار تو ناپسند و  اين : يعني . است  انكاري  استفهام »؟ داري مي
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  بتان  عبادت  و ترك  يگانگي  خداوند به  از عبادت » خواني مي  تو ما را بدان  ما از آنچه

  . ماست  و ناآرامي  نگراني  وسبب  شبهه  ا محلقوي  عوتد  اين » دچار شكيم  سخت«

  

��SR��Q��P��O��N��M��L���K���J��I��H��G��F��E��D��C��B��A��SR��Q��P��O��N��M��L���K���J��I��H��G��F��E��D��C��B��A��SR��Q��P��O��N��M��L���K���J��I��H��G��F��E��D��C��B��A��SR��Q��P��O��N��M��L���K���J��I��H��G��F��E��D��C��B��A
��X��W��V����U��T��X��W��V����U��T��X��W��V����U��T��X��W��V����U��T  

دهيد  خبر  من  كنيد و به  انديشه  در سخنم  يعني : يتمأرأ »آيا ديديد ! من  قوم  اي:  گفت«

  و راستين  صحيح  و برهاني  روشن  بر حجتي : عنيي » اي بر بينه«ادعا   در اين »اگر« : كه

را   بوتن : يعني » خود رحمتي  از جانب  من  و او به  پروردگار خود باشم  از سوي«

 خاطر  رعايت  و براي  رسالت  در تبليغ » كنم  اگر او را نافرماني  باشد پس  عطا كرده«

 ـشما  به  حق  پيامهاي  ود را در رساندنخ  و وجيبه  تكليف ، و بنابراين  شما از شما بترسم

 ـبپرستيد   يگانگي  را به  عزوجل  و خداي  طاغوتها را فروگذاشته  پرستش  كه داير بر اين

 : يعني »دهد مي  مرا در برابر خدا نصرت  كسي  چه« ؛ صورت  ، در آن بگذارم  كناري  به

  من  قرار دهيد كه  را بر اين  رضشما ف ! دارد؟ آري باز مي  وي  مرا از عذاب  كسي  چه

  در اين  هستم  راستين و  حقيقي  و پيامبري  پروردگار خود دارم  از جانب  روشني  حجت

  گريز و نجاتي  وي  عذاب ا مرا ازيقين ، كنم  را نافرماني  اگر اوامر پروردگارم ، صورت

  مرا بر آن  را كه �خداوند  ودعوت  رسالت  كه  است  فقط در اين  نجاتم  راه  پس.  نيست

  من  ، شما جز بر زيان نتيجه در«  نمايم  شما ابالغ  به ، قرار داده  خويش  امين

  مرا سخت ، تكليف  اين  اجراي از  و بازداشتنم  كردن  شما با سست : يعني »افزاييد نمي

  پيش �خداوند  بر عذاب و مرا  را نابود ساخته  گردانيد زيرا عملم زيانكار مي

  .افگنيد مي

   

��h���g������f��e��d��c��b��a�� �̀�_��� �̂�]��\��[��Z��Y��h���g������f��e��d��c��b��a�� �̀�_��� �̂�]��\��[��Z��Y��h���g������f��e��d��c��b��a�� �̀�_��� �̂�]��\��[��Z��Y��h���g������f��e��d��c��b��a�� �̀�_��� �̂�]��\��[��Z��Y
��j��i��j��i��j��i��j��i  

شتر  هماد  اين : يعني » است  اي شما آيه  براي  كه  شتر خداست  ماده  اين ! من  قوم  و اي«

  درخواست  طبق  متعال  زيرا خداي  است  شگرفي  آشكار و پديده  شما معجزه  براي
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  كه  ذكر است  شايان. آورد  بيرون  برايتان  را از كوهي  آن ، تان جلو نگاه و در  خودتان

  : بود  معجزه  وجه  از شش  آنان  شتر براي

  . از صخره  آن  ـ آفرينش 1

  . كوه  از دل  آن  آوردن  ـ بيرون 2

  . جفت  به  نزديكي ، بي با حمل  همراه  آن  ـ آفرينش 3

  .ديگر  از شتري  آن  والدت  ، بدون بزرگ  هيكل  با آن  يكباره  به  آن  ـ آفرينش 4

بعد  و روز  وي  روز از آن  يك  صالح  قوم  چشمه  آب  كه  اي گونه ؛ به آن  ـ پيكر عظيم 5

  .بود  قوم  آن  كل  از آن

  ١.بود  را بسنده  عظيم  خلقي  داد كه مي  ـ شير بسياري 6

از  ديگر  حيوانات  كه  هايي چراگاه  از آن »وردخدا بخ  را تا در زمين بگذاريد او  پس«

و از   است �شتر خدا  ماده  نگيريد زيرا اين  تنگ  بر آن  در چراگاه  خورند پس مي  آن

 »گيرد فرومي  زودرس  شما را عذابي  گاه آن  نرسانيد كه  و آسيبش«خورد  او مي  زمين

شد   هم  و چنين . است شتر  آن  به  ندنتانرسا  آسيب  به  نزديك  كه  زودهنگام  عذابي : يعني

  .گرديد  نازل  آنان شتر بر  كردن  روز بعد از پي  سه ، عذاب  زيرا آن

  

��w��v��u��t��s��rq��p���o��n��m��l��k��w��v��u��t��s��rq��p���o��n��m��l��k��w��v��u��t��s��rq��p���o��n��m��l��k��w��v��u��t��s��rq��p���o��n��m��l��k  
  وسايل از  شمشير يا مانند آن  وسيله  را به  آن : يعني »كردند  شتر را پي  ماده  آن  پس«

 : يعني »شويد برخوردار  هايتان روز در خانه  سه«  آنان  به � صالح » گفت  پس«كشتند 

  شما فرودآمدني بر  عذاب ، گيريد زيرا بعد از آن  بهره  روز از زندگي  سه  تان در منازل

  .» است  دروغ بي  اي وعده  اين«  است

  

  

                                                 
" (���  #��  >�A���  �� ����  +,��-�  .2�_h0 
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���h��g��� �f� � ed��c��b�� �a��� �̀ �_��~��}��|��{��z�� � �y��x���h��g��� �f� � ed��c��b�� �a��� �̀ �_��~��}��|��{��z�� � �y��x���h��g��� �f� � ed��c��b�� �a��� �̀ �_��~��}��|��{��z�� � �y��x���h��g��� �f� � ed��c��b�� �a��� �̀ �_��~��}��|��{��z�� � �y��x
��k���j��i��k���j��i��k���j��i��k���j��i  

 با او  را كه  و كساني  صالح«  عذاب  بر فرود آمدن »ما در رسيد  فرمان  نچو  پس«

  روز نجات  آن  و از خزي  خود رهانيديم  از جانب  رحمتي  بودند، به  آورده  ايمان

  ذلت : خزي .مرگبار بود  بانگ  يعني « صيحه«با   قومش  ساختن  هالك ؛ خزي  وآن » داديم

»  ناپذير است نيرومند شكست  تو همان پروردگار  يقين به«  است  و خواري  وحقارت

  .باشد توانا مي  دشمنانش  كردن و نابود  دوستان  دادن بر نجات  كه

  

��t���s��r��q��p��o��n��m���l��t���s��r��q��p��o��n��m���l��t���s��r��q��p��o��n��m���l��t���s��r��q��p��o��n��m���l  
  آنان و مرگبار بر  سخت  بانگي : يعني » فراگرفت  سخت  بانگ  را آن  و ستمكاران«

  قولي  وبه ،بود � جبرئيل  بانگ ؛ بانگ  آن : قولي  به .دندمر  همه  در نتيجه ،شد  دادهدر

در  كردند  صبح  پس«كرد   پاره  را تكه  دلهايشان  بود كه  از آسمان  بانگي :ديگر

  جان بي و  درافتاده  چنان  خويش  بر روهاي  بامدادان : يعني»  آمدهاز پا در  هايشان خانه

  بر روي  مرده غلطد و درمي  بر خاك  كه  همانند پرنده ،بودند  چسبيده  بر خاك  بودند كه

  وجه  پس .شدند  ساخته نابود « زلزله«آنها با   كه  است  آمده « اعراف«  اما در سوره .افتد مي

فرود   مرگبار هر دو برآنان  و بانگ  زلزله : كه  است  آن  دو سوره  اين  آيات  ميان  جمع

  .آمد

  

��{����z��yx��w��v��u��{����z��yx��w��v��u��{����z��yx��w��v��u��{����z��yx��w��v��u����������¤��£����¢����¡���~��}��|��¤��£����¢����¡���~��}��|��¤��£����¢����¡���~��}��|��¤��£����¢����¡���~��}��|  
  مقيم  هرگز در ديارشان  گويي  نابود شدند كه  چنان : يعني »هرگز آنجا نبودند  گويي«

 ثمود به  باشيد كه  آگاه«بودند   ننهاده  و بار و بنه  خانه ،ديار  اند و در آن نبوده

 از »بر ثمود باد  دوري ! هان«شدند   سزاوار عذاب  پس »كفر ورزيدند  پروردگارشان 

  .شد  هم  و چنين ،�خداوند  رحمت

  منكران  براي  سهمگين  و عبرتي  حق  راه  دعوتگران  براي  بزرگ  درسي ، عذاب  ا اينقطع

  . است  آن
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�� �̧�¶������µ�� �́�³��²��±��° �̄�®��¬«����ª��©�� �̈�§��¦��¥�� �̧�¶������µ�� �́�³��²��±��° �̄�®��¬«����ª��©�� �̈�§��¦��¥�� �̧�¶������µ�� �́�³��²��±��° �̄�®��¬«����ª��©�� �̈�§��¦��¥�� �̧�¶������µ�� �́�³��²��±��° �̄�®��¬«����ª��©�� �̈�§��¦��¥  
را   فرشتگان �خداوند  چون »آوردند  مژده  ابراهيم  ما براي  فرستادگان  راستي  و به«

نزد � شهر لوط  سوي به  رفتن  در راه  آنان ،آورند فرود  لوط عذاب  فرستاد تا بر قوم

  هالكت  به : قولي  و به ، فرزندش � تولد اسحاق  فرود آمدند تا او را به � ابراهيم

  صيغه  به  رشتگانف» را داد  سالم  جواب  گفتند، ابراهيم  آنها سالم«دهند   لوط مژده  قوم

  به ،باشد مي  سالمشان  و مفيد گذرا بودن  است) سلمنا سالما(تقدير   به  كه) اسالم(

و   مفيد دوام و  است  مرفوع  اسم  كه ) سالم(  اما او با صيغه ،گفتند  سالم � ابراهيم

  پس«تر بود  بليغ� ابراهيم  گفتن  سالم ، بنابراين  گفت  آنها سالم  به ،باشد استمرار مي

  شده  بريان  گوشت : يعني :حنيذ »آورد  بريان  اي گوساله« � ابراهيم»  نپاييد كه  ديري

خود   ناشناخته  ميهمانان از � ابراهيم ! آري .برسد  آن  به  آتش  آنكه بي ، داغ  با سنگ

�<  �#« : است  آمده  شريف  در حديث .كرد  ييپذيرا  گرمي  به  گونه اين)  #���  �'�  

X�?�	  X�!\= �i£�  ����  	#�  >�)  #���  �'�  X�?�	  X�!\=�i£�  ��  به  هر كس : �

  بدارد و هر كس  خود را گرامي  همسايه  بايد كه ،دارد  ايمان  و روز آخرت �خداوند

  .»بدارد  خود را گرامي  ميهمان  بايد كه ،دارد  ايمان  و روز آخرت �خداوند  به

  

¹¹¹¹������� � �� � ���Ë���Ê�����É��È�������Ç��Æ��Å��Ä���ÃÂ��Á��À��¿��¾��½��¼��»��º��Ë���Ê�����É��È�������Ç��Æ��Å��Ä���ÃÂ��Á��À��¿��¾��½��¼��»��º��Ë���Ê�����É��È�������Ç��Æ��Å��Ä���ÃÂ��Á��À��¿��¾��½��¼��»��º��Ë���Ê�����É��È�������Ç��Æ��Å��Ä���ÃÂ��Á��À��¿��¾��½��¼��»��º
��Ì��Ì��Ì��Ì  

آنها   ديد كه � ابراهيم  چون : يعني »رسد غذا نمي  به  دستهايشان  ديد كه  چون  پس«

  اين : يعني » از آنان  ناپسند يافت«كنند  دراز نمي  گوساله  سوي خود را به  دستهاي

زيرا  اند آورده  همراه  به  شري  آنها برايش  كه  رد و پنداشتك  را ناپسند تلقي  كارشان

 ،خورد نمي  شد اما از غذايشان مي  وارد خانه  ميهمان  چون  بود كه  اين بر  و عادت  عرف

و از «دارد   بدي قصد  ميزبان  و در حق  آورده  او با خود شري  كه  رفت مي  بر اين  گمان

،  نترس: گفتند«  گرفت  در دل  وحشتي  و از آنان» كرد  اساحس  خود ترسي  در دل  آنان
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  پروردگاريم  ما فرستادگان : يعني »لوط قوم  سوي به«  با عذاب » ايم شده  همانا ما فرستاده

  . كنيم  عذابشان تا  ايم شده  فرستاده �قوط لوط  سوي و به

  

���Ö��Õ������Ô��Ó��Ò������Ñ��Ð��Ï���Î��Í���Ö��Õ������Ô��Ó��Ò������Ñ��Ð��Ï���Î��Í���Ö��Õ������Ô��Ó��Ò������Ñ��Ð��Ï���Î��Í���Ö��Õ������Ô��Ó��Ò������Ñ��Ð��Ï���Î��Í  
 با فرشتگان � ابراهيم  كه حالي زيرا در »خنديد  بود پس  ايستاده  ابراهيم  و زن«

 ،خنديد ، و نگراني  ترس  رفتن  از بين  سبب  به  بود پس  ايستاده  خدمت  او به ،بود  نشسته 

  دهلوي هللا  ولي  شاه .خنديد  برآنان  عذاب  لوط با وجود نزديكي  قوم  يا از غفلت

 ،ديگر  قولي  به .»لوط بود  قوم  از نابودي  اش خوشحالي  ببس  او به  خنده« :گويد مي

  كه در حالي شد  اثنا حيض  در اين � ابراهيم  زن : كه  است  اين ) ضحكت(  معني

  معني  به ) ضحكت( ، توجيه  بنابراين  پس . داشت قرار  يائسگي  نازا بود و در سن  زني پيره

»  اسحاق  به  داديمش  مژده  پس« .شد  او حيض : كه  است  معني  بدين  بلكه  نيست  خنده

 » يعقوب  به  اسحاق  از پي«  داديمش  مژده »و«آورد  دنيا مي  به � ابراهيم  او را براي  كه

  فرزند مژده  به � ابراهيم  زن  ساره  كه اين  دليل .آيد دنيا مي  به  اسحاق  از فرزندش  كه

  اين  نيز به ،شوند فرزند شادتر مي  دنيا آمدن  به از  زنان  كه بود  اين ، خود وي  شد نه  داده

  كه در حالي  است � اسماعيل  كه  داشت  ديگري از هاجر فرزند � ابراهيم  كه  دليل

  . نداشت  فرزندي  ساره

امر   اين بر  داليل  و نيكوترين  ترين واضح ، ترين از صحيح  آيه  اين« :گويد كثير مي ابن

  تولد اسحاق  از يكسو مژده  كه  است  زيرا ممتنع  اسحاق  نه  است  اسماعيل  ذبيح  كه  است

او هنوز   كه  حال  شود و باز در عين  داده  وي  از صلب � يعقوب  دنيا آمدن  به  و سپس

  .»صادر گردد  وي  كردن  قربان  فرمان ، است  خردسالي  طفل

  

��L����K��J��IH��G��F��E��D��C��B��A��L����K��J��IH��G��F��E��D��C��B��A��L����K��J��IH��G��F��E��D��C��B��A��L����K��J��IH��G��F��E��D��C��B��A��N��M��N��M��N��M��N��M  
  پيش  زنان آور بر شگفت  كاري  چون  كه  است  اي كلمه  اين »! بر من  واي«  ساره » گفت«

  كه»  زنم پيره  من  كه  با آن  زايم آيا فرزند مي«شود  مي  بسيار جاري  بر زبانشان ،آيد

  شوهرم  ينو ا«  داشت  نود سال ، هنگام  او در اين : قولي  به . است  گذشته  از من  عمري
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نيز  � ابراهيم  شوهرم:  يعني » است  چيز بسيار عجيبي  ا اين؟ واقع پيرمرد است

  در اين � ابراهيم : قولي  به. شوند باردار نمي  كسي  از چنين  زنان  كه  است  پيرمردي

  . داشت  سال  صدوبيست  حال

  

��_�� �̂�]����\��[Z��Y��X��W���V��U��TS��R��Q��P��O��_�� �̂�]����\��[Z��Y��X��W���V��U��TS��R��Q��P��O��_�� �̂�]����\��[Z��Y��X��W���V��U��TS��R��Q��P��O��_�� �̂�]����\��[Z��Y��X��W���V��U��TS��R��Q��P��O  
  قدرت  در پيشگاه  چيزي  كه درحالي » كني مي  آيا از كار خدا تعجب: فتندگ  فرشتگان«

  كه آن با ـ  آن  نمودن  جا تلقي و بي  وي  انكار از تعجب  ؟ دليل نيست  مستحيل  وي

و مهد   نبوت  از بيت  ساره  كه  است  اين ـبود   العاده  از امور خارق  در امري  ساره  تعجب

كار   اين  نبود كه  پنهان  حقيقت  اين  اويي  بود لذا بر همچون  عادات  و خوارق  معجزات

ها و  از نعمت  آن  امثال و  زيرا اين  نكن  تعجب ! آري . است  سبحان  خداي  از مقدورات

  اي : يعني » خانه  اين  اهل  اي  او بر شماست  خدا و بركات  رحمت«ديگر   هاي موهبت

رشد و نمو  : بركت . هستي  از آنان  نيز يكي ،� همسر ابراهيم  ايتو   كه  نبوت  بيت اهل

  موجبات  كه  است  اي ستوده : يعني » خداوند حميد است  گمان بي«  است  و فزوني

مجد و   صاحب : يعني ، است »مجيد«  است  بسيار فراوان  بندگانش  از جانب  وي  ستايش

  . است  و بزرگي  رفعت

  بود كه  آن  زيرا او در آرزوي  ثمر نشست  به  هم  ساره  ديرينه  آرزوي  بود كه  گونه بدين

بود   مأيوس فرزند  از داشتن ،خود  كبر سن  سبب  اما به ،باشد  داشته  مانند هاجر پسري

  .داد  بشارت  موهبت  اين  به  فرشتگانش  او را از طريق  عزوجل  خداي  كه تا اين

  

g��f��e��d��c��b����a��`g��f��e��d��c��b����a��`g��f��e��d��c��b����a��`g��f��e��d��c��b����a��`�����������k��j��i��h���k��j��i��h���k��j��i��h���k��j��i��h  
بود   كرده  احساس  خويش  ناآشنا در دل  ميهمانان  از اين  كه » ابراهيم  ترس  چون  پس«

كرد   شروع«گرديد و  ديگر مطمئن »او رسيد  به«  فرزند دارشدن » شد و بشارت  زايل«

و   لوط چون  قوم  ما در باره  با فرستادگان : يعني »لوط  قوم  با ما در باب  كردن  جدال  به

كرد تا شايد  وچرا مي  لوط با ما چون  قوم  درباره : است  اين  معني  قولي  به .كرد چرا مي

  سخن  اين � ابراهيم  چون : قولي  به .بيابد  از آنان  عذاب  افگندن تأخير  به  براي  راهي
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آيا  :فرمود ،شنيد ) هستيم شهر  اين  اهل  كننده هالك  يقين  ما به( :گفتند  را كه  فرشتگان

 :گفتند  كنيد؟ فرشتگان مي  نابودشان شما ،باشند  از مسلمانان  تن  پنجاه  اگر در ميانشان

 ! نه :باشند؟ گفتند  تن  اگر بيست :فرمود!  نه :باشند؟ گفتند  تن  اگر چهل :فرمود ! نه

باشد؟   تن اگر يك و :فرمود ! نه :باشند؟ گفتند  تن  اگر پنج.. .باشند  تن  اگر ده :فرمود

  كه  كساني  ما به :گفتند . شهر است  ا لوط در آنيقين( : گفت  كه در اينجا بود ! نه :گفتند

  .»32/   العنكبوت« ) دهيم مي  را نجات  اش او و خانواده قطعا ، هستند داناتريم  در آن

  

��q��p��o��n����m��l��q��p��o��n����m��l��q��p��o��n����m��l��q��p��o��n����m��l  
بردبار  : حليم .�خدا  سوي به »بود  كننده و بازگشت  دل بردبار و نرم  ابراهيم  گمان بي«

 ، كشنده  بسيار آه : اواه .كرد نمي  شتاب  از بدكاران  گرفتن  در كارها و در انتقام  بود كه

 .�خداوند  سوي به بود  كننده  بازگشت : منيب .بود  دل پر از سوز و گداز و نرم ،دردمند

  . است � ابراهيم  و رحمت  رأفت ، قلب  بر رقت  روشن  دليل  سه  اين  پس

  و چانه  جدال  را به � ابراهيم  بود كه  يادشده  صافاو  آيد كه بر مي  چنين  كريمه  از آيه

  . لوط واداشت  قوم  در باره  زدن

  

��b��a�� �̀�_��~��}��|{��z��y��x��������w��vu��t��s��r��b��a�� �̀�_��~��}��|{��z��y��x��������w��vu��t��s��r��b��a�� �̀�_��~��}��|{��z��y��x��������w��vu��t��s��r��b��a�� �̀�_��~��}��|{��z��y��x��������w��vu��t��s��r  
و   چون زيرا »وچرا بگذر  چون  از اين ! ابراهيم  اي« :آمد  جواب  الهي  از بارگاه ، پس

  ما بر آن  برگشت بي  و قضاي  شده  حاصل  فراغت  از آن  كه  است  تو در امري  چراي

  قضايش و  نمودنشان  بر عذاب » است  در رسيده  پروردگارت  قطعا فرمان«  است  رفته

  نه : يعني »دآمدخواه  آنان بر  بازگشت بي  عذابي  گمان و بي«  گرفته  مر سبقتا  بر اين

  عذاب  آن  بلكه  و چرايي  و چون  جدال  گرداند و نه بر مي  را دعايي  عذاب  آن

  . شدني  دفع  و نه  پذير است برگشت  نه ، است  آمدني  برآنان  ناخواه خواه
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��p��o��n���m��l��k��j��i��h��g��f��e��d���c��p��o��n���m��l��k��j��i��h��g��f��e��d���c��p��o��n���m��l��k��j��i��h��g��f��e��d���c��p��o��n���m��l��k��j��i��h��g��f��e��d���c  
 كه  بعد از آن »شد  ناراحت  نشانآمد  ما نزد لوط آمدند، به  فرستادگان  و چون«

يادآور  .نزد لوط آمدند  ميهماناني  شكل  آنها به ،رفتند  بيرون � از نزد ابراهيم  فرشتگان 

 .بود  فاصله  و شهر لوط فقط چند فرسخ � ابراهيم  اقامت  محل  در ميان  كه  شويم مي

  به ـ  فرشتگان ! آري . است عليهماالسالم  ابراهيم  لوط برادرزاده  كه  شويم يادآور مي

و زيبا   روي  پاكيزه  جواناني  هيأت  به ـلوط   بر قوم  خداوند متعال  از سوي  ابتاليي  عنوان

  و اندوهگين  ناراحت  از آمدنشان ،را ديد  لوط ايشان  نزد لوط آمدند و چون  صورت

اند و  كساني  چه  كه  شناخت نمي را  برويانخو  زيرا او اين »شد  تنگدل  و بر آنان«گرديد 

شد   رو تنگدل از اين ، پنداشت مي  محض  را ميهماناني  دارند و فقط آنان  مأموريتي  چه

  بر وي  آنان  و لواطكاري  فسق  عمل  چرا كه تجاوز كنند  برآنان  كارش تبه  مبادا قوم  كه

  جلوگيري  او براي  كه  زيرا دانست » است  سخت  امروز، روزي:  و گفت«هويدا بود 

كرد  خواهد شد و تصور مي  دفاع  ناچار به ، ميهمانانش پليد با  عادت  آن  از اعمال  قومش

  آنان  دفع  ا قادر بهشوند و او نهايت احتماال بر او پيروز مي  مبارزه  در اين  قومش  كه

  .نخواهد شد

روز   نيم در ،شهر لوط  سوي به � خود از نزد ابراهيم  در راه  فرشتگان« :گويد مي  سدي

  آب  رودخانه  از آن  رسيدند و با دختر لوط روبرو شدند كه  سدوم  رودخانه  به

  جا درنگ همين:  ما باشد؟ گفت  پذيراي  كه  هست  آيا منزلي !دختر  اي :گفتند ، گرفت مي

  را به  آنانلوط .. . بازگفت را  و حكايت  رفت  نزد پدرش  پس.  كنيد تا نزد شما برگردم

اما  ،نشد  آگاه  ديگر از آمدنشان  كسي  اش جز خانواده  كه  طوري  آورد به  خويش  منزل

  اين  مجرد شنيدن كرد و آنها به  آگاه  آمدنشان را از  و قومش  رفت  بيرون  لوط از خانه  زن

  .آوردند  لوط روي  خانه  سوي به  شتابان ،خبر
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  معني  بدين ) يهرعون( : قولي  به .و تهديد  با هجوم »آمدند  سويش  به  او شتابان  و قوم«

 ،لوط  لواط با ميهمانان  زشت  عمل  ارتكاب  براي  گويي ،دويدند مي  آنان  كه  است

 : يعني »كردند مي  زشت  ، كارهايي از آن  و پيش«گيرند  مي  يديگر پيش از يك  شتاب به

  شيوه  چون  پس. بود مسلط  در ميانشان  با مردان  مقاربت  زشت  عادت ،نيز  از آن  پيش

  بسان ، هجومي  و با حالت طور آشكارا  ديگر به ،بود  عادي  امري  نزدشان ،و فجور  فسق

  قصد ايشان ، با ميهمانانش  عمل  اين  منظور ارتكاب  و به  آمده �لوط  سوي به  تندري

  دختران  اينان ! من  قوم  اي:  گفت« و  برخاست  آنان  سوي به  كنان  لوط دفاع ،كردند

  ازدواج  با دخترانم  بود كه  اين �لوط مراد : قولي  به »ترند شما پاكيزه  براي  منند، آنان

 گرداند  ميهمانانش  را سپر نگهبان  خويش  دختران تا  او خواست  بود كه  گونه بدين .كنيد

  دادن  نكاح  به ، در عهد وي  كه  شويم يادآور مي . است  و بزرگواري  كرم  منتهاي  و اين

  دختران  اينان(  كه  سخن  از اين  مرادش : قولي  و به .جايز بود كفار  براي  مسلمان  زنان

او   گويي ، است  شان پدر همگي ، قوم  زيرا پيامبر يك شهر بود  آن  زنان  تمام ،)منند

لوط   از سوي  سخن  اين :ديگر  قولي  به . ساخت  معطوف  زنانشان  سوي را به  شان توجه

  سخنش  او از اين  پس. برگرداند  عافيت  را به  صادر شد تا ميهمانانش  مدافعه  شيوه  به

  آنان  عقد نكاح  را به  ا دخترانشحتم  نبود كه  اين  و منظورش  نداشت  اراده را  حقيقت

 ، از خدا پس«ترند  تر و پاك حالل : يعني »ترند شما پاكيزه  براي  آنان«آورد  درمي

 رسوا  ميهمانانم  و مرا در باب«  امر مباح  اين  و انجام  زشت  عمل  آن  با ترك »بترسيد

 شما  آيا در ميان«روا نداريد   بر من  نمميهمانا  را در حق  و رسوايي  ننگ  اين »نكنيد

  و از آن  ارشاد كرده  زشت  عمل  اين  ترك  تا شما را به » نيست  مرد رشيدي  هيچ

  .بازدارد؟
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  كه يدان تو مي : يعني » نيست  حقي  هيچ  دخترانت  ما را به  كه  داني مي  تو خوب: گفتند«

 �لوط  آنها قبال از دختران : قولي  به . نداريم  و حاجتي  شهوت  هيچ  دخترانت  ما به

را   سخن  اين رو  از اين ،بود  را رد كرده  آنان  اما او خواسته ،بودند  كرده  خواستگاري

را   امردان ما  كه  داني تو مي : يعني » خواهيم مي  ما چه  كه  داني مي  و تو خوب«گفتند 

  .را  زنان  نه ، خواهيم مي

  

��Ë��Ê��É�����È��Ç��Æ��Å���Ä��Ã��Â���Á��À��Ë��Ê��É�����È��Ç��Æ��Å���Ä��Ã��Â���Á��À��Ë��Ê��É�����È��Ç��Æ��Å���Ä��Ã��Â���Á��À��Ë��Ê��É�����È��Ç��Æ��Å���Ä��Ã��Â���Á��À  
  كردن  بر دفع  كاش  اي : يعني » داشتم مي  با شما قوتي  مقابله  براي  كاش:  لوط گفت«

شما را   وي  همكاري  به  كه  يافتم را با خود مي  يا يار و مددكاري ، بودم شما قادر مي

  گاهي تكيه  به  توانستم مي  يا كاش » جستم مي  شديد پناه  ركني  يا به«  خرد و خوار سازم

  قوم ،»شديد  ركن« از  وي  هدف : قولي  به . گيرم  پناه  مستحكم  و دژي  امن  مكاني ،استوار

  هيچ  قوم  خود با آن �لوط كند زيرا  حمايت  از وي  بود كه  و زورآوري  قوي  و قبيله

  از اين  يكي  كاش  اي : يعني .بود  عراق  او از اهالي  چه ، نداشت  و قومي  يا عشيره  نسبت

  اگر چنين  زورآور كه  و قبيله  قوم يا ، و قدرت  نيرومندي :بود مي  فراهم  دو امر برايم

باز   و ميهمانانم  خانه  حريم  به  حرمت  از هتك  شدت  ا شما را با تماميقين ،بود مي

  كردم كه مي  سركوب  و شما را چنان  نموده  مقاومت  شما سخت  در مقابلو   داشتم مي

  .گردد  ديگران  براي  عبرتي  درس

 :فرمودند  كه  است  آمده صخدا  از رسول � ابوهريره  روايت  به  شريف  در حديث

 : يعني ،« جست مي  استوار پناه  گاهي تكيه  او به  در حقيقت ،خداوند بر لوط باد  رحمت«

  . متعال  خداي  حمايت
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 گاهت تكيه : يعني » پروردگار توييم  همانا ما فرستادگان !لوط  اي: گفتند«  فرشتگان

  آنان«  و بنابراين  پروردگار تو هستيم  انزيرا ما فرستادگ  و استوار است  محكم  سخت 

  دست بر تو  كه  را نخواهند يافت  آن  هرگز قدرت » نخواهند يافت  تو دست  هرگز به

  است  فرستاده  سويت ما را به  كه  خداييم  تو برسانند زيرا ما فرشتگان  به  زنديو گ  يافته

دستور   وي  به  گاه آن . رسانيم  هالكت  بهو كفار فجار را   كرده  دفاع  تا از تو و مؤمنان

از   در ساعتي : يعني » گذشته از شب  پاسي  پس« :رود و گفتند  بيرون  دادند تا از ميانشان

  و هيچ«شهر   از اين  قصد كوچ  با خود به »خود را ببر  كسان«باشد   تاريك  كه  شب

يا  ،كند  خود نگاه  دنبال  ما نبايد بهش از  كس هيچ : يعني» بنگرد  از شما نبايد واپس  كس

 : يعني » مگر زنت«شود   مشغول ،دارد  و غيره  سر خود از مال  پشت  كه  آنچه  نبايد به

  او رسيدني  به  كه«نگرد زيرا  مي  واپس  و به  كرده  دستور مخالفت  از اين  زنت  ليكن

  گويي » است  صبح  آنان  اهگ وعده  گمان بي«  از عذاب »رسد  آنان  به  آنچه  است

 ! هنگام  صبح :شد  او گفته  به  ؟ پس است  وقت  چه  نابوديشان  گاه وعده :پرسيد �لوط

 »؟ نيست  نزديك  آيا صبح« :او گفتند  به  پس  را خواست  سريعتر از اين  مدتي او  گويي

سر  به  ر آرامشد  هنگام  در آن  گردانيد زيرا مردم  هالكشان  را وقت  صبح �خداوند

  به  پرداختن  اند و براي  خود مجتمع  در منازل  وقت  آن آنها در ،ديگر  برند و از سوي مي

  .اند نشده  پراكنده ،خود  و كارهاي  مشاغل

  

��M��L��KJIHGFE��DC�BA��M��L��KJIHGFE��DC�BA��M��L��KJIHGFE��DC�BA��M��L��KJIHGFE��DC�BA  
شهر  : يعني » شهر را زير و زبر كرديم  آن«  عذاب  بر وقوع »ما آمد  فرمان  چون  پس«

  آن  شد و زيرين  آن  زيرين  آن  بلنداي  كه  كرديم  واژگون  را چنان  آن  احيلوط و نو

  بال  وسيله را به  منطقه  آن  داد كه  فرمان � جبرئيل  به �خداوند : قولي  به . آن  بلنداي

،  و بر آن« كرد  كند و او چنين  واژگون  جملگي  و با ساكنانش  برداشته  خود از زمين
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  اليه ، پياپي  و گل  بر آنها سنگ : يعني » بارانديم  اليه  به  اليه  از سجيل  هايي پاره  سنگ

يا  ، در كوره  پختن با  كه  است  گلي : سجيل . ديگر بارانديم  بعضي  بر باالي  بعضي ، اليه  به

 :فرمود  كه  است شده  نقل ك عباس  بن هللاز عبدا .شود مي  تبديل  سنگ  به  غير آن

  .« است  فارسي  در اصل  كلمه  و اين  است  و گل  سنگ  معرب ، يلسج«

  

��W��V��U��T��S��R���QP��O��N��W��V��U��T��S��R���QP��O��N��W��V��U��T��S��R���QP��O��N��W��V��U��T��S��R���QP��O��N  
  هاي سنگها در خزانه  آن : يعني »بود  كرده  نشان  نزد پروردگارت  كه  سنگهايي«

  آن  به  كه  را داشت  قومي  بود و نشانه  شده  گذاري نشانه  وي  يا در حكم ، پروردگارت

بر  :ديگر قولي  به .بود  شده  مانند مهر نهاده  بر سنگها عالمتهايي : قولي  به .شوند مي  جمر

  كه  است  يادآوري  بايسته .بود  شده  نوشته ،شود  بايد بر او زده  كه  كسي  نام  هر سنگي

  ر هنگامد  كه ـ  مكه  مردم قرار دارد و از  منوره  و مدينه  شام  لوط در ميان  قوم  شهرهاي

  . دور نيست ـبودند   مشرك  از ستمكاران  آيه  نزول

  به  مردانشان  خواهند آمد كه  قومي  من  در آخر امت« : است  آمده  شريف  در حديث

لوط   قوم  شما عذاب ،شد  چنين  وضع  چون  پس  زنان  به  كنند و زنانشان اكتفا مي  مردان

  آن  سپس .بفرستد از سجيل  سنگهايي  برآنان  عزوجل  ايخد  كه اين :باشيد  را انتظار داشته

و   نقمت  اين« :﴾RRRR����SSSS����TTTT����VUVUVUVU﴿: كردند  را تالوت  آيه  آخر اين ص حضرت

  .» دور نيست  ستمگران از  سخت  عذاب

:  برآنند كه ديگر از علما  ـ و جمعي  از وي  ـ در روايتي  شافعي  امام«: گويد كثير مي ابن

  بر آن  ابوحنيفه  اما امام.  غير محصن  باشد چه  محصن  شود، چه  هلواط كار بايد كشت

ماند، با   اگر زنده  گاه شود، آن  افگنده  پايين  به  بلندي  لواط كار بايد از مكان  كه  است

  .١»شود  قرار داده  مورد هدف  سنگ  پرتاب

  

                                                 
" L���  ���' �� �G/=  ���� �� , ��) ¤��?  ¥,��-�  m¦" § 2�_h0 
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برادر   مدين  قوم  سوي به : يعني »را  شعيب  برادرشان  مدين  سوي به«  فرستاديم »و«

 « مدين« ، ابراهيم بن  مدين  پدرشان  نام  را به  مدين  قوم . را فرستاديم � شعيب  شان نسبي

  را خطيب � شعيب . گذشت »93ـ  85  آيات« : اعراف  در سوره  ناميدند و داستانشان

با   تمام  هر چه  شيوايي و  رسايي  به ، او در امر دعوت  كه آن  سبب  به ،اند انبيا ناميده

 شما جز  برايبپرستيد،  خدا را ! من  قوم  اي:  گفت«كرد  مي  وگو و محاجه گفت  قومش

  را با نداي  يشخو  دعوت ،‡پيامبران  او مانند همه  گونه بدين » نيست  او معبودي

بپردازيد   و كمال  تمام  را به آن  بلكه »نكنيد  و ترازو را كم  و پيمانه«توحيد آغاز كرد 

  و آسايش  و رفاه  را در ثروت شما  من : يعني » بينم مي  شما را در نعمت  من  راستي  به«

تغيير   ندگانشب  به  رساني و زيان  وي  را بر خود با معصيت �خدا  نعمت  پس  بينم مي

  شما را از گرفتن  قرار دارد كه شما  فراروي  گشايشي  چنان  نعمت  ندهيد زيرا در اين

فراگير   روزي  بر شما از عذاب  ، من و در حقيقت«كند  نياز مي بي ،ناروا  به  مردم  اموال

يا   اهگريزگ  شما را از آن از  از شما را استثنا نكند و كسي  يك  هيچ  كه » ترسم مي

  يا عذاب ،در دنيا  كننده  كن ريشه  يا عذاب ،فراگير  عذاب  مراد از اين .نباشد  پناهگاهي

  . است  آخرت

  

��c��b��a�� �̀ �_���~��}�� |{��z��y��x���w��c��b��a�� �̀ �_���~��}�� |{��z��y��x���w��c��b��a�� �̀ �_���~��}�� |{��z��y��x���w��c��b��a�� �̀ �_���~��}�� |{��z��y��x���w
���f��e��d���f��e��d���f��e��d���f��e��d  

  كه و داد  عدل  به : يعني »قسط  دهيد به  و كمال  و ترازو را تمام  پيمانه ! من  قوم  و اي«

را   اجناسشان مردم  و به«  است  در آن  و افزودن  كاستن  از عدم  و داد عبارت  عدل  اين

يا  ، فريبكاري و  يا تردستي ، و خيانت  غش  از طريق ؛ از حقشان  با كاستن »ندهيد  كم

 »نكنيد  تبهكاري  فسادكنان  و در زمين«ناهنجار   اي و رويه  نادرست  شيوه  به  معامله

  شريف  در حديث . است و راهزني  و غارت  مانند دزدي ـو فساد   فتنه  شديدترين : عيث
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مگر    نگرفت  ترازو در پيش و  را در پيمانه  فروشي كم  روش  قومي  هيچ« : است  آمده

  .»كرد مبتال  و گراني  قحطي  را به  آنان  عزوجل  خداي  كه اين

  

��s��r���q���p��o��nm���l��k��j��i��h��g��s��r���q���p��o��nm���l��k��j��i��h��g��s��r���q���p��o��nm���l��k��j��i��h��g��s��r���q���p��o��nm���l��k��j��i��h��g  
  كه  است  چيزي  در آن  خير و بركت : يعني » شما بهتر است  خدا براي  حالل  اندهباقيم«

  مردم  حقوق  دادن  و كمال  بعد از تمام ـگذارد  مي  شما باقي  براي  از حالل �خداوند

  نيست  و بركتي خير  هيچ  و فساد در زمين  فروشي و كم  دادن  و در كم ـو قسط   عدل  به

و بر شما «كفار   نه ،گيرند مي  بهره �خدا  از حالل  مؤمنانند كه  زيرا اين »اگر مؤمنيد«

  آن  و شما را در قبال  كنم  و نگهباني  و مراقبت  شما نظارت  بر اعمال  كه » نيستم  نگهبان

  . نيستم  بيش  ابالغگري  من  بلكه  كنم  يا مجازاتتان  دهم  پاداشتان  كرده  محاسبه

  

�w��v��u��t�w��v��u��t�w��v��u��t�w��v��u��t�������¥¤��£��¢��¡�����~��}��|��{��z��y���x���¥¤��£��¢��¡�����~��}��|��{��z��y���x���¥¤��£��¢��¡�����~��}��|��{��z��y���x���¥¤��£��¢��¡�����~��}��|��{��z��y���x
��ª��©���� �̈�§�����¦��ª��©���� �̈�§�����¦��ª��©���� �̈�§�����¦��ª��©���� �̈�§�����¦  

دستور  تو  به  آيا نمازت ! شعيب  اي«و استهزا   تهكم  شيوه  به � شعيب  قوم »گفتند«

  ازاين  هدفشان »؟ كنيم  ترك«  از بتان »اند پرستيده ما مي  را پدران  آنچه  دهد كه مي

 بسيار نماز � شعيب  و از آنجا كه .بود � عيبنماز ش  گرفتن ريشخند  به ، سخن

 نماز  اين !هللاوا  آري« :گويد مي  حسن .از نماز ياد كردند  ويژه  به  آنان ،خواند مي

  نمازت آيا »يا« .»كنند  را ترك  بتان  داد تا آنها پرستش مي  او فرمان  به  بود كه � شعيب

و   دادن و  از گرفتن » نكنيم  خود تصرف  يلم  به  در اموالمان«  دهد كه تو دستور مي  به

در آنها   كه  نيست  و مانعي  حرج  بر ما هيچ  پس  ماست  اموال  ؟ آخر اين و كاستن  افزودن

 » رشيدي تو بردبار و  شك  بدون«  كنيم  تصرف  پسنديم و مي  خواهيم مي  طور كه هر

معتقد بودند   گفتند زيرا آنان � بشعي  استهزا و تمسخر به  شيوه  را نيز به  سخن  اين

و   بردبار و فهيم  راستي  به  او در باور آنان : قولي  به . است  دو وصف  اين  او برخالف  كه

از  ،و رشد بود  بردباري  برخالف  پندارشان  به  را كه  هايي امر و نهي  بود لذا آن  فرزانه

  .ناپسند شمردند  وي
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®��¬��«®��¬��«®��¬��«®��¬��«����̄̄̄̄��������� �́ �³� �²��±��°� �́ �³��²��±��°� �́ �³��²��±��°� �́ �³��²��±��°������À� �¿��¾���½� �¼��»�� º¹�� �̧ �¶��µ��À��¿��¾���½� �¼��»�� º¹�� �̧ �¶��µ��À��¿��¾���½� �¼��»�� º¹�� �̧ �¶��µ��À��¿��¾���½� �¼��»�� º¹�� �̧ �¶��µ
���Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð��ÏÎ��Í��Ì��Ë��ÊÉ��È������Ç��Æ��Å��Ä��ÃÂ��Á���Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð��ÏÎ��Í��Ì��Ë��ÊÉ��È������Ç��Æ��Å��Ä��ÃÂ��Á���Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð��ÏÎ��Í��Ì��Ë��ÊÉ��È������Ç��Æ��Å��Ä��ÃÂ��Á���Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð��ÏÎ��Í��Ì��Ë��ÊÉ��È������Ç��Æ��Å��Ä��ÃÂ��Á  

  اي« : ديگري همانند هر پيامبر ، آنان  عليه  حجت  برپاداشتن  در مقام � شعيب » گفت«

ر در اگ : يعني » باشم  اي پروردگار خود بر بينه  خبر دهيد اگر از جانب  من  به ! من  قوم

ردگار پرو  از جانب  روشن  بر حجتي  كنم مي  نهي  يا از آن ،امر  آن  شما را به  كه  آنچه

سزاوار   هم باز »باشد  داده  نيك  خود روزي  از جانب  من  و به«  باشم  خود قرار داشته

  كه ينا  صرف  شما را به  نهي امر و  هم ؟ آيا باز هستم  برخوردي  گونه  و اين  سرزنش  اين

  بسياري  توانگر بود و مال � شعيب  كه  است  ؟ نقل كنيد فروگذارم را رد مي  شما آن

  وي  هدف :ديگر  قولي  به .بود  نبوت » نيك  روزي«از   هدفش : قولي  به  ولي . داشت

باز   شما را از آن  در آنچه  كه  خواهم نمي  و من« بود  و حكمت  از انديشه  برخورداري

  كنم  نهي  شما را از چيزي  كه  نيست  من  شأن در : يعني » كنم  ، با شما مخالفت رمدا مي

  كه  از امر و نهيي : يعني » ندارم  جز اصالح  قصدي  من«  گردم  آن  و باز خود مرتكب

  تا آنجا كه«  ندارم  و معامالتتان  فساد در دين  دفع شما و  جز اصالح  قصدي ، كنم مي

تأييد خدا   جز به  من  و توفيق«باشد   و طاقتم  توان در گنجايش  كه  ا حديت » بتوانم

و   سبحان  تأييد خداي  مگر به  ام و راهبر نشده پيامبر و هدايتگر  من : يعني»  نيست

بر او «  بزرگ  موهبتهاي  اين  در تفويض ، برمن  وي  و بخشايش  و فضل  بخشي توان

  را به  امورم  تمام : يعني » گردم او باز مي  سوي به و«  خويش امور  در تمام » كردم  توكل

  . گردم او باز مي  سوي به  حال  و در همه  كنم مي  او تفويض  انتخاب

  

��U��T��S��RQ��P��O��N��M��L��K��J����I��H��G��F��E��D��C��B��A��U��T��S��RQ��P��O��N��M��L��K��J����I��H��G��F��E��D��C��B��A��U��T��S��RQ��P��O��N��M��L��K��J����I��H��G��F��E��D��C��B��A��U��T��S��RQ��P��O��N��M��L��K��J����I��H��G��F��E��D��C��B��A
��X��W�������V��X��W�������V��X��W�������V��X��W�������V  

  باليي  را بدانجا نكشاند كه ، شما شما با من  زنهار تا مخالفت ! من  قوم  و اي«

مبادا  : يعني »شما نيز برسد  رسيد، به  صالح  هود يا قوم  يا قوم  نوح  قوم  به  مانندآنچه

 شما  مجازات  صورت  در آن  دارد كهوا  من  تكذيب  ، شما را به جويي و ستيزه دشمني
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لوط   و قوم«آمد  فرود  بر پيشينيانتان  عذاب  اين  كه خواهد بود چنان  عذاب  مدنفرودآ

دور  شما  آنها از زمان  يا زمان ،شما  آنها از منطقه  منطقه » از شما دور نيست  چندان

اگر  ، پس شما هستند  به  نابود شده  قوم  نزديكترين ، لوط از نظر زماني  زيرا قوم  نيست

  آنان  مانند ايام ودبرخ  بايد از تكرار ايامي ،كنيد  را عصيان �خدا  شما نيز مانند آنان

  .باشيد  بيمناك

 ، است  زماني  ترتيبي ، سوره  داستانها در اين  ميان  ترتيب  آيد كه بر مي  چنين  آيه  از اين

لوط و در  و  ابراهيم  سپس ، صالح  بعد از آن ،هود  سپس ، ابتدا نوح  از نظر زمان  يعني

  .اند زيسته مي ‡ شعيب  نهايت

  

��^]��\��[��Z��Y��^]��\��[��Z��Y��^]��\��[��Z��Y��^]��\��[��Z��Y��c��b��a���� �̀���_��c��b��a���� �̀���_��c��b��a���� �̀���_��c��b��a���� �̀���_  
 او  درگاه  به  سپس«خود   گذشته  در گناهان »بخواهيد  و از پروردگار خود آمرزش«

 است » مهربان  همانا پروردگار من«زند  ا از شما سر ميبعد  كه  از گناهاني »كنيد  توبه

 محبت  يمقتضا  را كه  را زيرا او آنچه  انفرم به  بندگان » دوستدار است«و   بر تائبان 

خير   دادن  سوق ، آنان  به  كردن  از لطف ؛دهد مي  انجام  خواه آمرزش  كاران با توبه ، است 

  . شر از ايشان  و دفع  سويشان به

  

h��g��f��e��dh��g��f��e��dh��g��f��e��dh��g��f��e��d������v����u��t��sr��q��p��on���m��l��k���j��i��v����u��t��sr��q��p��on���m��l��k���j��i��v����u��t��sr��q��p��on���m��l��k���j��i��v����u��t��sr��q��p��on���m��l��k���j��i
��x����w��x����w��x����w��x����w  

 از  ما خبرهايي  تو به » مفهمي ، نمي گويي مي  را كه  از آنچه  بسياري ! شعيب  اي: گفتند«

خبر   همچون ، نداريم  و معرفتي  آشنايي  آنها هيچ  به  ما نسبت  كه  دهي مي  غيب  عالم

 ، كنيم مي  را درك  مشاهده  قابل  امور محسوس  كه  گونه  رستاخيز و حشر و نشر و ما آن

  و درستي  صحت ما : است  اين  يا معني . كنيم نمي  و درك  فهميم را نمي  سخنانت  اين

  تو چنان : يعني » بينيم مي  خود ناتوان  ا تو را در ميانو واقع«  يابيم را در نمي  سخنانت

  با ما را داشته  مخالفت  وتوان  كني  ما دفاع  از خود در مقابل  با آن  كه  نداري  نيرويي

 اند شخص  و قبيله  رهعشي :رهط » كرديم مي  تو نبود قطعا سنگسارت  و اگر قبيله«  باشي
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  آنها قبيله  كه اين  دليل .گيرد نيرو مي  آنان  نيرومندي و  و از توان  كرده  تكيه  آنان  او به  كه

از   وي  قبيله  كه در حالي ـكردند   معرفي  وي  خود به  رساندن  زيان  را مانع � شعيب

و   نيز بر دين  شعيب  قبيله  ود كهب  اين ـبودند   هزار تن  هزاران  و آنان  نظر شمار اندك

خود و   كيشان هم  احترام  به  وانمود كردند كه  آنها چنين پس. داشتند كفار قرار  آن  آيين

  ات گرامي  كه » و تو بر ما عزيز نيستي«گذرند  ميدر  شعيب از ، از آنان  خاطر ترس  به  نه

 ، هستيم  قايل  ات قبيله  به  هك  خاطر حرمتي  را به  كردنت سنگسار  بلكه  بداريم

  . ايم فروگذاشته

  

��h����g��f��e��d��cb��a�� �̀�_���~��}��|��{��z��y��h����g��f��e��d��cb��a�� �̀�_���~��}��|��{��z��y��h����g��f��e��d��cb��a�� �̀�_���~��}��|��{��z��y��h����g��f��e��d��cb��a�� �̀�_���~��}��|��{��z��y
��i��i��i��i  

زيرا  »؟ تر است شما از خدا گرامي  پيش  من  آيا قبيله ! من  قوم  اي« � شعيب » گفت«

  به شما  چگونه  باشد پس مي  عزوجل  خداي  به  توهين  در حقيقت ‡انبيا  به  توهين

بيشتر از   ام قبيله  هو ب  نگذاشته  حرمت  پيامبرش  حق  در مورد رعايت  عزوجل  خداي

اعتنا و   عدم  سبب به »و خدا را«گذاريد؟  مي  حرمت ،قايليد �خدا  به  كه  حرمتي

 »ايد گرفته  خويش سر  پشت«  است  شما فرستاده  سوي به  كه  پيامبري  به  گذاري ارج

رفتار  ،شود مي  افگنده  پشت  پس  كه  و با او همانند چيزي  كرده  فراموشاو را  : يعني

  انجام  آنچه  به  پروردگارم  درحقيقت«شويد؟   او قايل  به  اهميتي  هيچ  كه آن بي ،ايد كرده

و او شما را در   نمانده  بر او پنهان شما  از اعمال  چيزي ، بنابراين »دارد  دهيد، احاطه مي

  .كند مي  مجازات  نبرابر آ

  

���x� �w��v��u��t��s��r��q��� po�� �n��m��l��k��j���x��w��v��u��t��s��r��q��� po�� �n��m��l��k��j���x��w��v��u��t��s��r��q��� po�� �n��m��l��k��j���x��w��v��u��t��s��r��q��� po�� �n��m��l��k��j
�����~��}��|��{��zy�����~��}��|��{��zy�����~��}��|��{��zy�����~��}��|��{��zy  

 تأثير  و عدم  پدرانشان  بر دين  بر كفر و تصميمشان  اصرار آنان � شعيب  و چون

  توان در  هر چه  را تهديد كرد كه  شد و آنان  مأيوس  از آنان ،ديد  ز را در آنان پندواندر

» كنيد  خود عمل  بر حالت ! من  قوم  و اي« :فروگذار نكنند ،دارند  نو امكا
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همانا «كنيد   خود عمل  امكانات و  توان  و بر حسب  و حالت  بر روش : مكانتكم علي

 » دانست خواهيد  زودي  به«  خودم  شيوه  و به  امكانات  بر حسب » كنم مي  نيز عمل من

  به  رساندن  و زيان �غير خداوند  بر عبادت  مبتني  را كه  و اعمالتان  حال  فرجام

  خواركننده و » رسواكننده  عذاب  كه«  خواهيد دانست ! آري ،باشد مي  بندگانش

  شونده عذاب  آيا من »؟ آيد و دروغگو كيست فرود مي  كسي  بر چه«بار  فضيحت

شما در انكار و  يا ، ام هدروغگو بود  خويش  و پيام  در دعوت  بود يا شما؟ آيا من  خواهم

ود ش مي  طلبان برتري و  گريبانگير مستكبران ،او  ا عذاب؟ قطع باطلتان  استكبار و سخنان

و شما   من  در ميان �خداوند  را كه  حكمي » با شما منتظرم  هم  من  و انتظار بريد كه«

  .كند مي  فيصله

  

� �°�� �̄ �®��¬���«��ª��©�� �̈ �§��¦��¥��¤��£��� �¢��¡��°�� �̄ �®��¬���«��ª��©�� �̈ �§��¦��¥��¤��£��� �¢��¡��°�� �̄ �®��¬���«��ª��©�� �̈ �§��¦��¥��¤��£��� �¢��¡��°�� �̄ �®��¬���«��ª��©�� �̈ �§��¦��¥��¤��£��� �¢��¡��±��±��±��±
��� �́�³��²��� �́�³��²��� �́�³��²��� �́�³��²  

  رحمتي  بودند، به  آورده  با او ايمان  را كه  و كساني  ما آمد، شعيب  فرمان  و چون«

 از عذاب » داديم  نجات«بود   ايمان  راه  به  كردنشان  همانا هدايت  كه » خويش  ازجانب

  ناحق  به  اموالشان  با گرفتن ؛ ديگران  به »بودند  كرده  ستم  را كه  و كساني«بار  خفت 

 » فروگرفت  سخت  بانگ«بر كفر   فشردن و پاي  با تصميم ؛بودند بر خود  كرده  وستم

  مرگبار بود كه و  سخت  چنان  وي  بانگ  برآورد و آن  بانگي  چنان  آنان بر � جبرئيل

از پا   هايشان خانه در  پس«  بربست  رخت  از اجسادشان  كردند و ارواح  تهي  قالب  همه

  . گذشت) 67(  در آيه ) جاثمين(تفسير  »ر آمدندد

  

�µ�µ�µ�µ����¾��½��¼��»��º¹�� �̧��¶¾��½��¼��»��º¹�� �̧��¶¾��½��¼��»��º¹�� �̧��¶¾��½��¼��»��º¹�� �̧��¶������Á��À��¿��Á��À��¿��Á��À��¿��Á��À��¿  
 ها و هرگز در خانه  گويي : يعني »اند نداشته  ها هرگز اقامت خانه  در آن  گويي«

  گونه  ، همان مدين  باد بر مردم  ، دوري باش  آگاه«بودند   نكرده  زندگي  هايشان كاشانه

 ثمود هالك  كه  گونه همان ، مدين  دمبر مر  مرگ  يعني :ابعد »افتادند ثمود دور  كه
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  .شدند 

  

��È��Ç��Æ��Å��Ä��Ã���Â��È��Ç��Æ��Å��Ä��Ã���Â��È��Ç��Æ��Å��Ä��Ã���Â��È��Ç��Æ��Å��Ä��Ã���Â  
  سلطان»  فرستاديم  مبين  و با سلطاني«  تورات »خود  را با آيات  ، موسي راستي  و به«

  اتمعجز ،« آيات« مراد از  قولي  به . آشكار است  و حجتهاي  روشن  معجزات : مبين

  شدن  تبديل  معجزه ،« سلطان« شد و مراد از  بيان »اسراء«  در سوره  كه  است  اي گانه نه

  . اژدهاست  عصا به

  

���Ô����Ó��Ò��Ñ��Ð��ÏÎ��Í��Ì��Ë�����Ê��É���Ô����Ó��Ò��Ñ��Ð��ÏÎ��Í��Ì��Ë�����Ê��É���Ô����Ó��Ò��Ñ��Ð��ÏÎ��Í��Ì��Ë�����Ê��É���Ô����Ó��Ò��Ñ��Ð��ÏÎ��Í��Ì��Ë�����Ê��É  
  كوچك در هر امر  ساير قوم  اند كه قوم  و سران  اشراف :مأل » و مأل وي  فرعون  سوي به«

  از فرمان : يعني» كردند  پيروي  از امر فرعون  سران  ولي«باشند  مي  پيرو آنان ، و بزرگي

  و روش  راه ، فرعون »امر« مراد از  كه  است  محتمل  همچنين .كردند  بر كفر پيروي  وي

رشد و   وي  اصال در فرمان  يعني :برشيد »نبود  صواب  فرعون  و فرمان«باشد   وي

  .و عناد بود  اغواگري و  گمراهي  يكسره  وي  فرمان  بلكه  وجود نداشت  صوابي

  

��K��J������I��H��GF��E��D��C��B��A��K��J������I��H��GF��E��D��C��B��A��K��J������I��H��GF��E��D��C��B��A��K��J������I��H��GF��E��D��C��B��A  
  آتش  سوي به  گرفتن در سبقت  فرعون : يعني »رود مي  قومش  پيشاپيش  او روز قيامت«

  او پيروي در كفر بود و از  در دنيا جلودار آنان  كه  همچنان ، آنهاست  پيشاهنگ  دوزخ

او  و از  است  در حركت  آنان  او پيشاپيش »آورد درمي  آتش  را به  آنان  پس«كردند  مي

  بدي  ورودگاه  چه  و دوزخ«كند  مي  را يكجا با خود وارد دوزخ  كنند تا آنان مي  پيروي

و  .كند  عطش  شود تا رفع وارد مي  شتر برآن  كه  است  آبي :ورد » است  واردان  براي

از خود فرونشاند در  را  عطش  گرماي  آيد كه در مي  آن  براي ،آيد يدر م  آب  به  كه  كسي

  بس  پيامي  متضمن) المورود الورد  بئس(تعبير   پس . است  ضد آن  دوزخ  آتش  كه حالي

  . است  دوزخيان  براي  هولناك
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��V��U��T���S��RQ��P��O��N��M��L��V��U��T���S��RQ��P��O��N��M��L��V��U��T���S��RQ��P��O��N��M��L��V��U��T���S��RQ��P��O��N��M��L  
و   فرعون  بعد از نابود كردن  عزوجل  خداي : يعني »شد  آورده  لعنتي  آنان  و از پي«

روز  و«طرد كرد   خويش  از رحمت : يعني ،كرد  بدرقه  لعنت  را به  آنان ، قومش  سران

در   لعنت  پس. كنند مي  را لعنت  محشر آنان  شوند و اهل مي  بدرقه  لعنت  به »نيز  قيامت

  كه  است  اي بد عطيه  چه«  ستا  و گريبانگير حالشان  راه  بدرقه  هميشه  دنيا و آخرت

  كه  است  اي اعانه بد عطا و  چه  و هميشگي  پيوسته  لعنت  اين : يعني » شده  داده  آنان  به

  .! شده  داده  آنان  به

  

��a�� �̀�_�� �̂��]\��[��Z��Y��X��W��a�� �̀�_�� �̂��]\��[��Z��Y��X��W��a�� �̀�_�� �̂��]\��[��Z��Y��X��W��a�� �̀�_�� �̂��]\��[��Z��Y��X��W  
 ،ردك  بيان  سوره  را در اين  از پيامبران  اي مجموعه  داستان �خداوند  كه  بعد از آن

  كه  شهرهاست  از اخبار آن«  كرديم  حكايت  سوره  در اين  كه  اخباري » اين« :فرمايد مي

هنوز بر سر « شهرها  از آن  بعضي : يعني »از آنها  ، بعضي كنيم مي  را بر تو حكايت  آن

  درو و ويران :حصيد »اند بر باد رفته  و بعضي«خود   بر سقفها و ستونهاي »پا هستند

  تا بدانجا كه  است و نابود شده  آنها فروافتاده  و ساختمانهاي  مباني  كه  طوري  ند بها شده

  . است  نمانده  برجاي  هم  از آنها اثري

  ساقه بر  كرد كه  تشبيه  كشتزاري  شهرها را به  از آن  اول  نوع ، آيه  در اين  خداوند متعال

  . است  درو شده  كه  تزاريكش  را به  دوم  و نوع  است  ايستاده  خويش

  

��s��r��q��p���o��n��m��l��k��j��i��h��gf����e��d��c��b��s��r��q��p���o��n��m��l��k��j��i��h��gf����e��d��c��b��s��r��q��p���o��n��m��l��k��j��i��h��gf����e��d��c��b��s��r��q��p���o��n��m��l��k��j��i��h��gf����e��d��c��b
���|��{��z��y��x��wv��u��t���|��{��z��y��x��wv��u��t���|��{��z��y��x��wv��u��t���|��{��z��y��x��wv��u��t  

 خود بر  آنان  ولي«  عذاب  وسيله  به  كردنشان با نابود » نكرديم  ستم  آنان  و ما به«

 خود آنان  ا اينلذ  است  نابودي  سبب  كه  اي با كفر و معاصي »كردند  ستم  خويشتن

 عذاب : يعني » پروردگارت  فرمان  چون  پس«خود خريدند   را براي  نابودي  بودند كه 

 » آنان نكردند از  دفع  خواندند، هيچ آنها را بجز خدا مي  كه  آمد، معبوداتشان«  وي 



1194  

جز  ،دكردن مي  آنها عبادت  كه  بتاني : يعني »نيفزودند  آنان  و جز بر هالكت«را   عذاب

  چنگ در به  بتان  كه باور بودند  آنها بر اين  كه بر آنها نيفزودند در حالي  و زيان  هالكت

  .رسانند مي  ياريشان ، منافع  آوردن

  

��j��i���h����g��f��ed��c��b��a������� �̀�_��~��}��j��i���h����g��f��ed��c��b��a������� �̀�_��~��}��j��i���h����g��f��ed��c��b��a������� �̀�_��~��}��j��i���h����g��f��ed��c��b��a������� �̀�_��~��}  
 در« راشهرها   مردم : يعني »شهرها را  كه  ؛ وقتي است  گونه اين  پروردگارت  و گرفتن«

 شهرها را  آن  اهالي  در حالي  تعالي  حق : يعني »گيرد ستمگر باشند فرومي  كه حالي

  دردناك« او  و عذاب  مجازات : يعني »او  گرفتن  گمان بي«ستمگر باشند   گيرد كه فرومي

  نبايد به  كه  ستمگري هر  به  است  هشداري  اين » است«  و سنگين  و سهمگين » و سخت

 � اشعري  ابوموسي از  و مسلم  بخاري  كه چنان .مغرور شود  عزوجل  خداي  مهلت

  سبحان  همانا خداي« :فرمودند  شريف  در حديث صخدا  رسول  اند كه كرده  روايت

  اين  ، سپس»كند نمي  رهايش ، ديگر او را گرفت  چون  كه دهد تا اين مي  مهلت  ظالم  به

�����������i���h����g��f��ed��c��b��a{��~�{��~�{��~�{��~�﴿: كردند  را تالوت  آيه �̀�_i���h����g��f��ed��c��b��a������� �̀�_i���h����g��f��ed��c��b��a������� �̀�_i���h����g��f��ed��c��b��a������� �̀�_﴾��������  

��|{zyxwv�u��t���sr��qp���o��n��m��l��k��|{zyxwv�u��t���sr��qp���o��n��m��l��k��|{zyxwv�u��t���sr��qp���o��n��m��l��k��|{zyxwv�u��t���sr��qp���o��n��m��l��k  
  است  و اندرزي  عبرت:  يعني » است  آيتي«داستانها   ها و در اين يادآوري » ا در اينقطع«

  گرفته  درس از عبرتها  كه زيرا فقط آنانند »ترسد مي  آخرت  از عذاب  كه  كسي  براي«

 »شوند مي گردآورده  درآن  مردم  كه  است  روز، روزي  آن«رند گي ها پند مي وعظهو از م

  روز، روزي  وآن«  يا مجازاتشان  پاداش  و دريافت  محاسبه  براي ،تا آخر  از اول  همگي

از   اعم  محشر جملگي  اهل : يعني» شوند مي  حاضر كرده  درآن  جملگي  كه  است

  در آن ـ  جنبندگان و  جانوران ، پرندگان ، جن ، انس ـ  خاليقو   پيامبران ، فرشتگان

  .شوند احضار مي
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��£��¢���¡�����~���}��£��¢���¡�����~���}��£��¢���¡�����~���}��£��¢���¡�����~���}  
  است  شمار و عدد معلوم  به  كه » معيني  جز تا زمان«را   روز قيامت : يعني »را  و ما آن«

  . ايم  كرده قدرجزا را م  دنيا و تحقق  ويراني ، مدت  و بعد از آن » افگنيم تأخير نمي  به«

  

��°�� �̄�®��¬��«ª��©���� �̈�§��¦��¥��¤��°�� �̄�®��¬��«ª��©���� �̈�§��¦��¥��¤��°�� �̄�®��¬��«ª��©���� �̈�§��¦��¥��¤��°�� �̄�®��¬��«ª��©���� �̈�§��¦��¥��¤  
  حجت  در باب »نگويد  سخن  كس رسد، هيچ فرا  چون  كه«  روز قيامت » است  روزي«

  كار در آن زيرا  يا شفاعت  حجت  اين  به  گفتن  در سخن » وي  اذن  جز به«  يا شفاعتي

  مگر بعد از اذن  نيست  شفاعتگري  و هيچ  است  و تعالي  تبارك  خداي  روز تنها از آن

  مردم  وقت  آن : يعني »هستند  نيكبخت  و بعضي  بخت تيره  از آنان  بعضي  گاه آن«  وي

  بهشت  اند و اصحاب و نگونبخت  شقي  كه  دوزخ  اصحاب :شوند مي  تقسيم  دو گروه  به

  .اند  سعيد و نيكبخت  كه

  

��¹�� �̧�¶������µ��� �́�³��²��±��¹�� �̧�¶������µ��� �́�³��²��±��¹�� �̧�¶������µ��� �́�³��²��±��¹�� �̧�¶������µ��� �́�³��²��±��»��º��»��º��»��º��»��º  
  سبب به  شان در سرنوشت : يعني . از كفار و گنهكاران »اند شده  بخت تيره  كه  اما آنان«

باشند،   در آتش  پس«  است  شده  نوشته  بختي و تيره  شقاوت ، كفر و فساد اعمالشان

 آواز و با  همراه  نفس  آوردن  بيرون :زفير » است  اي در آنجا فرياد و عربده  آنان  براي

عرعر خر   مقدمه  همان ، زفير در اصل . است  هايشان درد سينه  از اثر شدت  سخت  ناله

  . ضد زفير است  يعني ، فروبردن  دم : شهيق . است

  

��Ì������Ë��Ê��É��È��Ç��ÆÅ��Ä��Ã���Â��Á��À����¿��¾���½��¼��Ì������Ë��Ê��É��È��Ç��ÆÅ��Ä��Ã���Â��Á��À����¿��¾���½��¼��Ì������Ë��Ê��É��È��Ç��ÆÅ��Ä��Ã���Â��Á��À����¿��¾���½��¼��Ì������Ë��Ê��É��È��Ç��ÆÅ��Ä��Ã���Â��Á��À����¿��¾���½��¼  
  ابدي طور  به  در دوزخ  آنان : يعني »ماندگارند  ، در آن برجاست  تا آسمانها و زمين«

آسمانها و  ، مراد از آسمانها و زمين .ندارد  و انتهايي  انقطاع  امر هيچ  اين  ماندگارند كه

  است  تمثيل  بر سبيل  كفار در دوزخ  مراد جاودانگي : قولي  به . است  آخرت  زمين

  ستاره ،بخواند تا كبوتر آواز  كنم نمي.. . و چنان  چنين« :گويند مي  اعراب  كه چنان

  از واپس »بخواهد  پروردگارت  مگر آنچه« .»پابرجا باشند  و زمين  بدرخشد و تا آسمان
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در   از ايمان  وجود چيزي  سبب  به ؛ ابدي  قافله  با اين  از همراهي  از آنان  گروهي  افگندن

  آورده  يرونب  از دوزخ  اند كه مؤمن  گنهكاران ،استثنا  مراد از اين : قولي  به . دلهايشان

  .»خواهد  كه«  در دنيا وآخرت »كند  زيرا پروردگار تو همان«شوند  مي

مراد از   امر كه  در اين  مفسران ،آيد نيز بر مي  ياد شده  دو قول  از نقل  كه  طوري  همان

  از اين  بسياري  جرير طبري ابن ؛نظر دارند  اختالف  قول  بر چندين ، استثنا كيست  اين

  به ،استثنا« : است نموده  را انتخاب  قول  آنها اين  از ميان  و سپس  كرده  را نقل  اقوال

  شفاعت  سبب را به آنها  الراحمين ارحم  خداي  گردد كه توحيد بر مي  از اهل  گنهكاراني

  را كه  رسد و كساني در مي  وي « رحمت«  سپس ،آورد مي  بيرون  از دوزخ  شفاعتگران

  را بر زبانشان) هللاال اإ  لهإال (  كلمه ، از روزگاران  اما روزي  نداده  انجام  يريخ  هرگز عمل

  گرامي  از رسول  صحيح  احاديث  كه آورد چنان مي  بيرون  از دوزخ ،اند كرده  جاري

  در آن  بودن  جاودانه  كه جز كسي  دوزخ ، در و بعد از آن  امر است  اين  مبين ص اسالم

  از علماي  بسياري  كه  است  قولي  و اين .»ماند نمي باقي ، است  و مؤكد شده  تثاب  بر وي

  اندازه  به  دوزخ  اگر اهل« :فرمود  كه  است  شده  روايت �عمر از .و متأخر برآنند  متقدم

  از دوزخ  در آن  خواهد بود كه  روزي  ا برايشانقطع ،بمانند  در دوزخ هم  بيابان  ريگهاي

  . اعلم هللاوا. »شوند مي آورده  بيرون

  

��ß��Þ�� ÝÜ��Û��Ú� � � �Ù� �Ø��×���Ö��Õ� �Ô��Ó��� � � �Ò��Ñ��Ð��Ï��Î��Í��ß��Þ�� ÝÜ��Û��Ú� � � �Ù� �Ø��×���Ö��Õ� �Ô��Ó��� � � �Ò��Ñ��Ð��Ï��Î��Í��ß��Þ�� ÝÜ��Û��Ú� � � �Ù� �Ø��×���Ö��Õ� �Ô��Ó��� � � �Ò��Ñ��Ð��Ï��Î��Í��ß��Þ�� ÝÜ��Û��Ú� � � �Ù� �Ø��×���Ö��Õ� �Ô��Ó��� � � �Ò��Ñ��Ð��Ï��Î��Í
���á��à���á��à���á��à���á��à  

  شده  نوشته  شان در حق  و نيكبختي  سعادت : يعني »اند شده  نيكبخت  كه و اما كساني«

  هشت، درب برجاست  تا آسمانها و زمين«  صالحشان  و اعمال  ايمان  سبب  به ـ  است

در  و  در قبرهايشان  افگندنشان  از واپس »بخواهد  پروردگارت  جاودانند  مگر آنچه

  معني  اين استثنا در اينجا ناظر بر« :گويد كثير مي اما ابن . بهشت  از ورود به  قبل ـمحشر 

  مشيت به  بلكه  نيست  باالذات  واجب  امري ، در بهشت  آوردنشان دوام  كه  است

و   پيوسته  نهايت بي تا : يعني » است  غير منقطع  بخششي  اين« .« است  موكول �خداوند

بعد از  �خداوند« :گويد كثير مي ابن . نيست  و بريدني  و هرگز گسستني  است  بادوام
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را بر   بهشت  نكند كه  گمان  را آورد تا كسي  جمله  اين ، و ذكر مشيت  فوق  استثناي

و   حتمي  امري ، آنها در آن هميشگي  بودن ماندگار  بلكه  است  تيو گسس  انقطاع  بهشتيان

  .« ناپذير است برگشت

  

��U��T��S��R��QP��O��N�����M�����L��K��J��I��HG��F��E��D��C��B��A��U��T��S��R��QP��O��N�����M�����L��K��J��I��HG��F��E��D��C��B��A��U��T��S��R��QP��O��N�����M�����L��K��J��I��HG��F��E��D��C��B��A��U��T��S��R��QP��O��N�����M�����L��K��J��I��HG��F��E��D��C��B��A
���W��V���W��V���W��V���W��V  

  كه  آنچه  در بطالن : يعني » مباش  پرستند، در شبهه مي  گروه  اين  كه  آنچه  در باره  پس«

  رساندن  به  نه  كه  بتاني ، باش  نداشته  و ترديدي  شك  هيچ ،پرستند مي  بتان از  مشركان

پرستيدند،  مي  قبال پدرانشان  كه  گونه جز همان  آنان«  زياني  دفع  به  قادرند و نه  سودي

  از درون  صريحي  يا عقل ،�خداوند  از جانب  صحيحي  هرگز نقل : يعني »پرستند نمي

  تقليدي ، پرستش  اين  بلكه  نيست  بتان  پرستش  آنها به  وادارنده ، دهايشانخر  خميرمايه

  و ناكاسته  تمام«  ازعذاب »آنها را  ما بهره  و البته«و الغير   است  از پدرانشان  محض

چيز از   هيچ  كه  طوري به ، داديم  پدرانشان  به  و كمال  تمام  به  كه چنان »داد  خواهيم

  عبارت  اين  البته . و شر است از خير  آنان  مراد بهره : قولي  به .شود نمي  كاسته  عذابشان

  . نيز هست  و مؤمنان صخدا از رسول  و دلجويي  تسليت  متضمن

  

XXXX����YYYY����ZZZZ����[[[[����\\\\����_��^]_��^]_��^]_��^]����̀̀̀̀����aaaa����bbbb����cccc����g��fe��dg��fe��dg��fe��dg��fe��d����� � �� � �� � �� � �������i��h��i��h��i��h��i��h
��l���k��j��l���k��j��l���k��j��l���k��j  

و   آن در مورد : يعني » در آن  پس  داديم«را   تورات » كتاب  موسي  ما به  و در حقيقت«

آوردند و   ايمان  آن  به  گروهي  كه  اي گونه  به »شد  واقع  اختالف«  آن  احكام  در تفاصيل

از   تو نيزاز آنچه !محمد  اي  پس. كردند  را ترك  از آن  بعضي  به  ديگر عمل  گروهي

  از جانب  كه يو اگر سخن«  مباش  تنگدل ، داده  روي  در مورد قرآن  گروه  اين  سوي

  اي:  يعني »بود  شده  آنها فيصله  ا مياننبود، قطع  است  گرفته  پيشي  پروردگارت

  آنها تا روزقيامت  تأخير عذاب  به  تعالي  حق  و وعده  حكم  اگر از قبل !صمحمد

ر يا د  قومت  ا در ميانيقين ـ  است  تأخير دانسته  در اين  كه  مصلحتي  سبب به ـ  رفت نمي
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  عذاب  به  پرستان باطل و  پاداش  به  محقان  شد و در نتيجه مي  داوري � موسي  قوم  ميان

 در«  تورات  يا درباره ، عذاب  درباره : يعني » آن  درباره  آنان  گمان و بي«شدند  روبرو مي

  .ندارند  قلبي  و آرامش  ذهني  يقين  خويش  باطل  در اين  پس »اند قوي  شكي

  

�n��m�n��m�n��m�n��m������������������������������x��w�����v��u���t��sr��q��p��o��x��w�����v��u���t��sr��q��p��o��x��w�����v��u���t��sr��q��p��o��x��w�����v��u���t��sr��q��p��o  
 »خواهد داد  آنان  به  و كمال  تمام  را به  هر يك  اعمال  نتيجه  ا پروردگارتو قطع«

  اعم ـاند  كرده  اختالف  را كه  گروههايي  از اين  هر يك  جزاي �خداوند  گمان بي : يعني

كنند،  مي  آنچه  و همانا او به«هد داد خوا  و كمال  تمام  به ـ  و بدكاران  از نيكوكاران

  . نيست  پنهان  از وي  و عملي  حركت  و هيچ»  است  آگاه

  

��f��e��d��c�������b���a �̀�_��~��}��|��{��z��y��f��e��d��c�������b���a �̀�_��~��}��|��{��z��y��f��e��d��c�������b���a �̀�_��~��}��|��{��z��y��f��e��d��c�������b���a �̀�_��~��}��|��{��z��y  
پروردگار   اوامر و نواهي  تمام  كه » كن  ايستادگي  اي دستور يافته  كه  گونه  همان  پس«

  و پايداري  استواري آنها  در تمام : يعني .شود مي  بخطا  اين  ، شاملص حضرت  آن  به

 ،اند آورده �خدا  به و رو  كرده  توبه  كه  كساني : يعني » كرده  با تو توبه  و هركه«  كن

  .كنند  و ايستادگي  نيز بايد با تو پايداري

 و  زكيه  هاي زيرا جز نفس  است  و سنگين  بسيار سخت  آن  و موضوع  آيه  اين  پيام

دستور   بدان �خداوند  كه  گونه  آن ـتواند  ديگر نمي  كس هيچ ، تطهير شده  هاي روان

با  : يعني . است تجاوز از حد : طغيان »نكنيد  و طغيان«كند   و پايداري  استقامت ـ  داده

شما را   پس » بيناست كنيد مي  آنچه  همانا او به«از حد در نگذريد   معاصي  ارتكاب

  بر وي  چيزي  و نه  است  غافل  از چيزي  دهد زيرا او نه مي  پاداش  استحقاقتان  مطابق

  .ماند مي  پنهان

  نازل صخدا  بررسول  آيه  تر از اين دشوارتر و سخت  اي آيه« :گويد مي ك عباس ابن

 ، مرسالت ، واقعه  يعني(  آن  هود و اخوات  سوره« :فرمودند  جهت  از اين ،« است  نشده

  . گذشت  در آغاز سوره  آن  بيان  كه .« مرا پير ساخت ) كورت  و اذالشمس  يتسائلون  عم
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��w��v�� � �u��t��s��r��q��p��o��n��m��l����k��j��� � � � �i��h��g��w��v�� � �u��t��s��r��q��p��o��n��m��l����k��j��� � � � �i��h��g��w��v�� � �u��t��s��r��q��p��o��n��m��l����k��j��� � � � �i��h��g��w��v�� � �u��t��s��r��q��p��o��n��m��l����k��j��� � � � �i��h��g
��x��x��x��x  

 شما خواهد  به  دوزخ  آتش  نشويد كه  اند، متمايل كرده  ستم  كه كساني  سوي و به«

 ، آمده  عمل  به  نهي  از آن  كه  تمايلي . ستمگران  به  نو تمايلتا  گرايش  سبب  به »رسيد

و   دادن  جلوه يا نيكو ،قراردارند  بر آن  ستمگران  كه  است  و وضعي  حال  به  بودن  راضي

  اعمال  گونه  اين از  در چيزي  با آنان  و مشاركت  در نزد ديگران  ظالمان  روش  آراستن

  شامل ، عاجلي  منفعت  و جلب  زيان  دفع  براي  با ظالمان  و معاشرت  اما آميزش ، است

  شرك  به  كه  است  اين  آيه معني« :گويد مي  قتاده . نيست  آنان  به  و گرايش  تمايل  حكم

شما   و در برابر خدا براي« »رسد مي شما  به  دوزخ  آتش  صورت  در آن  برنگرديد كه

وجود ندارد   ديگر كسي ،شما رسيد  به  دوزخ  آتش  كه  هنگامي : يعني » نيست  دوستاني

  گرايش  سويشان به  كه  اي ظلمه  گروه  اين  از جمله ،برهاند  و از آن  داده  شما را ياري  كه

  داده  نصرت  و سرانجام«توانند  نمي  برده  از پيش  كاري  خود و شما هيچ  براي ،ايد يافته

  شما را به  كه  گرفته  سبقت  وي  امر در علم  زيرا اين  سبحان  خداي  از جانب »شويد نمي

 : است  آمده  شريف  در حديث .كند مي  عذاب ،ايد شده  نهي  از آن  كه گرايش  اين  سبب

» B�y�f-  #�� �\\i ،  �:9\=1�)�%  #�  (?�  يكي  باشد پس مي  دوستش  بر دين  انسان :¨

  .»كند مي  دوستي  سيك  با چه  بايد بنگرد كه از شما

  

��ª��������©�� �̈�§��¦¥��¤��£���¢��¡��������~��}�����|��{��z��y��ª��������©�� �̈�§��¦¥��¤��£���¢��¡��������~��}�����|��{��z��y��ª��������©�� �̈�§��¦¥��¤��£���¢��¡��������~��}�����|��{��z��y��ª��������©�� �̈�§��¦¥��¤��£���¢��¡��������~��}�����|��{��z��y  
 : قولي  وبه ،بامداد و عصر  اوقات : مراد از آن »روز نماز را برپادار  و در دو طرف«

تأخير  : كه  است  ابوحنيفه  امام  قول  بر اين  دليل  كريمه  آيه . است  بامداد و شام  اوقات

بر   آيه  اين زيرا  است  نماز عصر افضل  و تأخير اداي  صبح  نماز بامداد تا سپيده  دايا

 به  نزديك  اول  و زمان  طلوع  به  نزديك  اول  زمان  يعني ،روز  نماز در دوطرف  اقامه

ديگر   بعداز ساعت  ساعتي : يعني :ازلف » چند از شب  و ساعتي«كند  مي  داللت ، غروب 

نماز از   كه  طور مطلق به » همانا حسنات«  است »عشاء«يا مراد نماز  ،را برپادار  نماز شب
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 : قولي  به .»برد مي  ميان از«  طور مطلق به »را  گناهان«  آنهاست  ستون  آنها بلكه  جمله

  برنده  از بين  و عبادات  طاعات يعني : حسنات  كه  است  صغيره  گناهان ، مراد از سيئات

  پندي«ذكر شد   كه  اوامري » اين« اند اصال وجود نداشته  گويي  كه  اي گونه به ، تآنهاس

  .» است  پندپذيران  براي

 كه  است  آمده صخدا  از رسول � ابوبكر صديق  روايت  به  شريف  در حديث

 مسلماني  هيچ:  إال غفر له  ركعتين  يصليو ضأفيتو اًذنب  يذنب  مسلم  ما من« :فرمودند 

  كه اين از بگزارد  مگرنم  وضو گيرد و دو ركعت  شود سپس  مرتكب  گناهي  كه  نيست 

 :فرمودند  شريف  در حديث ص حضرت  آن  همچنين .»شود مي  آمرزيده  وي بر

»���\�?�  �J��  	>�V�� O� OD >�V��	 E�JS� OD E�JS�  ����!�  #G9' �y   ��

 239A�� �©� گناهاني  كفاره ، تا رمضان  و رمضان  تا جمعه  و جمعه  گانهپنج  نمازهاي :�?!3

 .»باشد  شده  اجتناب  كبيره  گناهان  از ارتكاب  كه شرط آن  به ، آنهاست  در ميان  كه  است 

$ ��  ��¡+ :فرمودند  شريف  در حديث ص حضرت  آن  همچنين%  , (29 	1ª3�  E«t?�

E9t¬�  ¡?�i	 �G� ®�9?�  ¡\¯'  #t% : را   و گناه  بترس �از خدا ، هستي  هر كجا كه

  .« نيكو رفتار كن  خلقي  به  مردم برد و با مي  را از بين  آن  كه  كن  دنبال  و ثواب  با نيكي

  :  چهار چيز است  راستين  اما شروط توبه

در   آن به  بازگشت  عدم  به  تصميم ـ 3 . از آن  پشيماني ـ 2 . از گناه  كشيدن  دست ـ 1

  .كند  كمك  اثر گناه  بردن  از بين  به  كه  صالحي  عمل  دادن  انجام ـ 4 . آينده

آمد تا   نزدم  زني :فرمود  كند كه مي  روايت �ايسر از ابي  آيه  اين  نزول  در سبب  ترمذي

  ام خانه  به  و چون . را دارم  بهتر از اين  در خانه : او گفتم  به  بخرد پس  خرمايي  از من

  ايشان  را به  و حكايت  رفتم صخدا  نزد رسول  شده  پشيمان  گاه آن . او را بوسيدم ،آمد

  گونه  اين  غيابش در ، جهاد رفته  به �خدا  در راه  كه  مجاهدي  با زن :فرمودند . باز گفتم

دراز   لحظاتي ، ازآن  پس !؟ كردي  پشتيباني  عملي  مجاهد را با چنين  ؟ آيا آن كردي  عمل

  .شد  نازل  آيه  اين  گاه نآ ،كردند  درنگ
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��³��²���±��°���� �̄�®��¬��«��³��²���±��°���� �̄�®��¬��«��³��²���±��°���� �̄�®��¬��«��³��²���±��°���� �̄�®��¬��«  
  عدم ، پايداري و  از استقامت ؛ اي مأمور شده  آن  به  كه  بر آنچه » كن  پيشه  و شكيبايي«

  خدا پاداش  كه« نماز  و برپا داشتن  ظالمان  سوي به  گرايش  عدم ، و سركشي  طغيان

تعبير   اين .دهد مي  ايشان  به  و كمال  تمام  را به  آن  بلكه »گرداند نمي  را ضايع  نينمحس

  را به  اوامر و نواهي  اين  هستند كه  كساني « نيكوكاران :محسنين«  دارد كه  بدان  اشاره

  .باشند  اجرا گذاشته  معرض

  

µ���´µ���´µ���´µ���´������Å��Ä��Ã�����Â��Á��À���¿��¾��½��¼��»��º��¹�� �̧�¶��Å��Ä��Ã�����Â��Á��À���¿��¾��½��¼��»��º��¹�� �̧�¶��Å��Ä��Ã�����Â��Á��À���¿��¾��½��¼��»��º��¹�� �̧�¶��Å��Ä��Ã�����Â��Á��À���¿��¾��½��¼��»��º��¹�� �̧�¶��ÇÆ��ÇÆ��ÇÆ��ÇÆ
��Ð��Ï��Î��Í��Ì��Ë��Ê����É��È��Ð��Ï��Î��Í��Ì��Ë��Ê����É��È��Ð��Ï��Î��Í��Ì��Ë��Ê����É��È��Ð��Ï��Î��Í��Ì��Ë��Ê����É��È  

  صاحبان« شدند  عذاب »از شما  پيش«  كه  هايي از امت : يعني » چرا از قرنهايي  پس«

  اين ،ماند مي  باقي  اكثر آن  رفتن  چيز بعد از ميان  از يك  كه  آنچه : بقيه »نبودند  فضلي

  و دني  پست  آنچه رود زيرا عادتا ميكار  به ،ماند مي  باقي  كه  ا در چيز اصلحياكثر  كلمه

  همان  است  و اين ماند مي  باقي  است  و با ارزش  خوب  كه  و آنچه  رفته  از بين  است

Z=  #�  E<« : اعراب  سخن  اين  است  باب  از همين .» اصلح  بقاي«  قانون/' X�/?� : از   فالن

  از اهل  اي مانده چرا باقي : است  ينجا ايندر ا  بقيه  معناي  پس .» است  قوم  برگزيدگان

از فساد در «را   مردم »كنند  نهي  كه«نبودند   گذشته  در امتهاي  و خرد و دين  انديشه

  نجاتشان  آنان  از ميان  كه  كساني از«بودند   اندكي  ليكن : يعني » ، جز اندكي زمين

  كردند لذا ما نجاتشان مي  نهي  زمين در  از فسادافگني  شمار اندك  اين : يعني » داديم

 : يعني» بودند، رفتند  در آن  كه  ناز ونعمتي  دنبال  كردند، به  ستم  كه  و كساني«  داديم

  شدن  را بر مشغول  ناز و نعمت  اين ، وعشرت  رفاه  باده  و سرمستان  تنعم  نازپروردگان

  غرق  فاني  و خواهشهاي  شهوات را در  دادند و عمرخويش  ترجيح  آخرت  اعمال  به

  كردند لذا با اين  پيروي  خويش  از شهوات  چون : يعني »بودند  مجرم  و آنان«كردند 

منكر را   مردم  كه هنگامي« : است  آمده  شريف  حديث در .و تبهكار بودند  مجرم ،كار
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  عذاب  را به  نآنا  همه �خداوند  كه  است  نزديك ،را تغيير ندادند  آن  ديدند ولي

  .»فروگيرد  خويش

  

���Ù��Ø��×��Ö��Õ����Ô��Ó���Ò��Ñ���Ù��Ø��×��Ö��Õ����Ô��Ó���Ò��Ñ���Ù��Ø��×��Ö��Õ����Ô��Ó���Ò��Ñ���Ù��Ø��×��Ö��Õ����Ô��Ó���Ò��Ñ  
  داشته  شهرها را بيان  مردم  در نابود كردن  خويش  سنت  خداوند متعال  سپس

كند   هالك  ستم  شهرها را به  كه  است  نبوده  و هرگز پروردگار تو برآن« :فرمايد ومي

 .رفتار نمايند  و انصاف  عدل  ديگر به و با يك »اصالحگر باشند  مردمانش  كه حالي در

در  فساد  كه سازد تا آن نمي  هالك  و شركشان  مجرد شك  را به آنها  عزوجل  خداي  پس

 و  عزوجل  خداي  از فرط رحمت  نكنند و اين  ضميمه  و شرك  را با شك  زمين

 ، حقوق  تزاحم  گامفقها در هن ، جهت  از اين ، است  خويش  در حقوق  وي  گيري سهل

  .اند ساخته  مقدم هللا  العباد را بر حقوق  حقوق

   :فرمايد مي  پرداخته  اختالف  حكمت  بيان  به  سپس

  

��TS��R��QP��O��N��M��L�� �K��J��I�� HG��F��E��D��C��B�� �A��TS��R��QP��O��N��M��L�� �K��J��I�� HG��F��E��D��C��B�� �A��TS��R��QP��O��N��M��L�� �K��J��I�� HG��F��E��D��C��B�� �A��TS��R��QP��O��N��M��L�� �K��J��I�� HG��F��E��D��C��B�� �A
�� �̂�]��\��[��Z��Y��X���W����������V��U�� �̂�]��\��[��Z��Y��X���W����������V��U�� �̂�]��\��[��Z��Y��X���W����������V��U�� �̂�]��\��[��Z��Y��X���W����������V��U  

 »داد قرار مي  واحدي  را امت  ممرد  ا همه، قطع خواست و اگر پروردگار تو مي«

بر   كردند و همه نمي  اختالف  و در آن  بوده استوار و پايدار مي  بر حق  همه  كه  طوري به

 : يعني »اختالفند در  و هميشه«كردند  ديگر را رها مي  و اديان  آمده گرد  اسالم  دين

كافرند   بعضي ، باطل  راه  به  عضيروانند و ب  حق  راه  به  بعضي ؛در اختالفند  مردم  پيوسته

و   وهوس از هوي  پيروي  سبب  به ـ  پيوسته  مردم : است  اين  يا معني . مؤمن  و بعضي

  پروردگار تو به  كه  كساني مگر«كنند  مي  اختالف  در حق ـ  و استكبارشان  سركشي

  و اركان  بر اصول  ناناي  پس.  حق  دين  سوي به  نمودنشان  با هدايت » كرده  رحم  آنان

  براي«  تعالي  حق »و«ورزند  نمي  اختالف  نظر دارند و در آن  اتفاق ، حق  دين  عمده

 » است  را آفريده  آنان«  خويش  رحمت  يا براي ، ذكر شد از اختالف  كه  چيزي » همين

  اين  را براي  آنان : يعني .گردد برمي  و رحمت  اختالف  مجموعه  به « ذلك«  اشاره : قولي  به
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  رحمت  را به  پرستان او حق  در نتيجه ،كنند  اختالف  و باطل  در حق  كه  است  آفريده

�����﴿ :در تفسير  مالك  از امام  نقل  به  جرير طبري ابن .دريابد  خويش TS� �R� TS� �R� TS� �R� TS� �R﴾ 

  خدر دوز  و گروهي  در بهشت  تا گروهي  آفريده  اين  را براي  آنان : يعني« :گويد مي

  ثابت  و هشدار و قضا و امر وي  و عده : يعني »تو پروردگار  شد كلمه  و تمام« .»باشند

پروردگار   سخن  اين « كلمه«مراد از  : قولي  به . نيست  تغيير و تبديلي  هيچ  شد و در آن

  هدوگرو  اين سزاوار آنند از  كه  از كساني : يعني » انس و  را از جن  جهنم  البته« : است

از   كه  است  من  قضا و فرمان  و اين  ام مقدر كرده  چنين  ازل زيرا در » كنم پر مي  يكسره«

به   خداوند متعال« : است  آمده  شريف  در حديث . دور است به  تغيير و تبديلي  هر نوع

  زخدو  و به  كنم مي  رحم  بخواهم  تو بر هركه  وسيله به  پس  مني  رحمت تو :فرمود  بهشت

پر   است  و بر من  كنم مي  عذاب  را بخواهم  تو هر كه  وسيله به  پس  مني  توعذاب :فرمود

  .»از شما  هر يك  ساختن

  

��p��o��n��m���l��k��j��ih��g��f��e��d��c��b��a���� �̀�_��p��o��n��m���l��k��j��ih��g��f��e��d��c��b��a���� �̀�_��p��o��n��m���l��k��j��ih��g��f��e��d��c��b��a���� �̀�_��p��o��n��m���l��k��j��ih��g��f��e��d��c��b��a���� �̀�_
��q��q��q��q  

  كه  است  ، چيزي كنيم مي  بر تو حكايت  را كه  پيامبران  از سرگذشتهاي  و هر يك«

  و آرامشت  طمأنينه  تقويت ، بر يقينت  با افزودن » گردانيم استوار مي  را بدان  دلت

 : يعني » آمده  حق«  سوره » تو در اين  و براي«  ات روحي  هاي گاه تكيه  تر كردن ومستحكم

مبدأ و معاد   به  عقيده  بر درستي  دال  كه  شده  نازل  قاطعي  هاي برهان  سوره  برتو در اين

گيرند و  پند مي  از آن  آگاه  مؤمنان  كه » است  مؤمنان  براي  و تذكري  و موعظه«  تاس

  را از آن  مؤمنان .شود مي  متنبه متذكر و  آن  وسيله  به ،تفكر كند  در آن  كه  از ايشان  كسي

و   پند گرفتن  و شايستگي  اهليت  فقط ايشان  گردانيد كه  امر مخصوص  اين  به  جهت

  .را دارند  قرآن  آيات  به  و تنبه  هتوج

 طرح  در ضمن  بسياري  و اندرزهاي  تذكرات ،ها موعظه  دربرگيرنده  سوره  اين

 ، پيامبران  آن  چگونه  سازد كه مي  و روشن ؛ است  با امتهايشان ‡ پيامبران  داستانهاي 

 ،ها مجادله و  يدهو استمرار بخش  را تداوم  عزوجل  خداي  سوي به  امتهايشان  دعوت
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  در اين  همچنين .اند كرده  تحمل  راه  را در اين  اقوامشان  هاي آزار و اذيت ،ها مخاصمه

  تمام  تفصيل  را به  همراهشان  و مؤمنان  پيامبرانش  دادن  نجات  كيفيت �، خداوند سوره

و آنها را   ا نابود كردهر  ستمگران  او چگونه  كه  است  كرده  امر را روشن  و اين  كرده  بيان

،  نابود شده  ويرانه  از يك  اي مانده  برجاي آثار  به ،اند داشته  وجود عيني  كه بعد از آن

  . است  كرده  تبديل

در  ص اسالم  گرامي  رسول  قلب  استوار ساختن ،درسها و ماجراها  اين  همه  مراد از بيان

و   نيك  سرانجام  كه  است  حقيقت  اين  سوي به  حق  اهل  و توجيه  و تذكر دادن  دعوتشان

  . است  ايشان  از آن  ، در نهايت و پيروزمندانه  خوش  عاقبت

  قرآن در)  قصه(  داستان  ، اهداف» االساس«از تفسير   نقل  دارد تا به  در اينجا مناسبت

  : كنيم  بيان  اجمال  را به  كريم

  گذشته  از امتهاي  برخي  از تواريخ  دادن خبر  در قرآنداستانها   بيان  از هدفهاي  يكي ـ 1

از   يك هيچ و صاكرم رسول  كه  است  مهمي  غيبي  بر حوادث  افگندن  و روشني

  .نداشتند  از آنها آگاهي ، قومشان

  كه  است  ها و مجاهداتي از كوشش  مردم  كردن  آگاه ،هدفها  ديگر از اين  يكي ـ 2

از   مؤمنان  كردن اند و آگاه داده  خرج  به  نشر دعوتشان  در راه  در الهيالق جليل  پيامبران

  مجادالت ، باطل  و ابطال  اظهار حق  براي ‡ الهي  پيامبران  قافله  كه  است  حقيقت  اين

  .اند را از سر گذرانده  بزرگي  و مناقشات

 ، رسالت  در اصول  مهه ‡پيامبران  كه  است  حقيقت  اظهار اين ، از ديگر اهداف ـ 3

  و همچنان ارزشها و ضد ارزشها  تعريف ، حق  تبيين ،معاد ،توحيد  به  در ايمان : يعني

  .اند داشته  تمام  اتفاق ،توحيد  سوي به  ديگر در دعوت تأييد يك

 كشيدن تصوير  با به  كه  و دلچسپ  جذاب ،برانگيز شوق  است  عنصري ، داستان ـ 4

  و دراين  نموده  كمك  عقلي  برهانهاي  و اثبات  و تعليم  امر تربيت  به ، حسي  رخدادهاي 

تأثير   تحت  را يكسان  و مردان  زنان ، جوانان ، انگيز دارد و پيران اعجاب  أثري  رابطه

  .دهد قرار مي  خويش
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و   وحي  فقط تبليغ ‡پيامبران  مأموريت  كه  است  حقيقت  اين  مبين  قرآني  داستان ـ 5

  . است  بوده  عذاب  در وقوع  الهي  از هشدارهاي  مردم  كردن  آگاه

 و كفر و خير و شر روشن  را در امر ايمان  بشري  ابعاد استعداد طبايع ، داستان ـ 6

  .سازد مي 

  عذاب  فرستادن  با پيش  الهي  انتهاي بي  و قدرت  مطلقه  سلطه ، قرآن  با داستانهاي ـ 7

  .گردد مي  نمايان ، است  اخروي  از عذاب  اي نهنمو  كه  دنيوي

 و  معجزات  و آشكارسازنده ‡ از پيامبران  تأييد الهي  متضمن  قرآني  داستان ـ 8

  . است  مردم  او براي  حجتهاي

  تنوع با  كه  است  خاصي  ها و عبرتهاي بر موعظه  مشتمل  قرآن  از داستانهاي  هر يك ـ 9

 � نوح  داستان ؛ طور مثال  به ،باشد مي  و مختلف  متنوع ، آن  زانپردا  نقش  و اختالف

  قوم  داستان ، قدرت  به  دادن استبداد و بها  كننده عاد تمثيل  قوم  داستان ،غرور  كننده تمثيل

 ،� شعيب  قوم  داستان ، جنسي  و انحراف  انحطاط انساني  كننده تمثيل ،�لوط

  از تكيه  روشني  تمثيل ، فرعون  قوم  و داستان  اجتماعي  ستميا   از مظاهر انحراف  مظهري

و   كيان ، اعمال  اين  ناميمون  عاقبت  يادآوري  كه  است  و جاه  و ثروت  بر سلطه  نافرجام

  .لرزاند مي  و مكاني  در هر زمان را  منش  و فرعون  پيشه  هر ستمگر طغيان  كرسي

  . گر نفسها و روانهاست پند و اندرز و درمان  دهكنن  ارائه ، در كل  داستان ـ 10

  حضرت  يعني ـ  نا آشناست  و روايتگري  نوشتن  به  كه  پيامبر امي  يك  خبر دادن ـ 11

  . است  ايشان  بر نبوت  قاطعي  خود دليل ،داستانها  از اين ـصمحمد

 در راه ‡ يامبرانپ  تمام  و استواري  صالبت  كننده  تبيين  قرآني  هاي داستان ـ 12

  . است  دعوتشان 

و   اهداف مقاصد و  برآوردن  براي ، قرآن  مختلف  هاي در سوره  داستان  تكرار يك ـ 13

خود را  به  مخصوص  جديد و اهداف  اجرايي ،نو  هر بار پيامي  كه  است  بسياري  معاني

محور واحد گرد   يك  حول  نهايي  بندي در جمع  اهداف  اين  دارد و گاهي  همراه  به

  .آيند مي
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 نه ،گيرند پند مي  و نه  حق  به »آورند نمي  ايمان  كه  كساني  به« صمحمد  اي »و«

 يعني : مكانتكم »كنيد  خود عمل  بر مكانت: بگو«شوند  بيدار مي  آيند و نه مي  هوش به 

  ماهم  كه«كنيد   خود عمل  گيري و جهت  و برنامه  شيوه و  و بر حال  امكانات  بر حسب 

  . خويش  و برنامه  و روش  بر راه »كرد  خواهيم  عمل

  

��_����~��}��|��_����~��}��|��_����~��}��|��_����~��}��|  
منتظر  كار ما باشيد زيرا ما نيز  منتظر فرجام : يعني » ما نيز منتظريم  و منتظر باشيد كه«

 ـآيد  مي فرود �خداوند  و عقوبت  بر شما از عذاب  كه  آنچه  يعني ـكار شما   فرجام

 ، و مؤمنان صخدا رسول  كه  نگذشت  درازا نكشيد زيرا ديري  انتظار به  اين  البته . هستيم

  .روزگار برافتاد  از صحنه  كافران  و سلطه  شدند و ستم  پروردگار متعال  نصرت  شامل

  

� �g�� � �f��e��d��c��b��a��`��g�� � �f��e��d��c��b��a��`��g�� � �f��e��d��c��b��a��`��g�� � �f��e��d��c��b��a��`����� �� �� �� ���o�� �n��m��l�� kj��i��h��o�� �n��m��l�� kj��i��h��o�� �n��m��l�� kj��i��h��o�� �n��m��l�� kj��i��h
�q��p�q��p�q��p�q��p��������  

 در  كه  آنچه  تمام  علم : يعني » خداوند است  از آن  آسمانها و زمين  غيب  و علم«

  علم  در اين  و ديگران  است �خداوند  از آن ، است  غايب  از بندگان  آسمانها و زمين

  قيامت در روز »شود مي  او بازگردانده  سوي كارها به  و تمام«ندارند   مشاركت  با وي

  است  امرقطعي  اين !صمحمد  لذا اي .دهد جزا مي  را در برابر اعمالشان  همگان  پس

  و براو توكل  كن  او را عبادت  پس«گيرد  مي  انتقام  تو از آنان  براي  عزوجل  خداي  كه

و   توست  بازدارنده ، داري مي  ناخوش  كه  و او از هرآنچه  است  زيرا او تو را بسنده » كن

  كنيد غافل مي  و پروردگار تو ازآنچه«دهد  تو مي  به  داري مي  دوست  را كه  هرآنچه

  شما پاداش  به ؛خير  در برابر اعمال  پس.  داناست  بندگانش  اعمال  تمام  به  بلكه » نيست

  .بد خواهد داد  شما سزاي  به ؛بد  خير و در برابر اعمال
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 كه  است  هوشيار كسي« :ندفرمود صخدا  رسول  كه  است  آمده  شريف  در حديث

  دنبال  به  كه  است  كسي  كند و ناتوان  عمل  بعد از مرگ  و براي  خود را خوار كرده  نفس 

  .»آرزوها و تمناها ببندد �و بر خداوند  خود رفته  نفس  هواهاي

آغاز   با آن  رسد كه مي  پايان  به  پيامي  با همان »هود«  مباركه  سوره  كه  است  گونه بدين

  . و انابت  توبه  و پيام  توحيد در عبادت  پيام : يعني ،بود  شده
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  ﴾يوسف  سوره﴿

 . است  آيه) 111(  و داراي  است  يكم

  

اما در  واحد  معناي  به  را در قرآن ‡ديگر انبيا  داستانهاي �خداوند :اند علما گفته

 است، اما داستان  هتكرار كرد  الفاظ مختلف  و به  گون گونه  شكلها و روشهاي

،  هرحال  به  است  را ديگر تكرار نكرده  و آن  كرده  بيان  سوره  را فقط در اين � يوسف 

با   معارضه  توان  و نه  است  مكرر قرآن  با داستانهاي  معارضه  را توان  مخالفان  نه

  . غير مكرر آن  داستانهاي

�« ،»داستانها  نيكوترين: القصص  احسن« را  سوره  اين �خداوند  كه  است  گفتني���  

�\©�t\? :و « خردمندان  براي  عبرتي: االلباب الولي  ةعبر« ،« پرسشگران  براي  هايي نشانه 

واال و   خود بيانگر شأن  اين  كه  است  ناميده « از قرآن  قبل  آسماني  كتب  كننده تصديق«

ها،  سختي  ابتال به  از مواقف  داستان  در اين  كه چنان .باشد مي  داستان  اين  باالي  اهميت

فقط   كه  اي و رسايي  زيبايي  اينها، به  همه  عاقبت  و بيان  قدرت  شهوات، ابتال به  ابتال به

  . است  رفته  است، سخن  تعالي  حق معجز  كالم  شأن  شايسته

  در مكه صها بر پيامبر سختي  بحران  گرفتن  بعد از اوج  سوره  اين  نزول  زماني  موقعيت

  خديجه  همسرخويش صخدا   رسول  در آن  كه « الحزن  عام« و بعد از  قريش  از سوي

و   از تسليت  بخشي اطمينان  هاي دادند، نيز نسيم  را از دست  ابوطالب  خويش  و عم

از   روشن  اندازي و چشم  داشت  همراه  به ص اسالم  گرامي رسول  را براي  دلجويي

  .تصوير كشيد  را به  كار دعوتشان  اميدبخش  فرجام

 :گفتندص خدا  رسول  اصحاب  بود كه  اين  سوره  اين  نزول  ، سبب از روايات  بنابر يكي

  اين  پس .نباشد  و حدود و احكامي  امر و نهي  در آن  شود كه  بر ما نازل  اي سوره  كاش

  .شد  نازل  سوره
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در  ها، آغاز سوره  مقطعه  حروف  درباره  و سخن »الف، الم، راء«: شود مي  ندهخوا

  كه  آياتي  اين: يعني » است  مبين  كتاب  آيات، آيات  اين«  گذشت « بقره»  سوره  ابتداي

  حقيقت: كه  معني  اين  است، به  مبين  قرآن  شده، همانا از آيات  بر تو نازل  سوره  در اين

  كه چنان  آشكار است و  ، و اعجاز آنها نيز واضح روشن �خداوند  نها از جانبآ  نزول

  فراواني  هاي وعبرتها و موعظه  در آنها احكام  كه  و روشنگر است  نيز مبين  معني  اين  به

  فصيح  زبان  به  قرآن  كه  است  روشن و  واضح  جهت  بدان  قرآن  يا معاني .وجود دارد

  در آنها تدبر كند روشنگر است  كه  كسي  براي  قرآن  يا معاني.  است  شده  نازل  عربي

 �از نزد خداوند  آيات  اين  رسد كه مي  نتيجه  اين  ا بهقطع  آيات  زيرا او از تدبر در اين

  .بشر  از سوي  نه  است

  

�����~��}���|��{��z��y�����~��}���|��{��z��y�����~��}���|��{��z��y�����~��}���|��{��z��y  
  باشد كه كرديم،  نازل«  عربي  زبان  به: يعني » عربي  قرآني«را   قرآن: يعني »را  ما آن«

  بفهميد و در آن را  آن  را بدانيد، مضامين  آن  معاني  كه اين  براي: يعني »شما بينديشيد

ترين،  فصيح ؛عربي  زبان  كه  شما ميسر است  رو براي  از آن  امكان  و اين .بينديشيد

  آنها در دادن  ترين غني وي، ولغ  هاي زبانها از نظر ظرفيت  و فراگيرترين  ترين واضح

  گونه بدين .گيرد مي  جاي ها ها و انديشه نشيند و بر ذهن بر دلها مي  كه  است  اي معاني

  ترين زبانها، بر شريف  ترين شريف را با  كتاب  ترين  شريف  خداوند متعال  كه  است

كرد و   نازل  زمين  ناماك  ترين شريف و در  فرشتگان  ترين  شريف  پيامبران، با سفارت

داد  قرار  است  المبارك  رمضان  ماه  كه  سال  هاي ماه  ترين را در شريف  آن  آغاز نزول

  . آراست  و شكوه  جمال و  كمال  وجوه، به  را از همه  بنابراين، آن
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��°� � � �̄ �®� �¬��«��ª��©�� �̈ �§��¦� � � � � �¥��¤��£��¢��¡��°� � � �̄ �®� �¬��«��ª��©�� �̈ �§��¦� � � � � �¥��¤��£��¢��¡��°� � � �̄ �®� �¬��«��ª��©�� �̈ �§��¦� � � � � �¥��¤��£��¢��¡��°� � � �̄ �®� �¬��«��ª��©�� �̈ �§��¦� � � � � �¥��¤��£��¢��¡
��²��±��²��±��²��±��²��±  

خود در   هاي و سنت  گذشته  امتهاي  سرگذشت  در باره »را  داستان  تو نيكوترين ما بر«

  قرآن  تو اين  سوي خود به  فرستادن  كنيم، با وحي مي  حكايت«  خويش  بندگان  باره

  ا پيشقطع و تو«گذارد  مي  در ميان  با كسي  كسي  كه  است  حديثي  نيكوترين  و اين» را

  از طريق  كه  از داستانهايي  و غير آن  داستان  اين  به  نسبت » بودي  خبران از بي  از اين

  . است  تو رسيده  به  الهي  وحي

  : كه  است « القصص  احسن»  سبب  سوره، بدين  اين :اند گفته  مفسران

وجود  ها از سوره  در غير آن  كه  است  هايي ها و حكمت عبرتها، موعظه  متضمن ـ1

  .ندارد

پادشاهان،   و نيز سيرت  و فرشتگان  پيامبران، صالحان  حال  داستان ؛سوره  در اين ـ2

  . است  آمده  ها و مكرهايشان و نيرنگ  و زنان  بردگان، تاجران، مردان

و   نجات  كارش  و سرانجام  لĤاست، م  از او ياد شده  داستان  در اين  كه  هر كسي ـ3

  . است  بوده  سعادت

  

���ÃÂÁÀ¿¾½¼»��º�¹¸¶µ �́³���ÃÂÁÀ¿¾½¼»��º�¹¸¶µ �́³���ÃÂÁÀ¿¾½¼»��º�¹¸¶µ �́³���ÃÂÁÀ¿¾½¼»��º�¹¸¶µ �́³  
  يعقوب؛ پدر يوسف » گفت  پدرش  به  يوسف  را كه  زماني« !صمحمد  اي « ياد كن«

  رسول  كه  است  آمده  شريف  در حديث  كه چنان  است ‡فرزند ابراهيم  فرزند اسحاق

  بن  يعقوب  بن  الكريم، يوسف  ابن  الكريم  ابن  الكريم  ابن  الكريم«: فرمودند صخدا

فرزند   فرزند گرامي، يوسف  فرزند گرامي  زند گراميفر  گرامي: ابراهيم بن  اسحاق

در  » من! پدر اي«: گفت  پدرش  به  يوسف ! آري .« فرزند ابراهيم  فرزند اسحاق  يعقوب

  برادران ستاره،  يازده  تأويل » ديدم  خورشيد و ماه را با  ستاره  يازده«  خواب

  تأويل و ـخواهد آمد   ر سورهدر آخ  كه چنان ـبودند   تن  يازده  اند كه � يوسف

 »كنند مي  سجده  من  آنها براي  ديدم«اند  � مادر و پدر يوسف ؛خورشيد و ماه
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نشاند زيرا  عقال  جاي و خورشيد را به  و ماه  خود ستارگان  ، در تعبير بياني� يوسف

  .كرد  است، توصيف  سجده  عقال كه  وصف  آنها را به

  

�H��G��F��E��D��C���B��A�H��G��F��E��D��C���B��A�H��G��F��E��D��C���B��A�H��G��F��E��D��C���B��A������Q��P��O��N��M�����L���KJ��I��Q��P��O��N��M�����L���KJ��I��Q��P��O��N��M�����L���KJ��I��Q��P��O��N��M�����L���KJ��I  
 زيرا » نكن  حكايت  برادرانت  را براي  خوابت ! من  پسرك  اي: گفت  يعقوب«

 را به  اگر خوابش  ترسيد كه  و از آن  را دانست  فرزندش  خواب  تأويل � يعقوب

  حديث در .برند  رشك  را بفهمند و لذا بر وي  آن  كند، آنها نيز تأويل  بيان  برادرانش 

جوييد زيرا هر  آنها ياري  خويش، از كتمان  حوايج  برآوردن  براي« :است  آمده  شريف

 ـرؤيا « :است  آمده شريف  در حديث  همچنين .« است  محسود حاسدان  نعمتي  صاحب

را   اما اگر آن  است  آويخته  اي پرنده  پاي  به ـنگويد   سخني  از آن  صاحبش  كه  گاه تا آن

عاقل، يا   شخص  خود را جز به  پيوندد لذا خواب مي  واقعيت  رؤيا به  كرد، آن  تحكاي

از   بازگو كنيد كه  كسي  را به  آن: يعني .»نكنيد  حكايت  خيرانديشي  دوست، يا شخص

  .دهد  شما ارائه  نيكو به  تعبيري  آن

كني،  بيان  برادرانت  به را  اگر خوابت: يعني »انديشند مي  تو نيرنگي  در حق  گاه آن  كه«

  دهند وبنابراين، تو را به  نبري، سازمان پي  آن  تو به  كه  پنهاني  تو نيرنگي  مبادا در باره

  و چه » آشكار است  دشمني  آدمي  براي  زيرا شيطان«رسانند   هالكت  حسد به  انگيزه

را بر   قطعا او برادرانت  پس !كند مي  را اعالن  خود با انسان  دشمني  كه  دشمني  بزرگ

  . واخواهد داشت  نيرنگ  اين

  

_�� �̂�]��\���[��Z��Y��X��W��V��U��T�������S��R_�� �̂�]��\���[��Z��Y��X��W��V��U��T�������S��R_�� �̂�]��\���[��Z��Y��X��W��V��U��T�������S��R_�� �̂�]��\���[��Z��Y��X��W��V��U��T�������S��R������������������������������a��`��a��`��a��`��a��`
��l��k���j��i�����h���gf�������e��d��c��b��l��k���j��i�����h���gf�������e��d��c��b��l��k���j��i�����h���gf�������e��d��c��b��l��k���j��i�����h���gf�������e��d��c��b  

با  تو را  پروردگارت  كه  گونه  همان: يعني »گزيند تو را بر مي  پروردگارت  و اينچنين«

 گزيند و بر مي  نبوت  به  تو را بر ساير بندگان  برگزيد، همچنين  بخوا  اين  نماياندن

  خواب در  را كه  اي آسماني  اجرام  كه گرداند چنان مي  و مطيع  رام  را برايت  برادرانت

  و به«  واداشت  انحنا و تعظيم  سجده  به  كرد و آنها را در پيشگاهت  رام  ديدي، برايت
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را بر تو   نعمتش آموزد و مي«  تعبير و تفسير خواب: يعني»  حاديثاال  تأويل  تو از علم

  فراهم  برايت ـدو  هر ـرا   و پادشاهي  و نبوت »كند مي  تمام  يعقوب  و بر خاندان

 .هر دو وجود دارد  آخرت دو نعمت، خير دنيا و  اين  در اجتماع  شك  بدون  آورد كه مي

  اين  است، بر همه  نمايانده  تو در خواب  به �اوندخد  كه  رؤيايي  اين  كه  بدان  پس

  تمام  بر پدرانت«خود را   نعمت :يعني »را  قبال آن  كه  گونه همان«كند  مي  داللت  معاني

  برگزيد و او را به  نبوتش  داد، به  نجات  او را از آتش �خداوند  كه » ابراهيم ;كرد

او را   خداوند متعال: قولي  به  كه»  واسحاق«  مفتخر ساخت  خويش  اللهي خليل  موهبت

از  .و موحد پديد آورد  پاكيزه  و تباري  نسل دو بزرگوار،  برگزيد و از اين  نبوت  نيز به

جد (  ، و بر پدر پدر بزرگ)جد(  بر پدربزرگ  گاهي پدر  اسم  شود كه مي  دانسته  آيه  اين

  كه  كساني  و به  خويش  خلق  به » داناست همانا پروردگار تو « شود مي  نيز اطالق )جد

بايد   كه  كارها را چنان  پس ؛خويش  در صنع » است  حكيم«هستند   گزينش  سزاوار اين

  .دهد مي  سامان

  

��u��t��s����r��q��p���������o��n��m��u��t��s����r��q��p���������o��n��m��u��t��s����r��q��p���������o��n��m��u��t��s����r��q��p���������o��n��m  
 اين  كه » هاست نشانه  پرسندگان  براي  و برادرانش  وسفي  در سرگذشت  راستي  به«

 .كند مي  داللت صمحمد  حضرت  بر نبوت  و از جمله  از حقايق  ها بر بسياري انهنش 

  آمده  سوره  اين  نزول  در سبب  وارده  از روايات  بودند زيرا در يكي  يهوديان ؛پرسندگان

  داستان  درباره  از ايشان  يهوديان  بودند كه  هنوز در مكه صخدا  رسول: است

  سرگذشت از  كه  يا كساني  كتاب  از اهل  احدي  در مكه كردند و  سؤال � يوسف

  سوره �خداوند  بود كه  حالي  باشند وجود نداشت، در چنين  داشته  اي آگاهي ‡انبيا

  .فرمود  نازل ص حضرت  بر آن  يكباره  را به « يوسف«

  نزد آن ،« يهودي  بستانه»  از يهود مشهور به  مردي  كند كه مي  روايت �جابر  همچنين

ديد خبر   درخواب � يوسف  كه  مرا از ستارگاني !محمد  اي: آمد و گفت ص حضرت

و در   كرده  سكوت ساعتي صخدا  رسول :گويد مي  ؟ راوي آنها چيست  نامهاي  كه  ده

  آن  را از نامهاي  ايشان فرود آمد و � اثنا جبرئيل  نگفتند، در اين  چيزي  وي  پاسخ
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اگر « :او فرمودند  و به  فرستاده  يهودي  آن  دنبال  به  ايشان  گاه ساخت، آنبا خبر   ستارگان

: فرمودند ! آري: گفت  بستانه »؟ آوري مي  كنم، ايمان  آگاه  ستارگان  آن  تو را از نامهاي  من

وثاب، عمودان،   طارق، ذيال، ذوالكنفات، قابس جريان، :از  است  آنها عبارت  نامهاي«

آنها   نامهاي !هللاوا  آري: گفت  يهودي .»ورذوالفرغ، ضياء و ن ، ضروح،مصبح  فليق

يهوذا، : نامهاي  بودند، به  تن  نيز يازده � يوسف  برادران .برشمرديد  كه  هاست همين

 از تن،  يازده  اين  شمعون، الوي، ربالون، يشجر، دينه، دان، نفتالي، جاد و آشر كه روبيل،

با  � يعقوب درگذشت، »ليا«  بودند و چون  دنيا آمده  به � بيعقو  خاله دختر »ليا«

  .آورد دنيا  را به � و يوسف  كرد و او بنيامين  ازدواج « راحيل»  خواهر وي

  

��e��d��c��b��a���� �̀�_��~��}��|����������{��z��y��x��w��v��e��d��c��b��a���� �̀�_��~��}��|����������{��z��y��x��w��v��e��d��c��b��a���� �̀�_��~��}��|����������{��z��y��x��w��v��e��d��c��b��a���� �̀�_��~��}��|����������{��z��y��x��w��v  
از ما  پدر ما نزد«  بنيامين » و برادرش  يوسف: گفتند« � يوسف  برادران » كه هنگامي«

نيز  خود  كه خواندند در حالي � را برادر يوسف  فقط بنيامين »ترند داشتني  دوست

بود، اما   وي ) پدر و مادري(  برادر اعياني  بنيامين  رو كه  بودند، از آن  وي  برادران  همگي

  به » مهستي نيرومند  ما جمعي  كه حالي در«بودند   وي ) پدري(  عالتي  برادران  ايشان

و   قوي  جمعي ما  كه درحالي: يعني . تن  نفر تا ده  از يك  بيش  است  جمعي: عصبه  قولي

هستند بر   خردسال  كودكاني  را كه  دو تن  پدر ما آن  نيرومند هستيم، ديگر چگونه

  آن  دادن  با ترجيح » است آشكاري  ما در خطاي  ا پدرقطع«دهد  مي  ما ترجيح  همگي

  .ما  به  التفاتي  ا و بيدو بر م

  

��t��s��r��q����p��o��n��m��l��k��j��i��h��g���f��t��s��r��q����p��o��n��m��l��k��j��i��h��g���f��t��s��r��q����p��o��n��m��l��k��j��i��h��g���f��t��s��r��q����p��o��n��m��l��k��j��i��h��g���f  
 با ؛گفت  از برادان  يكي: يعني »بيندازيد  سرزميني  را بكشيد يا او را به  يوسف«

  در سرزميني  وي  يا كشتن، يا افگندن ;دهيد  از دو كار را بايد انجام  يكي � يوسف

دادند   رأي  وي  كشتن  به  يا برخي .نشود  گرفته  سراغي  از وي  هك  و دور از آبادي  گمنام

  معطوف شما  فقط به  پدرتان  تا توجه«  سرزميني  در چنان  وي  افگندن  ديگر به  و برخي

شما   فقط به شود، شما مي  از آن  و خالص  صورت، پدر صاف  در آن: يعني »گردد
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از   پس: يعني » آن از  و پس«دارد  مي  دوست  و تمام  كمال  پردازد و شما را به مي

  يا مردمي . از پدرتان و فرمانبرداري  در امور دين» درستكار شويد  مردمي« � يوسف

  و صفا و شايستگي  عشرت  كننده  مخدوش  عامل  چرا كه  شويد در امور دنيايتان  شايسته

  برطرف  با غيبتش  املع  ا اينو قطع  است � يوسف  شما در دنيا، همانا حسد به

  .شود مي

�﴿: كثير در تفسير ابن p� �o�p� �o�p� �o�p� �o����s� �r� �qs��r� �qs��r� �qs��r� �q﴾� �� �� �� از   قبل  گونه، آنان بدين«: گويد مي�

  .»كردند  توبه  گناه، نيت  ارتكاب

  

��¦��¥����������������¤��£��¢��¡�����~��}��|��{�����z��y��x���w��v��u��¦��¥����������������¤��£��¢��¡�����~��}��|��{�����z��y��x���w��v��u��¦��¥����������������¤��£��¢��¡�����~��}��|��{�����z��y��x���w��v��u��¦��¥����������������¤��£��¢��¡�����~��}��|��{�����z��y��x���w��v��u  
را در  او  را نكشيد بلكه  يوسف«بود  »يهوذا« او: قولي  به»  گفت  از ميانشان  اي گوينده«

و  .نيفتد  بر وي  ديدگان  بيندازيد كه  در قعر چاه: الجب  غيابت »بيندازيد  چاه  نهانگاه

او را   گاه آن »برگيرند او را  از مسافران  تا برخي«بود   المقدس بيت  در سرزمين  چاه  اين

و   پنهان  و از ديد آشنايان پدر  از چشم  كه طوري  وگور ببرند، به گم  سرزميني  با خود به

  عمل  من  مشورت  اين  به � اگر در كار يوسف: يعني »ايد اگر كننده«بماند   گمنام

 « نبي«  آنان  كه  است  آن بر  دليل � يوسف  برادران  از سوي  توطئه  اين  طرح .كنيد مي

اند،  نبوده  نبي � يوسف  نبرادرا  نظر كه  در تأييد اين  اسحق  محمدبن .اند نبوده

  و نافرماني  رحم، عقوق  قطع  كه  شدند، كاري  همداستان  بزرگ  بر كاري  آنان« :گويد مي

او و پدر   ميان  افگندن  و جدايي  گناه بي و  كوچك  بر طفلي  و رحم  رأفت  پدر، قلت

  بر ايشان �وندخدا ـبود   يكجا گرد آورده  را همه  رعايتش  و قابل  محبوب، كهنسال

وجود   دليلي  هيچ � يوسف  برادران  بر نبوت  كه بدان« :گويد كثير نيز مي ابن .»بيامرزد

  .»ندارد

  

��³��²����±��°�� �̄�®��¬���«��ª��©�� �̈�§��³��²����±��°�� �̄�®��¬���«��ª��©�� �̈�§��³��²����±��°�� �̄�®��¬���«��ª��©�� �̈�§��³��²����±��°�� �̄�®��¬���«��ª��©�� �̈�§  
 !پدر  اي: گفتند«شدند، نزد پدر رفتند و   همداستان  در چاه  وي  بر افگندن  كه  گاه و آن

 خاطر عالقه به � يعقوب » داني نمي  امين  ما را بر يوسف  كه  تاس  شده  تو را چه
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 بفرستد و  او را با برادرانش  بود كه  سنگين  داشت، بر وي � يوسف  به  كه  فراواني 

  آنان  گويي . داشت  وي  بر جان  آنان  از جانب  شد كه مي  ناشي  خود از ترسي  شايد اين

اما او  بودند،  شده  با خودشان � يوسف  آمدن  بيرون  خواهان � قبال نيز از يعقوب

كردند   وي را از  سؤال  داشتند، اين  از موضوع  كه  اي پيشينه  حاال با آن  پس. بود  نپذيرفته

  كوشيم مي  اش نگهداري و در حفظ و » او هستيم  ما خيرخواه  كه  در حالي« :و افزودند

  .؟ دانيمنزد تو برگر  و عافيت  سالمت  تا او را به

  

��½��¼������»��º��¹�� �̧�¶��µ��´��½��¼������»��º��¹�� �̧�¶��µ��´��½��¼������»��º��¹�� �̧�¶��µ��´��½��¼������»��º��¹�� �̧�¶��µ��´  
  شود و ميوه  ها، سرگرم و بخرامد در چمن »تا بگردد  ما بفرست  فردا او را همراه«

 ما و«  است  و سرگرمي  شادماني  فقط براي  كه  مباحي  از بازيهاي »كند  و بازي«بخورد 

  .برسد  آسيبي  وي  به  كه از اين » او را نگهبانيم  خوبي  به

  

��Ë��Ê��É���È��Ç�����Æ��Å���Ä����Ã��Â��Á��À����¿��¾��Ë��Ê��É���È��Ç�����Æ��Å���Ä����Ã��Â��Á��À����¿��¾��Ë��Ê��É���È��Ç�����Æ��Å���Ä����Ã��Â��Á��À����¿��¾��Ë��Ê��É���È��Ç�����Æ��Å���Ä����Ã��Â��Á��À����¿��¾  
 ترتيب،  اين  به »كند مي  مرا اندوهگين  او را ببريد، سخت  كه اين: گفت« � يعقوب

  كه  اي و نگراني  دارد و از بيم � يوسف  به  كه  از فرط محبتي  خبر داد كه  ايشان  به

 گرگ  كه از آن  ترسم و مي«شود  مي  غمگين  وي  كند، از غيبت مي  احساس  وي  برجان

 و بازي، يا  گردش  به  بودنتان  مشغول  سبب به» باشيد  او را بخورد و شما از او غافل 

  سخن اين � يعقوب: قولي  به . اش داري حفظ و نگه  به  و عنايتتان  اهتمام  عدم  سبب به

  ودر واقع  گفت  داشت � يوسف  بر جان  نخود آنا  از ناحيه  كه  اي و نگراني  را از بيم

مقصود او   پس ـنبود  بيش  تعبير كنايي  ، يك)بخورد  او را گرگ  ترسم مي(: كه  جمله  اين

  خيز بود پس  گرگ  سرزمين، سرزميني  آن :ديگر  قولي  به .بودند  ، خود برادران« گرگ«از

  . خود است  حقيقي  معناي  تعبير به  اين
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����Í��Ì����Í��Ì����Í��Ì����Í��Ì���Õ��Ô��Ó�������Ò��Ñ��Ð��Ï��Î���Õ��Ô��Ó�������Ò��Ñ��Ð��Ï��Î���Õ��Ô��Ó�������Ò��Ñ��Ð��Ï��Î���Õ��Ô��Ó�������Ò��Ñ��Ð��Ï��Î  
 گرگ  و بر دفع » نيرومند هستيم  ما گروهي  كه او را بخورد، با اين  اگر گرگ: گفتند«

 كار  ترين اگر بر ساده: لخاسرون »بود  ا زيانكار خواهيمما قطع  صورت  در آن«  تواناييم 

عجز  و  از فرط ضعف صورت،  قادر نباشيم، در آن  است  پسربچه  از يك  داري نگه  كه

  منتفي مشروط  انتفاي  سبب ود لذا شرط بهب  خواهيم  مقدار و نابود شونده بي  مردمي

  .او را از نزد ما بربايد  گرگ  كه  نيستيم  عرضه قدر بي  ما آن: است، يعني

  

�����R��Q��P��O��N��M����L�����K��JI��H���G��F��E��D��C��B��A�����R��Q��P��O��N��M����L�����K��JI��H���G��F��E��D��C��B��A�����R��Q��P��O��N��M����L�����K��JI��H���G��F��E��D��C��B��A�����R��Q��P��O��N��M����L�����K��JI��H���G��F��E��D��C��B��A
��S��S��S��S  

  هم خود را با  و عزم »شدند  و همداستان« � از نزد يعقوب »دنداو را بر  وقتي  پس«

در  « الجب  غيابه« تفسير .كردند  چنين» بگذارند  چاه  او را در نهانگاه  كه« ;كردند  جزم

منظور   به » كرديم  وحي«�  يوسف  سوي به: يعني »او  سوي  و به«  گذشت )10(  آيه

  بود كه  خردسالي  او پسر بچه  كه چرا  وي  به  ادند  و آرامش  وي  وحشت  كردن  برطرف

  شده  بيگانه  و عاطفه  از رحم  كه  سختي  با دلهاي ـ  از برادرانش  هم  آن ـمرد جفاجو   ده

  شده  بودند تا هر طوري  آورده  تاخت  وي بود، بر  بربسته  از آنها رخت  و مهر و رأفت

  كارشان  را از اين  قطعا آنان  كه«  كرديم  او وحي به ! آري .خود بردارند  او را از سر راه

و   را از چون  برادرانت  خويش  نجات سرانجام، بعد از :يعني » ساخت  با خبر خواهي

در   كه چنان .نمود  خواهي  دادند، با خبر و آگاه  تو سازمان  در حق  كه  اي توطئه  چند اين

  خريد آذوقه  براي  ايشان  كه  هنگامي  رادرانشب  به  خطاب � يوسف  سخنان )89(  آيه

در   گشته گم � او ديگر يوسف  كه شود، بعد از آن مي  روند، مطرح مي مصر  به  نزد وي

  خواهي  را آگاه  آنان ! آري . مصر است  هاي گنجينه  تمام  متولي  بلكه  نيست  چاه  نهانگاه

آنهارا   زودي  به«: گويد مي  در تفسير آن � عباس ابن »دانند نمي  كه  در حالي«  ساخت

 شناسند زيرا تو را نمي  كه  ساخت  خواهي  آگاه  با تو كردند، درحالي  كه  كاري  ازاين

در  .»روبرو شوند  با تو در مسند پادشاهي  روزي  رسد كه نمي  آنها هم  خيال  اصال به

كردند،   اهانت  وي  زدند و به را � يوسف  كه بعد از آن  برادران: است  آمده  روايات
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  نيمه  دلو به  گذاشتند و چون  او را در دلو چاه  سپس  كشيده  بيرون  را از تنش  پيراهنش

افتاد،   در آب � يوسف .افگندند تا بميرد  با دلو در چاه  گونه رسيد، او را همان  چاه

  به  دلشان  كه اين  گمان  ند، او بهزد  بر او بانگ  هنگام  برد، در اين  پناه  اي صخره  به  سپس

داد، اما   اند، پاسخ آمده  و شفقت  بر سر رحم  وي  به  و نسبت  است  سوخته  وي  حال

  نابودش  پاك  بيندازند كه  را بروي  اي خواستند تا صخره  بود زيرا آنان  بر عكس  قضيه

در   يوسف  به �خداوند« :گويد مي  نسفي . كار بازداشت  را از اين  كند، اما يهوذا ايشان

  .»فرستاد  وحي  در كودكي:  عيسي و  يحيي  به  كه فرستاد چنان  وحي  كودكي

  

��X�������W��V��U���T��X�������W��V��U���T��X�������W��V��U���T��X�������W��V��U���T  
  ساختگي  هاي با گريه  شب  در تاريكي: يعني »نزد پدر خود آمدند  گريان  و شامگاهان«

  نيرنگ غدر و  خود ساخته  دروغ  ها را پشتوانه گريه  آمدند تا اين � نزد يعقوب

بعد از « :گويد مي  اعمش .بپوشانند  آن  از تزوير بر روي  دهند و نقابي  را رونق  خويش

  .« نكن  راتصديق  گرياني  شخص  ، هيچ� يوسف  برادران  از داستان  آگاهي

  

��i��h��g�����f��e��dc��b����a�� �̀�_�� �̂��]��\��[�����Z��Y��i��h��g�����f��e��dc��b����a�� �̀�_�� �̂��]��\��[�����Z��Y��i��h��g�����f��e��dc��b����a�� �̀�_�� �̂��]��\��[�����Z��Y��i��h��g�����f��e��dc��b����a�� �̀�_�� �̂��]��\��[�����Z��Y
��l���k��j��l���k��j��l���k��j��l���k��j  

 اسب  دويدن، يا مسابقه  مسابقه: يعني » دهيم  مسابقه  كه  ما رفتيم !پدر  اي: گفتند«

 « رهان«و تيراندازي،  مسابقه « نضال«:گويد مي  ازهري . تيراندازي  سواري، يا مسابقه 

  كه  است  گفتني . است  هر دو معني  جامع « نستبق»  و كلمه  است  سواري  اسب  مسابقه

  را پيش  و يوسف«  است  بوده  جنگي  مهارتهاي  و آموزش  تمرينمسابقه،   از آن  هدف

تو   خورد ولي او را  گرگ  گاه آن«كند   تا از آنها حفاظت » بوديم  خود گذاشته  كاالي

و   مادر قلب  كه اين  علت  آورديم، به  پيش  كه  عذري  در اين » ما نيستي  باوردارنده

در نزد  »چند هر«  داري � يوسف  به  كه  وافري  محبت  سبب  و به  هستيم  متهم  نهانت

  .» راستگو باشيم«امر   تو، يا در واقع
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��`� �_�� � �~��}��� |{��z��yx��w��v��u��t��s�� rq���p���o��n��m��`��_�� � �~��}��� |{��z��yx��w��v��u��t��s�� rq���p���o��n��m��`��_�� � �~��}��� |{��z��yx��w��v��u��t��s�� rq���p���o��n��m��`��_�� � �~��}��� |{��z��yx��w��v��u��t��s�� rq���p���o��n��m
��b��a��b��a��b��a��b��a  

  پيراهن  را كشته  برادران، گوسفندي »آوردند  دروغين  خوني  به  را آغشته  و پيراهنش«

  پس. كنند  را پاره  پيراهنش  كردند كه  آغشتند، اما فراموش  آن  خون  را به � يوسف

  بوده  فرزانه شما هشيار و  ادعايي  گرگ  قدر اين  چه: گفت  آنان  به  خطاب � يعقوب

شما   هاي نفس  بلكه نه « !!كند نمي  را پاره  خورد، اما پيراهنش را مي � يوسف  كه  است

شما   و دل  چشم  پيش در: يعني »شما  براي«داديد   انجام  با برادرتان  كه »بد را  كاري

از   كه  است  آمده  شريف  در حديث » است  جميل  صبري  كار من  پس  است  آراسته«

با خود   كه  صبري« :فرمودند  ؟ ايشان چيست  صبر جميل :پرسيدند صخدا  رسول

از او : يعني »شود مي  طلبيده ا مددو از خد« .»باشد  نداشته  همراه  به  اي و گاليه  شكايت

و برمال   از او بر آشكار كردن :يعني »كنيد مي  توصيف  بر آنچه«  طلبم مي  مدد و ياري

  شما وصف  كه  آنچه  او بر تحمل يا از . طلبم اظهار كرديد، مدد مي  كه  دروغي  ساختن

  . طلبم كنيد، مدد مي مي

  

nm� �l� � � � �k��j� � ih� �g� �f�� �e� �d� �cnm� �l� � � � �k��j� � ih� �g� �f�� �e� �d� �cnm� �l� � � � �k��j� � ih� �g� �f�� �e� �d� �cnm� �l� � � � �k��j� � ih� �g� �f�� �e� �d� �c��� �� �� ���t� �s� �r� � � qp� �o��t� �s� �r� � � qp� �o��t� �s� �r� � � qp� �o��t� �s� �r� � � qp� �o
��v��u��v��u��v��u��v��u  

: يعني » كارواني و« :دهد خبر مي  در قعر چاه � يوسف  از حال  خداوند متعال  سپس

 :وارد »فرستادند وارد خود را  آمد پس«مصر بود   عازم  از شام  كه  همسفري  گروه

: ييعن » را انداخت  دلوش  پس«آورد  مي  آشاميدني  آب  گروه  براي  كه  است  سقايي

  آويخت  را در ريسمان خود  يوسف  هنگام  بكشد، در اين  افگند تا آب  چاه  را به  دلوش

  يك  باد، اين  مژده  گفت« را ديد � يوسف  آب  جاي  سقا دلو را باال كشيد، به  و چون

ساختند،   و او را پنهان«داد   همسفرش  ياران  خود، يا به  را يا به  مژده  اين » پسر است

را   پسري  چنين  از چاه  راكه  موضوع  مسافر، اين  كاروانيان: يعني » دانسته  الييكا

اند تا او را در مصر  ما داده  به پسر را  اين  آب  اين  مالكان :و گفتند  داشته  اند، پنهان يافته

  فتهاو را گر  مبادا برادرانش  كه  آن  كرد، از بيم  سكوت  هم � يوسف . بفروشيم  برايشان
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�در تفسير  �  عباس اما ابن .برسانند  قتل  و به {p� �op� �op� �op� �o z برادران« :گويد مي  

و   است  او برادرشان  نگفتند كه  كاروانيان  و به داشتند  را پنهان  راز كار وي � يوسف

  را پنهان  رسانند، راز كار خويش  قتل او را به  برادران  كه آن  نيز از بيم � يوسف

بار و از  محنت  اعمال  از اين � يوسف با »كردند مي  آنچه  ا دانا بود بهو خد« .« داشت

 او  كه بودند درحالي  افگنده  او را در آن ـ  رساندنش  فروش  با به ـ  كه  و ابتذالي  ستم

  حال  ساختن  بر دگرگون �خداوند  البته .بود « الكريم ابن  الكريم ابن  الكريم ابن  كريم«

  . داشت  نهفته  كار، حكمتي  توانا بود، اما در اين  بال از وي  ينا  و دفع  وي

  

��¡�����~��}��|��{��z���y��x��w��¡�����~��}��|��{��z���y��x��w��¡�����~��}��|��{��z���y��x��w��¡�����~��}��|��{��z���y��x��w  
 و  كاروان  آن  رئيس: يعني »چند ـ فروختند  ناچيز ـ درهمي  بهايي  و او را به«

  انبرادر  كه  است  مراد اين: قولي  به .فروختند  اندك  بهايي  او را در مصر به  همراهانش

  وضع در  كه  اي برده  كمتر از بهاي  بهايي  به �yx�yx�yx�yxz}�را فروختند او  � يوسف

  درهم بيست  او را به« :گويد مي �مسعود ابن .او بود  و وضع  حال  همچون  و حالي

دهد و  مي  او را فروختند، ترجيح � يوسف  برادران  را كه  قول  كثير اين ابن .»فروختند

  وي  به  اي عالقه  كه »بودند  رغبتان از بي  يوسف  و در باب«: است  تعبار  او اين  دليل

 � يوسف  يافتن از  كاروانيان« :گويد كثير مي ابن .دادند نمي  وي  به  و اهميتي  نداشته

  مناسب  بهايي  او را به  مند شدند كه عالقه  خاطر آن  او به  و به  شده  بسيار شادمان

  .»بودند � برادر يوسف  همان  رغبتان بي  اين  پس .بفروشند

  

��²��±°�� �̄ �®��¬��«�� � �ª��©�� �̈ �§��¦��¥��¤��£���¢��²��±°�� �̄ �®��¬��«�� � �ª��©�� �̈ �§��¦��¥��¤��£���¢��²��±°�� �̄ �®��¬��«�� � �ª��©�� �̈ �§��¦��¥��¤��£���¢��²��±°�� �̄ �®��¬��«�� � �ª��©�� �̈ �§��¦��¥��¤��£���¢
��Ã��Â��Á��À����¿��¾��½��¼»��º���¹�� �̧�¶����µ�� �́�³��Ã��Â��Á��À����¿��¾��½��¼»��º���¹�� �̧�¶����µ�� �́�³��Ã��Â��Á��À����¿��¾��½��¼»��º���¹�� �̧�¶����µ�� �́�³��Ã��Â��Á��À����¿��¾��½��¼»��º���¹�� �̧�¶����µ�� �́�³

��Æ��Å����Ä��Æ��Å����Ä��Æ��Å����Ä��Æ��Å����Ä  
 دار امر عهده  او عزيز مصر بود كه »بود  را خريده  يوسف  مصر كه  از اهل  كس و آن«

 او  و به  همسرم  اي »دار  او را گرامي: گفت  همسرش  به«ود ب  آن  هاي انبارها و گنجينه
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  به شايد«  وي  نيكو به  لباسي  و پوشاندن  پاكيزه  غذايي  كن، با دادن  رسيدگي  خوبي  به

  اويي از همچو  ما را كه  از كارها و نيازهاي  شايد او برخي: يعني »ما سود بخشد  حال

  فرزندي  او را به: يعني » اختيار كنيم  فرزندي  او را به يا«كند   است، بر آورده  ساخته

  . گردانيم  و فرزند خويش  برگزيده

  و از وي بود  داشت، عقيم  وزارت  مصر پست  نزد پادشاه  عزيز مصر كه :اند گفته  راويان

  نام« :گويد مي � عباس ابن .« ملك»  يعني  عربي  زبان  به :عزيز .آمد دنيا نمي  به  فرزندي

  شخصي  وقت  در آن مصر  بود و شاه « راعيل« يا »زليخا« همسرش  و نام »قطفير»  وي

آورد   ايمان � يوسف  نبوت  ا بهبعد  كه « عمالقه«  از قوم »وليد« فرزند « ريان«  نام بود به

را در  � عزيز مصر يوسف  هك  است  شده  روايت .« درگذشت � يوسف  و در حيات

مصر در   پادشاه  كرد و ريان  زندگي  درمنزلش  سال  خريد، او سيزده  اش سالگي  هفده

  سالگي  القدر در صدوبيست پيامبر جليل  آن برگزيد و  وزارت  او را به  اش سالگي  سي

  . يافت  وفات

 از چنگ � يوسف  دادن  از نجات ؛گذشت  آنچه  به  است  اشاره » گونه و بدين«

  كه تا بدانجا  عزيز مصر بر وي  دل  ساختن  و مهربان  از چاه  وي  نآورد  برادرانش، بيرون 

 مكنت  سرزمين  را در آن  ما يوسف« :فرمايد مي  كه رسيد چنان  و مكنت  جاه  به

 »را  احاديث  او تأويل  به  و تا بياموزيم«  داديم  فرمان  و او را بر امر و نهي » بخشيديم 

  روي  گونه كارها همان: يعني » تواناست  دا بر كار خويشو خ«تعبير خوابها را : يعني

كار  تدبيرها به آن،  خالف  در جهت  چند مردم بخواهد، هر  سبحان  خداي  دهد كه مي

دانند  و نمي  تواناست  بر كار خويش �خداوند  كه »دانند نمي  اكثر مردم  ولي«بندند 

  .منكرانند و  ناكثريت، مشركا  اين  كه  را در خلقش  وي  حكمت

  

���Ñ��Ð��Ï��Î��ÍÌ��Ë��Ê��É����È��Ç���Ñ��Ð��Ï��Î��ÍÌ��Ë��Ê��É����È��Ç���Ñ��Ð��Ï��Î��ÍÌ��Ë��Ê��É����È��Ç���Ñ��Ð��Ï��Î��ÍÌ��Ë��Ê��É����È��Ç  
 و اوج  قوت  كمال  به  رسيدن  وقت :اشد »رسيد  جواني  عنفوان  به  يوسف  و چون«

 :قولي  به .شود مي  شروع  بدن  و فرسودگي  روند كاستي  آن بعد از  كه  رشد است 

او  :ديگر  قولي  به .بود  ساله  ههجد: قولي  ساله، و به  و سه  سي  وقت  در اين � يوسف
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 عطا  و علم  او حكمت  به«  وقت  در اين ! آري .بود  رسيده  حد بلوغ  به  وقت  در اين

و   در دين  بود از دانش  عبارت  و علم  بود از نبوت  عبارت  حكمت: قولي  به » كرديم

 كه  هر كس  پس » يمده مي  پاداش  چنين را اين  و نيكوكاران« . تعبير خواب  دانستن

  .گرداند را نيكو مي  پاداشش  هم  عزوجل  ت، خدايرا نيكو ساخ  عملش 

  

��S��� �R��QP��O��N��ML��K��J��� � � �I��H��G��F��E��D��C��B��A��S��� �R��QP��O��N��ML��K��J��� � � �I��H��G��F��E��D��C��B��A��S��� �R��QP��O��N��ML��K��J��� � � �I��H��G��F��E��D��C��B��A��S��� �R��QP��O��N��ML��K��J��� � � �I��H��G��F��E��D��C��B��A
��[��Z��Y��X������W���VU��T��[��Z��Y��X������W���VU��T��[��Z��Y��X������W���VU��T��[��Z��Y��X������W���VU��T  

  و شنود كرد تا از او كام  گفت  بود، با يوسف  اش در خانه  يوسف  كه  زني  و آن«

: راودته .زليخا بود ـاند  كرده  نقل  بنابرآنچه ـ  نامش  عزيز مصر بود كه  زن او »گيرد

  به  مخصوص  و گاهي  است  و مهرباني  نرمي  به  و طلبيدن  خواستن  معناي  به ؛ازمراوده

بود  در  در آنجا هفت: قولي  به » و درها را بست«  است  و كامجويي  جماع  درخواست

و   بشتاب ! يوسف  اي: يعني » آي  پيش: و گفت«  بست  از ديگري  ا پسر  زليخا يكي  كه

 » گفت« فراخواند  خويش  كامجويي  او را به  گونه  ينبد ! توام  از آن  بيا كه  من  پيش

تو   كه  از آنچه استوار،  بردني  پناه  به �خدا  به  برم مي  پناه: يعني »هللامعاذ ا« � يوسف

  چگونه: يعني » ساخت مرا نيكو  است، جاي  من  او آقاي«  خواني اميفر  آن  سوي مرا به

مرا   كه  است  من  سرور و موالي عزيز آقا و  شوهرت  كه در حالي  بكنم  كاري  با تو چنين

  به  او بود كه  زيرا هم  واال بخشيده  منزلتي  من  و به  را نيكو ساخته  داده، جايم  پرورش

و   كرده  خيانت  همسرش  را در حريم او  چگونه  پس !دار  را گرامي او  جايگاه: تو گفت

را با   نيكي  كه  كساني: يعني » ستمكاران اقطع«؟  گويم  اجابت  ات خواسته  تو را در اين

  .»شوند رستگار نمي«دهند  مي  پاسخ  بدي
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��o���n��ml�����k��j��i��h��gf��e��d��c��b������a�� �̀�_ �̂�]��\��o���n��ml�����k��j��i��h��gf��e��d��c��b������a�� �̀�_ �̂�]��\��o���n��ml�����k��j��i��h��gf��e��d��c��b������a�� �̀�_ �̂�]��\��o���n��ml�����k��j��i��h��gf��e��d��c��b������a�� �̀�_ �̂�]��\
��q��p��q��p��q��p��q��p��r��r��r��r  

 او كرد ـ اگر برهان  نيز آهنگ  كرد و يوسف  وي  آهنگ  زن  آن  و در حقيقت«

  و سرشت  بشري  طبيعت  مقتضاي  آنها به  هر يك  پس »بود  را نديده  پروردگارش 

كرد و   معصيت  زليخا آهنگ« :گويد مي  ثعلب .كردند  و رغبت  ميل  ديگري  آفرينش، به

  عملي را  قصدش  نيز قصد كرد ولي � د و يوسفمصر بو  معصيت  بر ارتكاب

زليخا   زدن  آهنگ � يوسف: قولي  به .« دو قصد بسيار است  ميان  تفاوت  پس.  نساخت

  در اين � يوسف از سوي �خدا  عهد و پيمان  يادآوردن  به :پروردگار  برهان .را كرد

 :ديگر  قولي  به .نكنند  او را معصيت  كه  عهد گرفته  او از بندگانش  مورد بود كه

  را به  سرانگشتش  ديد كه  را در برابر خود در هيأتي � يعقوب  چهره � يوسف

  از جانب: يعني»  كرديم چنين« .داد فحشا هشدار مي  و او را از ارتكاب  گزيده  دندان

ورد ياد آ را به  خود آيد وعهد و پيمان  تا به  داديم  را نشان  برهاني � يوسف  خود به

را باز «زنا : يعني »و فحشا«  همسرش عزيز در مورد  به  خيانت: يعني » بدي  تا از وي«

  كه  است  از كساني � يوسف: يعني » ماست  مخلص  او از بندگان  چرا كه  گردانيم

  در چاه  و او را از افتادن  گردانيده  خالص  خويش  رسالت  او را براي  عزوجل  خداي

  . است  داشته  نگه  معصوم  معصيت

  

���d��c��b��a�� �̀�_��~���}|��{��z��y��x��w��v��u���t���s���d��c��b��a�� �̀�_��~���}|��{��z��y��x��w��v��u���t���s���d��c��b��a�� �̀�_��~���}|��{��z��y��x��w��v��u���t���s���d��c��b��a�� �̀�_��~���}|��{��z��y��x��w��v��u���t���s
��k��j���i���h�����g��f��������e��k��j���i���h�����g��f��������e��k��j���i���h�����g��f��������e��k��j���i���h�����g��f��������e  

 و زليخا هر دو � يوسف: يعني »كردند  ديگر سبقت در بر يك  سوي دو به  و آن«

د قص و زليخا  از در را داشت  رفتن  قصد فرار و بيرون � در شتافتند، يوسف  سوي به

  پيراهن  زن  و آن«دارد   بازش  رفتن  و از بيرون  گرفته  سبقت  تا بر وي  را داشت  آن

، او را � يوسف  پيراهن  تا با كشيدن  خواست زليخا مي »كرد  پاره  را از پشت  يوسف

و «شد   سر پاره  از پشت � يوسف  اثنا پيراهن  در اين  باز دارد كه  رفتن  از بيرون

زليخا را در آنجا  عزيز شوهر  هنگام  در اين: يعني »يافتند  دروازه  نزديك را  شوهر زن
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قصد   كه  كسي  جزاي«عزيز   زن » گفت«  در اينجا شوهر است »آقا :سيد« مراد از .يافتند

تا بر   گفت  مكر و نيرنگ  را از روي  سخن  زليخا اين »؟ چيست  تو كرده  زن  به  بدي

  نسبت � يوسف  بد را به قصد  اين  بود كه  سان بدين .كند  پوشي  قصد بد خود پرده

  كه«  نيست » جز اين«  تو كرده  زن  به  قصد بدي  كه  كسي  جزاي :كرد  داد و اضافه

  كه اين  انتقام  تا به  خواست زليخا  ترتيب  اين  به »شود  دردناك  يا دچار عذابي  زنداني

اندازد   زير تازيانه  افگند يا به  زندان  كرده، او را به  نافرماني  اش از خواسته � يوسف

كيفر   سزاوار اين � يوسف  كه  وانمود ساخت  چنين  شوهرش  در ظاهر امر به  ولي

  . است  تجاوز كرده  وي  به  كه  او بوده  چرا كه  است

  

��}��|��{��z��y��x������ � � �w��v��u���� ��t��s��r��qp��o��n��m��l��}��|��{��z��y��x������ � � �w��v��u���� ��t��s��r��qp��o��n��m��l��}��|��{��z��y��x������ � � �w��v��u���� ��t��s��r��qp��o��n��m��l��}��|��{��z��y��x������ � � �w��v��u���� ��t��s��r��qp��o��n��m��l
¡�������~¡�������~¡�������~¡�������~��������  

  من  نفس  و شنود كرد تا مرا از محافظت  گفت  با من  او بود كه  اين: گفت  يوسف«

 و من  خواست  و مهر و نيرنگ، كام  با نرمي  از من  تو بود كه  زن  اين: يعني »كند  غافل

 صحيح »داد  شهادت  زن  آن  از خانواده  و شاهدي«  ام نكرده  قصد بدي  وي  هرگز به 

  در اين  كه  حديثي  دليل  آمد، به  سخن  به  بود كه  در گهواره  گواه، طفلي  آن  كه  است  اين 

  سخن  گهواره در  كه  چهار طفلي  از جمله  ايشان  كه  است  شده  نقل صاز پيامبر  باب

: گفت  بود كه  اين  وي  و شهادت .اند را ذكر كرده � شاهد يوسف  هم  اند، يكي گفته

  اين  پس  خورده  چاك« رو  از پيش: يعني »از جلو« � يوسف: يعني »او  اگر پيراهن«

  در اين »و«  است  داشته  قصد بدي  وي  در حق � يوسف  كه » است  گفته  راست  زن

  خواسته  كام  زليخا از وي  كه  سخنش  اين در » است  از دروغگويان  يوسف«  صورت

  . است
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� �̈�§���¦��¥��¤����������£��¢� �̈�§���¦��¥��¤����������£��¢� �̈�§���¦��¥��¤����������£��¢� �̈�§���¦��¥��¤����������£��¢������¬��«��ª����©��¬��«��ª����©��¬��«��ª����©��¬��«��ª����©  
 در » است  گفته  دروغ  زن  اين  پس  خورده  چاك«  سرش » از پشت  و اگر پيراهنش«

 آن  عليه  در ادعايش » است  گويان از راست  و يوسف« � يوسف  خود عليه  ادعاي

  . زن 

  

»��º��¹ �̧�¶��������µ�� �́��³��²��±��°�� �̄�®»��º��¹ �̧�¶��������µ�� �́��³��²��±��°�� �̄�®»��º��¹ �̧�¶��������µ�� �́��³��²��±��°�� �̄�®»��º��¹ �̧�¶��������µ�� �́��³��²��±��°�� �̄�®����������½��¼��½��¼��½��¼��½��¼  
 » شده  پاره  از پشت« � يوسف  پيراهن: يعني » شپيراهن  كه«عزيز  »ديد  چون  پس«

  اي » شماست از كيد«ماجرا   اين: يعني » اين: گفت«و   را دريافت  حقيقت  هنگام  در اين

  . است  نيرنگ مكر و :كيد » است  شما زنان، بزرگ  همانا نيرنگ  كه«  زنان  گروه

  

��Ê����É��È��Ç��Æ��ÅÄ��Ã��ÂÁ���À���¿��¾��Ê����É��È��Ç��Æ��ÅÄ��Ã��ÂÁ���À���¿��¾��Ê����É��È��Ç��Æ��ÅÄ��Ã��ÂÁ���À���¿��¾��Ê����É��È��Ç��Æ��ÅÄ��Ã��ÂÁ���À���¿��¾  
  اي« :گفت � يوسف  نشود، به  شايع  مردم  خبر ميان  اين  كه آن  براي  وهرشش  گاه آن

  مردم  ميان نگو تا خبر  سخن  دار و از آن  را پوشيده  ماجرا و آن » درگذر از اين!  يوسف

بخواه،   آمرزش«  است  داده  از تو روي  كه »خود  گناه  زن، براي  و تو اي«نشود   شايع

بود   گونه بدين .عمد قصد و  به » اي بوده  از خطاكاران«كار   اين  سبب  هب »تو  گمان بي

نداشت، يا او   ديني  غيرت  كه اين  دليل  برخورد كرد، يا به  نرمي  به  عزيز با همسرش  كه

  .شمرد كند، معذور  شكيبايي  آن بر  توانست نمي  كه  را در امري

  

Ô��� �Ó��Ò��� � � �Ñ��Ð��Ï��Î�� � �Í��Ì��ËÔ��� �Ó��Ò��� � � �Ñ��Ð��Ï��Î�� � �Í��Ì��ËÔ��� �Ó��Ò��� � � �Ñ��Ð��Ï��Î�� � �Í��Ì��ËÔ��� �Ó��Ò��� � � �Ñ��Ð��Ï��Î�� � �Í��Ì��Ë��� �� �� ���Þ��Ý��Ü���Û�� ÚÙ��Ø��×�� ÖÕ��Þ��Ý��Ü���Û�� ÚÙ��Ø��×�� ÖÕ��Þ��Ý��Ü���Û�� ÚÙ��Ø��×�� ÖÕ��Þ��Ý��Ü���Û�� ÚÙ��Ø��×�� ÖÕ
���à��ß���à��ß���à��ß���à��ß  

زبانها  عزيز، خبر بر سر  خواسته  برخالف: يعني »گفتند«مصر  »چند در شهر  و زناني«

  متولي  و زن  زندانبان  نانوا، زن  ساقي، زن  حاجب، زن  زن: قولي  به  چند كه  افتاد و زناني

خواهد تا اورا از حفظ  مي  خود كام  عزيز از غالم  زن« :بودند، گفتند  شاه  چهارپايان

 محبت: يعني » است  گرفته  جاي  او در دلش  كند، همانا محبت  غافل  وي  نفس
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  آن  غالف: قلب  شغاف . است  و او را بيمار ساخته  كرده  جا خوش  در دلش � يوسف 

رشد   ر از راهكا  با اين  كه چرا » بينيم مي  آشكاري  ما او را در گمراهي  راستي به«  است

  . است  شده  و خرد منحرف  عقل  و اقتضاي

  

��R��QP��O��N��M��L��K������J���I��H��G��F�����E��D���C��B��A��R��QP��O��N��M��L��K������J���I��H��G��F�����E��D���C��B��A��R��QP��O��N��M��L��K������J���I��H��G��F�����E��D���C��B��A��R��QP��O��N��M��L��K������J���I��H��G��F�����E��D���C��B��A
��b�����������a���� �̀����_�� �̂�]��\��[��Z��Y��X��W��V��U��������T��S��b�����������a���� �̀����_�� �̂�]��\��[��Z��Y��X��W��V��U��������T��S��b�����������a���� �̀����_�� �̂�]��\��[��Z��Y��X��W��V��U��������T��S��b�����������a���� �̀����_�� �̂�]��\��[��Z��Y��X��W��V��U��������T��S  

: قولي  به »دشني« را در مورد خود  آنان  غيبت: يعني »را  مكر آنان«عزيز   زن » چون  پس«

زليخا را   كه  گونه بدين گردند،  نايل � ديدار يوسف  به  طريق  خواستند تا از اين  آنان

 »مكر« را  آنان  رو سخن دهد، ازاين  نشان  آنان  را به � آورند تا يوسف  بر سر خشم

  زد آنانن« :يافتند زيرا همسر عزيز  مراد خود نيز دست  مكر به  آنها در اين  ناميد، البته

بيفتند   دامي  بنگرند و در همان � يوسف  جمال  به  را فراخواند كه  تا ايشان »فرستاد

  مجلسي  آنان  براي: يعني » ساخت  آماده  متكايي  آنان  و براي«  است  افتاده  او در آن  كه

 »داد  كاردي  از آنان  هر يك  و به«زنند   تكيه  بر آن  كه كرد  آماده  و جايگاههايي  آراست

و   مانند سيب ;كنند  قطعه  بكنند و قطعه  بود، پوست  آورده  برايشان  را كه  هايي تا ميوه

  زليخا نيز از كوتاهي  ريزي  برنامه  اين .» درآي  بر آنان« � يوسف به » و گفت«  غيره

  داد، باز هم  روي � يوسف  از زليخا در حق  كه  آنچه  با وصف بود زيرا  شوهرش

را  او  زنان  چون  پس«بود   گذاشته  يكجا باقي  دو را در منزل  آن )عزيز(  شوهرش

خود  و بي  مدهوش � مانند يوسف بي  و جمال  از حسن  آنان » يافتندش  ديدند بزرگ

 و«در آمد   لرزه  به  اندامهايشان  يافتند تا بدانجا كه  و شگرف  عجيب  را بسي شدند و او

  وحواس  هوش  را ديدند، چنان � يوسف  دلرباي  حسن  چون »ريدندرا ب  دستانشان

بريدند و  را  ميوه، دستانشان  جاي به  شدند كه  زده و هيجان  داده  خود را از دست

  پاك: وگفتند«بود   مشغول � يوسف  به  دلهايشان  كه  نكردند، از بس  درد هم  احساس

دارد   شگرفي  انگيز و جمال  حيرت  زيبايي  چنانزيرا  » زاد نيست  آدمي  خدا، اين  است
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  در سرشت  كه » نيست بزرگوار  اي جز فرشته  اين«  است  نشده  ديده  بشري  در هيچ  كه

  . است  شده  نهاده  اي العاده برتر و فوق  هايي ايشان، زيبايي  و طبيعت

  

����u��t��s��r��q��p��o��nm��l���k��j��i��hg��f��e��d��c����u��t��s��r��q��p��o��nm��l���k��j��i��hg��f��e��d��c����u��t��s��r��q��p��o��nm��l���k��j��i��hg��f��e��d��c����u��t��s��r��q��p��o��nm��l���k��j��i��hg��f��e��d��c
�v�v�v�v����������x��w��x��w��x��w��x��w  
و » بوديد  كرده  او سرزنشم  درباره  كه  است«  نوجواني » همان  اين: عزيز گفت  زن«

  كه  گفت  آنان  به  را هنگامي  سخن  اين .ايد كرده  مالمت  وي به  و دلباختگي  مرا در عشق

  مفتون  را جملگي  ديد و آنان  حاكم  و دلشان  را در چشم � يوسف  و دلربايي  شگفتي

 ! آري« :باشد و افزود  ساخته آنها آشكار  تا عذر خود را براي  يافت  وي  و شيدا و عاشق

  كرد و راه  نافرماني  از من :يعني » داشت  او خود را نگاه  ولي  خواستم  از او كام  من

در كار   كرد تا خود را از اين  امتناع  ام خواسته  ردناز برآو  را برگزيده  و پاكدامني  عفت

كرد   ا اعترافصريح � از يوسف  كامخواهي  زليخا به  بود كه  گونه بدين .دارد  نگاه  پناه

 »خواهد شد  نكند، قطعا زنداني  دهم او دستور مي  را به  و اگر آنچه« :داد  و ادامه

ا از و حتم«در افگند   زندانش  به  سرانجام  د كهتني  خواهم  او نيرنگي  در حق: يعني

و   شود و گرفتار رنج مي  سلب  از وي  نعمت  كه آن  سبب  به »خواهد شد  انخوارشدگ

  .شود مي  زحمت

  

��k�������j��i��h�����g��f��������e��d��c��b��a �̀����_��~���}��|��{��z��y��k�������j��i��h�����g��f��������e��d��c��b��a �̀����_��~���}��|��{��z��y��k�������j��i��h�����g��f��������e��d��c��b��a �̀����_��~���}��|��{��z��y��k�������j��i��h�����g��f��������e��d��c��b��a �̀����_��~���}��|��{��z��y  
مرا از   زن  اين  كه » زندان !پروردگارا«  با پروردگار سبحان  كنان مناجات » گفت  يوسف«

 »خوانند مي  آن  سوي مرا به  از آنچه  تر است داشتني  دوست  من  براي«دهد  مي  بيم  آن

برد،  مي  ميان را از  خير دنيا و آخرت  كه  بزرگي  و در معصيت  دهم  را انجام  تا آن

  وقتي« :آيد مي  بعدي  در آيات  كه  زنان  به  پادشاه  سخن  از اين  تعبير و هم  از اين . درافتم

ديگر نيز   زنان  آيد كه برمي  چنين »داشتيد؟  منظوري  خواستيد، چه مي  كام � از يوسف

و «بودند   خود خوانده  سوي به را � بودند، يوسف  آمده  هم زليخا گرد  در محفل  كه

و   مخالفت  و مرا به » بازنداري  از من«  تسليم  به  در بر انگيختنم »را  آنان  اگر نيرنگ
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و  »گرويد  خواهم  آنان  سوي به  البته«  نگرداني  مصمم  آنان  خواسته  تاز اجاب  سرپيچي

  از كساني: يعني »شد  خواهم  نادانان  و از جمله«  گشت  خواهم  آنان  و دلباخته  مشتاق

 � يوسف  بود كه  گونه بدين .شوند مي  را مرتكب  و نادانان  كار جهال  شد كه  خواهم

  شد و از در افتادن  و سنگين  بال بر او گران  كه  گاه لتجا كرد، آنا  عزوجل  خداي  سوي به

 صخدا  از رسول  و مسلم  بخاري  روايت  به  شريف  در حديث .ترسيد  بزرگ  در فتنه

دهد،  مي  جاي  خويش  را در سايه  ايشان  عزوجل  خداي اند كه كس  هفت« :است  آمده

او را   بردند كه  را نام  مردي  كس  هفت  و از اين »... او نيست  جز سايه  اي سايه  كه  روزي

  خداي از  من :گويد خواند، اما او مي خود فرامي  سوي به  و جمال  جاه  صاحب  زني

  . ترسم مي  عزوجل

  

��w����v�������u��t������s��rq��p��o��n��m��l��w����v�������u��t������s��rq��p��o��n��m��l��w����v�������u��t������s��rq��p��o��n��m��l��w����v�������u��t������s��rq��p��o��n��m��l  
 :يعني »او بگردانيد را از  زنان  كرد و نيرنگ  او را اجابت  دعاي  پروردگارش  پس«

 عصمت  در پناه  در معصيت  كرد و او را از افتادن  او لطف  به � پروردگار يوسف

از   را از او بازداشت، چيزي  نيرنگشان  عزوجل  خداي  كه  گاه قرار داد زيرا آن  خويش

 را  دعاكنندگان  دعاي » همانا او شنواست«او كارگر نيفتاد  در  خواستها و هواهايشان

  . خويش  سوي  به  كنندگان التجا  احوال  به » داناست«

  

��¤��£���¢���¡�����~��}��|��{��z��y��x��¤��£���¢���¡�����~��}��|��{��z��y��x��¤��£���¢���¡�����~��}��|��{��z��y��x��¤��£���¢���¡�����~��}��|��{��z��y��x  
ها را  نشانه  كه  بعد از آن« � دركار يوسف  اي و انديشه  رأي »آمد  نظرشان  به  سپس«

را تا  او  البته  كه«بود   وي  و پاكدامني  بر برائت  دال  را كه  هايي نشانه: يعني »ديدند

  افگندن  زندان  در به  عزيز و ديگران  رأي ! آري »افگنند  زندان  به«  نامعلوم » مدتي

  هايي شايعه  به و  كرده  خود را جمع  رسوايي  خاطر بود تا بساط اين  بدين � يوسف

  را بهزليخا   برائت مردم،  دهند و در قضاوت  بود، پايان  افتاده  مردم  ميان  باره  در اين  كه

  نمودن  زنداني باشد تا با  عزيز خواسته  دارد كه  احتمال  همچنان .بنشانند  كرسي

  .ايجاد كند  مانع  و زنش  وي  ، ميان� يوسف
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  عبارت  قولي  شده، به  بدانها اشاره  آيه  در اين  كه � يوسف  بر برائت  دال  هاي نشانه

  مشاهده  ولي .خود را  دستان  زنان  و بريدن  طفل  آن  شده، گواهي  چاك  پيراهن :بود از

  خويش  عشق بر  عزيز همچنان  زليخا زن  نكرد بلكه  در آنان  تأثيري  ها هيچ نشانه  آن

  به  دستيابي امر  به  از نظر وي  را كه  استوار بود و هر چه  خويش  پايدار و بر رأي

اجرا   راستا، به  در اين  وي  ماتاز اقدا  داد و يكي مي  كرد، انجام مي  كمك � يوسف

  .بود  زندان  به � يوسف  فرستادن  تهديد قبلي  گذاشتن

  

��� �̧ �¶��µ��� �́ �³��²��±°��� � �̄ �®��� � �¬�� � �«��ª��© �̈ �§��¦��¥��� �̧ �¶��µ��� �́ �³��²��±°��� � �̄ �®��� � �¬�� � �«��ª��© �̈ �§��¦��¥��� �̧ �¶��µ��� �́ �³��²��±°��� � �̄ �®��� � �¬�� � �«��ª��© �̈ �§��¦��¥��� �̧ �¶��µ��� �́ �³��²��±°��� � �̄ �®��� � �¬�� � �«��ª��© �̈ �§��¦��¥
��Æ��Å�����Ä��Ã��Â��ÁÀ��¿��¾½�����¼��»��º��¹��Æ��Å�����Ä��Ã��Â��ÁÀ��¿��¾½�����¼��»��º��¹��Æ��Å�����Ä��Ã��Â��ÁÀ��¿��¾½�����¼��»��º��¹��Æ��Å�����Ä��Ã��Â��ÁÀ��¿��¾½�����¼��»��º��¹  

  را به � وسفآنها ي  سرانجام: يعني »درآمدند  زندان  به  يوسف  همراه  و دو جوان«

  روايتي  به  شدند كه  افگنده  زندان  به ) دو برده  يعني(  انداختند و با او دو جوان  زندان

را  � يوسف  چون  دو غالم  بود، آن  وي  ساقي  و ديگري  ملك  از آنها نانواي  يكي

  ملك  ايدر غذ ديگر يك  دو با همدستي  آن: قولي  به .يافتند  و الفت  او انس  ديدند به

غذا را نخور   اين: گفت  پادشاه  شد و به  كار پشيمان  از اين  ساقي  ريختند، سپس  سمي

  و دانشش  علم  به  راجع � يوسف دو از  آن :گويد مي  جرير طبري ابن . است  مسموم  كه

  دهدي  كه  خوابهايي  درباره  از وي  گاه آن . دانم را مي  تعبير خواب  من: پرسيدند، گفت

  من: دو گفت  از آن  يكي« :كند مي  حكايت  خداوند متعال  كه كردند چنان  بودند، سؤال

  براي  كه  ديدم  در خواب: يعني » فشارم مي انگور  كه  ديدم  خواب  را به  خويشتن

  خويشتن  من: گفت«نانوا   غالم  آن: يعني » ديگري و«  فشارم شراب، انگور مي  ساختن

ما . خورند مي  از آن  پرندگان  كه  ام را برداشته  ناني  سرم  روي  كه  ديدم  خواب  را به

همانا ما تو «  كرديم  بر تو حكايت  كه  خوابهايي از تعبير: يعني » كن  آگاه  را از تعبير آن

تعبير   نيكويي  را به  خواب  كه  يابيم مي  از كساني تو را: يعني » بينيم مي  را از نيكوكاران

  . يابيم مي  زندانيان با  كنند، يا تو را از نيكوكاران مي
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��Ú����Ù��Ø��×Ö��Õ��Ô��Ó��ÒÑ��Ð��Ï������Î�����Í���Ì��Ë��Ê��É���È��Ç��Ú����Ù��Ø��×Ö��Õ��Ô��Ó��ÒÑ��Ð��Ï������Î�����Í���Ì��Ë��Ê��É���È��Ç��Ú����Ù��Ø��×Ö��Õ��Ô��Ó��ÒÑ��Ð��Ï������Î�����Í���Ì��Ë��Ê��É���È��Ç��Ú����Ù��Ø��×Ö��Õ��Ô��Ó��ÒÑ��Ð��Ï������Î�����Í���Ì��Ë��Ê��É���È��Ç
���ã��â��á��à��ß��Þ��Ý���Ü��Û���ã��â��á��à��ß��Þ��Ý���Ü��Û���ã��â��á��à��ß��Þ��Ý���Ü��Û���ã��â��á��à��ß��Þ��Ý���Ü��Û  

 روز و  در همين »آورند  شما نمي  شويد براي مي  داده  روزي  را كه  غذايي: گفت«

شماخبر   به«  آن  و كيفيت  ماهيت  بيان: يعني » از تعبير آن  من  كه مگر آن« ديگر  روزهاي

  آن  غذا يا چگونگي  آن  كه  از آن  پيش: يعني »شما برسد  به  كه از آن  دهم، پيش مي

  آنچه شما از و به(: است � عيسي  سخن  نظير اين � يوسف  سخن  اين .شما برسد به

  به  جوان دو  آن  را به  سخن  اين � يوسف .»49 /عمران  آل« ) دهم مي خوريد، خبر مي

كفر از   وترك �خداوند  به  ا در مورد ايمانبعد  كه  دعوتي  به  تا آنان  خاطر گفت اين

گردد لذا   در آنان  وي  نفوذ دعوت  براي  اي خود، زمينه  كند، منقاد گردند و اين مي  آنان

 :مراد از .دهد خبر مي  از غيب �خداوند  اذن  هو ب  است  نبوت  بيت  او از اهل  بدانند كه

يا   پادشاه  از سوي  بود كه  ازغذايي  عبارت ;»شويد مي  داده  روزي  كه  غذايي:  ترزقانه«

  من  به  پروردگارم  كه  است  چيزهايي از«  تعبير خواب » اين«رسيد  آنها مي  به  ديگران

  از باب  و نه  و كاهني  بيني  فال  ازباب  نه  اين  پس.  و الهام  وحي  از راه » است  آموخته

آورند  نمي  خدا ايمان  به  را كه  قومي آيين  همانا من«  است  گويي و غيب  شناسي ستاره

  .» ام رها كرده«مصر و غير او را   فرمانرواي و آيين  كيش: يعني »هستند  و منكر آخرت

  خودش تا از  جايز است  فرد ناشناس  براي  كه  است  بر آن  دليل � يوسف  بيان  اين

  .شود  گرفته  شود و از او بهره  شناخته  كه اين  كند براي  توصيف

  

��S��R��Q��PO��N��M��L��K���J��� �� � � �I��H��GF��E������ � �D��C��B��A��S��R��Q��PO��N��M��L��K���J��� �� � � �I��H��GF��E������ � �D��C��B��A��S��R��Q��PO��N��M��L��K���J��� �� � � �I��H��GF��E������ � �D��C��B��A��S��R��Q��PO��N��M��L��K���J��� �� � � �I��H��GF��E������ � �D��C��B��A
��]��\���[���Z��Y��X��W����V��U��T��]��\���[���Z��Y��X��W����V��U��T��]��\���[���Z��Y��X��W����V��U��T��]��\���[���Z��Y��X��W����V��U��T  

  عزوجل  خداي  به  آوردن  بر ايمان  زندانيش  دو رفيق  منظور ترغيب  به � يوسف  گاه آن

آنها را پدر   هرسه » ام كرده  را پيروي  و يعقوب  اسحق و  ابراهيم  پدرانم  و آيين« :افزود

آيه،   همين  به  استدالل با � عباس ابن  كه چنان  است  نيز پدر انسان  ناميد زيرا پدربزرگ

  ما سزاوار نيست  براي«بود   ايلق  پدر در ارث  همچون  سهمي « پدربزرگ :جد«  براي

از   و پدرانم  من  كه ‡انبيا  ما گروه  براي: يعني » خدا گردانيم  را شريك  چيزي  كه
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و از  »خدا  از فضل«و توحيد   ايمان » اين«  نيست  درست  آوردن  هستيم، شرك  آنان

  متضمن  كه  وتياست، نب  داده در ما قرار  كه  نبوتي  سبب  به » بر ماست«  وي  لطف

 » بر مردم«  خداست  توحيد، از فضل و  ايمان  اين  همچنان »و«  است  از معاصي  عصمت

  سوي را به  تا آنان  برانگيخته  سويشان به را ‡ خاطر پيامبران  همين  ا، بهعموم

  مردمبيشتر   ولي«نمايند   بيان  را برايشان  حق و روش  كنند و راه  راهنمايي  پروردگارشان

  .ورزند مي  او شرك  لذا به  را در برابر نعمتهايش  حانسب  خداي »كنند نمي  سپاسگزاري

  

�����l� �k��j��i��h��g�� � � � � �f��e��d��c� �b��a�� �̀ �_�� �^�����l� �k��j��i��h��g�� � � � � �f��e��d��c� �b��a�� �̀ �_�� �^�����l� �k��j��i��h��g�� � � � � �f��e��d��c� �b��a�� �̀ �_�� �^�����l� �k��j��i��h��g�� � � � � �f��e��d��c� �b��a�� �̀ �_�� �^
�������� �̀�_��~��}���|{��z����y�����x��wv��u��t��s��r��q��p�����o��n��m�������� �̀�_��~��}���|{��z����y�����x��wv��u��t��s��r��q��p�����o��n��m�������� �̀�_��~��}���|{��z����y�����x��wv��u��t��s��r��q��p�����o��n��m�������� �̀�_��~��}���|{��z����y�����x��wv��u��t��s��r��q��p�����o��n��m

��k��j��i��h����g��f��e��d��c��ba��k��j��i��h����g��f��e��d��c��ba��k��j��i��h����g��f��e��d��c��ba��k��j��i��h����g��f��e��d��c��ba  
  دين  سوي را به  دو جوان  آن � يوسف  كه  رسيده  آن  وقت  فوق، اينك  مقدمه و بعد از

  خداوند يگانه بهترند يا  پراكنده  زندانيم، آيا معبودان  رفيق دو  اي« :نمايد  دعوت  حق

  در تعداد، براي  جداگانه و  در صفات  در ذات، مختلف  پراكنده  آيا خدايان: يعني »قهار؟

  است  متفرد و يگانه  خويش  و صفات  در ذات  كه  معبود بر حقي  ، يا خدايشما بهترند

  بر وي  اي كننده غلبه  هيچ  كه  مقتدري قهار  نيست، خداي  همتا و شريكي  هيچ  و برايش

  كه  هنگامي: قولي  عناد ورزد؟ به  وي تواند با نمي  معاندي  شود و هيچ نمي  غالب

دو،   كرد، در برابر آن مي  عرضه  بند خويش هم دو  آن  را به  الهي  دعوت  اين � يوسف

جز   تعالي باري  جاي  شما به« :رو افزود پرستيدند، از اين آنها رامي  كه  قرارداشت  بتاني

  آنها را نامگذاري  شما و پدرانتان  پرستيد كه چند را نمي«  مسماي بي » نامهاي

دروغين،   و خالي  خشك  نامهاي  آنها بجز همين  براي  كه  درحالي از نزد خود، »ايد كرده

شنوند  مي  نه  هستند كه  اسمي، جماداتي  خدايان  زيرا اين  نيست  الوهيت از  چيز ديگري

  اين  بر حقانيت: يعني »خدا بر آنها«  زياني  رسانند و نه مي  سودي  بينند، نه مي  و نه

كند  آنها داللت  بر صحت  كه  و دليلي  حجت: يعني » برهاني  گونه هيچ«ها  نامگذاري

  ديگري  كس �جز خدا: يعني » خدا نيست  جز براي  است، فرمانروايي  نكرده  نازل«
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  مستحق و فقط خود او »جز او را نپرستيد  كه  دستور داده«  نيست  فرمانروا و حاكم

 » است  قيم  دين«  پرستش  به  وي  ساختن  مخصوص » اين«  غير وي  نه  است  پرستش

فقط   را كه  حقيقت  اين »دانند نمي  بيشتر مردم  ولي«  است  و درست  مستقيم  دين: يعني

  . است  مستقيم  راه، راه  و اين  درست  دين، دين  اين

  ترين حكيمانه آمد، با  پيش  در زندان  برايش  كه  از فرصتي � يوسف  بود كه  چنين

  تدرج  روش  آنان در برابر  كه  سان كرد، بدين  استفاده  دعوتش  كردن  عرضه  براي  شيوه

را بر   توحيد و يكتاپرستي  اوال برتري: كار گرفت، يعني را به  حجت  و الزام  در دعوت

الوهيت،   براي  شان اسمي  خدايان  شايستگي  بر عدم :اكرد، ثاني  بيان  برايشان  تعدد خدايان

و   رسايي  را در كمال  راستين  حقيقت و  حق  و خالصه  متن :الثنمود و ثا  اقامه  برهان

  .كرد  عرضه  آنان  ايجاز به

   :فرمود  دو پرداخته  آن  تعبير خواب  به  گاه آن

  

��|��{z��y�����x��w��v����u��t��sr��q��p���o��n��m��l��|��{z��y�����x��w��v����u��t��sr��q��p���o��n��m��l��|��{z��y�����x��w��v����u��t��sr��q��p���o��n��m��l��|��{z��y�����x��w��v����u��t��sr��q��p���o��n��m��l
��¢��¡�����~�����}��¢��¡�����~�����}��¢��¡�����~�����}��¢��¡�����~�����}  

 خود باده  موالي  به«  بوده  پادشاه  يساق  كه »از شما  زندانيم، اما يكي  دو رفيق  اي«

 سقايي  شغل  همان  بار ديگر به ! ساقي  اما تو اي: گفت � يوسف  گويي »نوشاند مي 

  خواند و از زندان فرامي  دربار خويش  تو را مجددا به  و پادشاه  گردي برمي  خويش 

شود  مي  دار آويخته  به«بود   پادشاه  نانواي  كه »ديگر  و اما آن«كند  مي  آزادت

  حمل  نان  بر سرش  كه  تعبير خوابش  است  و اين »خورند از سر او مي  وپرندگان

  آمده �مسعود از ابن  نقل  از تفاسير به  در بعضي .خورند مي  از آن  و پرندگان كند مي

  اييخوابه  ما اصال چنين :را تعبير كرد، گفتند  آنان  خواب � يوسف  كه بعد از آن: است

 � اما يوسف . بيازماييم  را در تعبير خواب  مهارتت  خواستيم فقط مي  بلكه  بوديم  نديده

 » است  شده  جويا شديد، فيصله  از من  شما دو تن  كه  امري« :فرمود  در پاسخشان

  واقعيت  و به  يافت خواهد  شما كردم، تحقق  فرضي  از خوابهاي  من  كه  تعبيري: يعني
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  آويخته  اي پرنده  پاي به  خواب« :است  آمده  شريف  در حديث  كه چنان . يوستخواهد پ

  .»شود مي  تعبير شد، محقق  چون  تعبير نشود پس  كه  گاه تا آن  است

  

��²��±��°�� �̄�®����¬��«��ª��©�� �̈�§���¦��¥������ �� �¤��£��²��±��°�� �̄�®����¬��«��ª��©�� �̈�§���¦��¥������ �� �¤��£��²��±��°�� �̄�®����¬��«��ª��©�� �̈�§���¦��¥������ �� �¤��£��²��±��°�� �̄�®����¬��«��ª��©�� �̈�§���¦��¥������ �� �¤��£
��¶���µ�� �́�³��¶���µ�� �́�³��¶���µ�� �́�³��¶���µ�� �́�³  

  مرا نزد موالي: يابد گفت مي  جاتكرد ن مي  گمان  دو كه  از آن  يكي  به  و يوسف«

 امر  اين  شود و به آزاد مي  شخص  آن  كرد كه مي  فقط گمان � يوسف » ياد كن خود

 . اوست  داوري  مبناي  كند و گمان مي  فقط گمان  خواب  زيرا تعبيركننده  نداشت  يقين

 )مصر  پادشاه(  خويش  او را نزد موالي  كرد كه  سفارش  شخص  آن  به � يوسف ! آري

  مشاهده  غيب  از علم  بر اموري  و آگاهي  در او از تعبير خواب  كه  آنچه  ياد آورد و به به

گردد   آشكاري  ستم  به  پادشاه  توجه  جلب  يادآوري، سبب  نمايد تا اين  كرده، توصيفش

بر   دال  را كه  هايي نهنشا  پادشاه  كه آن است، بعد از  رفته  بر وي  افگندنش  زندان  با به  كه

را از   مواليش  به  يادآوري  شيطان  ولي« دهد قرار  و تأمل  است، مورد توجه  وي  برائت

  گري كار ساقي  ا بهمجدد  پادشاه  و از سوي آزاد شد  از زندان  ساقي  برده  آن »ياد او برد

از   در روايتي .برد  را از ياد و خاطر وي � يوسف  سفارش  شيطان  گمارده شد ولي

ياد پروردگار را   شيطان: گردد، يعني برمي � يوسف  به « ربه«و مجاهد، ضمير  عباس ابن

  تفسير اول  اما صواب .ماند  در زندان  او چند سال  برد و در نتيجه � از خاطر يوسف

 . سال  تا نه  سه  مابين: سنين  بضع »ماند  در زندان  چند سال  يوسف  در نتيجه«  است

  .ماند  در زندان  سال  هفت � يوسف  نظرند كه  بر اين  اكثر مفسران

  

º��¹��¸º��¹��¸º��¹��¸º��¹��¸����� � �� � �� � �� � ���Å���Ä��Ã��Â��Á��À��� � � �¿��¾��½��¼��»��Å���Ä��Ã��Â��Á��À��� � � �¿��¾��½��¼��»��Å���Ä��Ã��Â��Á��À��� � � �¿��¾��½��¼��»��Å���Ä��Ã��Â��Á��À��� � � �¿��¾��½��¼��»
���Ñ��Ð���Ï�����������Î����Í��Ì��Ë��Ê����É��È���ÇÆ���Ñ��Ð���Ï�����������Î����Í��Ì��Ë��Ê����É��È���ÇÆ���Ñ��Ð���Ï�����������Î����Í��Ì��Ë��Ê����É��È���ÇÆ���Ñ��Ð���Ï�����������Î����Í��Ì��Ë��Ê����É��È���ÇÆ  

زليخا  عزيز شوهر  وليد بود كه  بن  دوران، ريان  مصر در اين  پادشاه » گفت  و پادشاه«

گاو   هفت« آنها  دنبال  به » كه  است  گاو فربه  هفت«  در خواب » ديدم  من«بود   ويوزير 

خورند  مي و آنها را  برده  حمله  فربه  گاوهاي  الغر به  گاوهاي »خورند الغر آنها را مي
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  خشكيده  خوشه  و هفت«  بسته  آنها شيرازه  هاي دانه  كه »سبز  خوشه  هفت  و ديدم«

  خوشه  هفت  به  خشك  خوشه  هفت  كه  ديدم: يعني .اند حد درو رسيده  به  كه »ديگر

  سران  اي«اند  ساخته  و نابودشان  شده  اند و بر آنها چيره و بر آنها پيچيده  سبز رسيده

اگر «سازيد   آگاه  خواب مرا از تعبير اين: يعني »نظر دهيد  من  به  من  خواب  درباره ! قوم

شد تا   سبب  وتقدير الهي  خواست  مصر به  پادشاه  خواب  اين» كنيد يم  تعبير خواب

  .آزاد شود  از زندان  و كرامت  و با عزت  طور آبرومندانه  به � يوسف

  

���J��I���H����G��F��E��DC��B��A���J��I���H����G��F��E��DC��B��A���J��I���H����G��F��E��DC��B��A���J��I���H����G��F��E��DC��B��A  
 » است  پريشان  خوابهايي  اين«  وي  مصر در پاسخ  پادشاه  و درباريان  سران »گفتند«

  نيست، همان  حقيقتي  هيچ  داراي  كه  است  و دروغيني  و درهم  شوريده  خواب: حلم

  و تصورات  دروغين  شيطان، خياالت  و وسواس  دروني  هاي بر اثر تشويش  كه  گونه

و تفسير  » دانا نيستيم  آشفته  تعبير خوابهاي  و ما به«دهد  مي  دست  انسان  به  اساسي بي

  خواب  تصوير آن  بود كه  اين  قصدشان: قولي  به . دانيم را نمي  انو پريش  آشفته  خوابهاي

  .نباشد  و مشوش  مشغول  بدان  وي  محو كنند تا ذهن  را از خاطر پادشاه

  

��V��U�������T��S��R��Q��P��O��N��M��L��K��V��U�������T��S��R��Q��P��O��N��M��L��K��V��U�������T��S��R��Q��P��O��N��M��L��K��V��U�������T��S��R��Q��P��O��N��M��L��K  
  ندانيز  كه  ساقي  جوان  آن: يعني »بود  يافته  نجات  كه  دو تن  از آن  كس  آن  و گفت«

  زندان در � يوسف  كه  بعد از سالهايي: يعني »يادآورد  به  و بعد از مدتي«بود 

بود،   كرده  مشاهده  تعبير خواب  از علم  در وي  كه  را و آنچه � بود، يوسف  گذرانده

در تعبير   كه از كسي  كردن  با سؤال » سازم مي  آگاه  شما را از تعبير آن  من«يادآورد   به

را با   پادشاه »بفرستيد مرا  پس«  نيست � جز يوسف  دارد و او كسي  دانشي  بخوا

بفرستد تا  � يوسف نزد  زندان  او را به  كه  داد و خواست قرار  مورد خطاب  تعظيم

  .برگردد  نزد وي  و با تعبير آن  كرده  را بر او حكايت  وي  خواب
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مرد  اي  ! يوسف اي«: آمد و گفت � فرستادند و او نزد يوسف  زندان  او را به  پس

 خورند و گاو الغر آنها را مي  گاو فربه، هفت  هفت  كه  خواب  اين  درباره!  راستگوي

 را  خواب  اين: ييعن » ما نظر بده  ديگر، به  خشكيده  خوشه  سبز و هفت  خوشه  هفت

انداز   نزد وي  كه  و كساني  پادشاه  سوي به: يعني » بر گردم  مردم  سوي تا به«  تعبير كن

تو   دانش و  را و بدانند فضل  خواب  تعبير اين »بدانند  تا آنان«  برگردم  و بزرگان  سران

  . تعبير خواب  را در فن
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��x��w��x��w��x��w��x��w  
  به  حالش  در امر يادآوري  اش كاري فراموش  را از بابت  جوان  آن  كه آن بي � يوسف

 :شرط قرار دهد را پيش  از زندان  خويش  آوردن  بيرون  كه آن  كند و بي  سرزنش  پادشاه

درويديد، با  را  آنچه  كاريد پس خود مي  بر عادت  درپي پي  سال  گفت؛ هفت«

  هفت  به سبز را  خوشه  و هفت  گاو فربه  هفت � يوسف »كنار بگذاريد  اش خوشه

  سال  هفت  را به  خشك  خوشه  گاو الغر و هفت  خيز، و هفت و حاصل  فراخ  سال

  سالهاي  اين از  را در هر سال  آنچه: تعبير كرد و گفت  محصول و قحط و بي  خشك

  را از خوشه  گندم و  واگذاشته  هايش در خوشه  درويد، همچنان مي  خيز و فراخ حاصل

 »خوريد مي  از آن  كه جز اندكي«را نخورند   آن  ها و حشرات جدا نكنيد تا موريانه  آن

  .واگذاريد ها در خوشه  نرا همچنا  سالتان، بقيه  همان  تغذيه  براي

: يعني » سخت  سال  هفت«  و فراواني  فراخي  از سالهاي  پس: يعني » از آن  پس  گاه آن«

  آيد كه مي«  است و دشوار  سخت  آنها بر مردم  تحمل  و قحط كه  خشك  سال  هفت
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ها  هدرخوش  وانهاده  هاي دانه  از اين »ايد كرده  آنها ذخيره  را قبال براي  آنچه

  . حبوبات  از اين »كنيد مي  ذخيره  را كه  خورند، جز اندكي مي«

 رسد و مي  باران  در آن  مردم  به  آيد كه مي  سالي« ؛سال  چهارده » از آن  پس  گاه آن«

 ها و حبوبات، از ميوه  غير آن  مانند انگور، چه  هايي از ميوه  چه »گيرند مي  آب  در آن

  وي مراد .يابند مي  نجات  از قحط و گراني  سال  در آن  مردم: عنيمانند كنجد و غيره، ي

  گشايش و  بر آنها فرج �خداوند  سال، از سوي  هفت  اين  از گذشت  پس  بود كه  اين

  نيل  آب به  و كار مصريان  شود زيرا كشت مي  از آب پر  نيل  آيد و رودخانه پديد مي

  سال  هفت  برد كه  رو پي  امر از آن  اين  به � د يوسفشاي . باران  به  نه  است  وابسته

  .و حاصلخيز  فراخ  رسد مگر با سالي نمي  پايان  به  قحط و خشك

  نپرسيده  چيزي  آن  به  از او راجع  كه  ساخت  آگاه  را از امري  آنان � در اينجا يوسف

  .انيدآگاه  آن او را بر  وحي  از طريق  عزوجل  خداي  بودند، گويي

  

��� �̄�®¬��«��ª��©��� �̈�§��¦��¥���¤��£��¢��¡�����~��}|������{��z��y��� �̄�®¬��«��ª��©��� �̈�§��¦��¥���¤��£��¢��¡�����~��}|������{��z��y��� �̄�®¬��«��ª��©��� �̈�§��¦��¥���¤��£��¢��¡�����~��}|������{��z��y��� �̄�®¬��«��ª��©��� �̈�§��¦��¥���¤��£��¢��¡�����~��}|������{��z��y
��³��²��±��°��³��²��±��°��³��²��±��°��³��²��±��°  

و   ساقي  غالم  با توصيف  پادشاه  كه بعد از اين »آوريد  او را نزد من: گفت  و پادشاه«

 ديدار و  برد، مشتاق  پي � يوسف  و شرف  فضل  خويش، به  تعبير خواب  يافتن

 آمد،  نزد يوسف  فرستاده  آن  كه  هنگامي  پس«گرديد  � حضرت  با آن  آشنايي

  كه برگرد و از او بپرس«خود   موال و آقاي: يعني» خود  نزد رب: گفت«او   به » يوسف

  به  خود را بريدند؟ همانا پروردگار من  دستهاي  كه  زناني  آن  حال  است  چگونه

سرباز زد و   از زندان  شدن  از خارج � فگونه، يوس بدين » است  آگاه  آنان  نيرنگ

  روشن  مردم  براي  وي  ساحت  تا برائت  نگفت  اجابت  طور شتابزده  را به  پادشاه  دعوت

 از  اذهان  عرصه  دارد كه قرار  و پايگاهي  و صبر در جايگاه  حلم  ترديد اين بي .شود

 صخدا  رسول  كه  است  هآمد  شريف  در حديث  جهت  است، از اين  تنگ  تصور آن

بودم،   مانده  ماند، باقي  باقي  در زندان � يوسف  كه  اندازه  آن  به  اگر من« :فرمودند

  بيان  براي صخدا  رسول  حديث  اين  البته .« كردم مي  اجابت  درنگ را بي  پادشاه  دعوت
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  با تكيه  از امتشان  كسيتا   است  امت  اين  به  مهرباني  و از روي  امتشان  در حق  رخصت

  .قرار ندهد  از هر مشكلي  رهايي خود را شرط  ذمه  برائت  اثبات � يوسف  بر سنت

  

��È��Ç�� ÆÅ��Ä��Ã��Â��Á� � �À� �¿�� �¾�� ½¼��»��º��¹�� �̧ �¶��µ� � �´��È��Ç�� ÆÅ��Ä��Ã��Â��Á� � �À� �¿�� �¾�� ½¼��»��º��¹�� �̧ �¶��µ� � �´��È��Ç�� ÆÅ��Ä��Ã��Â��Á� � �À� �¿�� �¾�� ½¼��»��º��¹�� �̧ �¶��µ� � �´��È��Ç�� ÆÅ��Ä��Ã��Â��Á� � �À� �¿�� �¾�� ½¼��»��º��¹�� �̧ �¶��µ� � �´
��Ô���Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î��Í��Ì����Ë�����Ê��É��Ô���Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î��Í��Ì����Ë�����Ê��É��Ô���Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î��Í��Ì����Ë�����Ê��É��Ô���Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î��Í��Ì����Ë�����Ê��É  

داشتيد   منظوري  چه: يعني »بود  يحال  شما چه  حال«  زنان  آن  به  خطاب  پادشاه » گفت«

 »بلغزانيد؟ وي  و شنود كرديد تا او را از حفظ نفس  گفت  با يوسف  كه  وقتي«

  معني  ا بهمخصوص  و گاهي  است  و نرمي  با ماليمت  از خواستن  عبارت  مراوده: راودتن

  هم  شد، يكي  حالشان  شامل  پادشاه  خطاب  كه  يكسان  از جمله . است  خواستن  كام

و   بدي  ما هيچ« �برخدا  پناه: يعني » هللا  حاش: گفتند«عزيز مصر بود   زليخا زن

  ساحت  پس.  دهيم  او نسبت  را به  آن  بتوانيم  كه » نداريم  از او سراغ  اي زشتي

  خود به  بر نفس  اقراركنان » گفت عزيز  زن«  مبراست  اتهامي  از هرگونه � يوسف

در   مدتي  حق  كه بعد از آن: يعني »شد آشكار  حق  اكنون« � از يوسف  كامخواهي

  اعتراف  من  درخشيد و اينك  و واضح  روشن بسيار  بود، اكنون  مانده  خفا باقي  پرده

و   مراوده  گونه او هيچ  و از سوي » خواستم  از او كام  كه  بودم  من«  اين  كه  كنم مي

  كه  در آنچه » است  او از راستگويان  شك و بي«  است  نداده  از من، روي  اي كامخواهي

  . است  من، گفته  به  و كامخواهي  مراوده  دادن  و نسبت  خويش  در مورد تبرئه

  

���á��à������������ß��Þ��Ý��Ü��Û��Ú��Ù��Ø��×���Ö���Õ���á��à������������ß��Þ��Ý��Ü��Û��Ú��Ù��Ø��×���Ö���Õ���á��à������������ß��Þ��Ý��Ü��Û��Ú��Ù��Ø��×���Ö���Õ���á��à������������ß��Þ��Ý��Ü��Û��Ú��Ù��Ø��×���Ö���Õ  
 »تا او  است  آن  براي«  تهمت  و نفي  حيثيت  اعاده  درخواست » اين« � يوسف » گفت«

خداوند   و بداند كه  ام نكرده  خيانت  او در نهان  به  من  بداند كه«عزيز مصر : يعني

  زنش عزيز در مورد  به  من: باالغيب  خنهأ  لم  نيإ »رساند نمي  جايي  را به  خائنان  نيرنگ

  خيانت ،غايبم  از ديد وي  است، يا من  غايب  او از من  كه حالي در  طور پنهاني  به

  . ام نكرده
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��S���R��Q��P�����O��NM����L��K������J��I��H��G��F��ED��C��B��A��S���R��Q��P�����O��NM����L��K������J��I��H��G��F��ED��C��B��A��S���R��Q��P�����O��NM����L��K������J��I��H��G��F��ED��C��B��A��S���R��Q��P�����O��NM����L��K������J��I��H��G��F��ED��C��B��A  
 � يوسف  نيز از سخن  اين . و كلي  طور مطلق  به » كنم نمي  خود را تبرئه  نفس  و من«

  ا بر آنترجيح كثير اما ابن .كرد  خود عنوان  تزكيه  و عدم  نفس  هضم  از باب  كه  است

  اين  كند كه مي  اضافه و  زيز استع  زن  از سخن  دو حكايت هر  قبل  و آيه  اين  كه  است

 ـگويد  كثير مي ابن  كه چنان ـاگر  پس . تر است مناسب  داستان  سياق  قول، مشهورتر و به

  آن  براي  گفتم  را كه  سخن  اين: است چنين  عزيز مصر باشد، معني  زن  از سخنان  اين

  پادشاه  كه  گاه و آن  ام نكرده  خيانت  وي  در حق  پنهاني  من  بداند كه � يوسف تا  است

  تبرئه  خود را از خيانت  وجود نفس  اين با  ولي  را گفتم  كرد، حقيقت  سؤال  از من

  زندان  و او را به  كردم  او خيانت  به  گريخت  از نزد من � يوسف  زيرا وقتي  كنم نمي

  نفس  از شأن  گمان بي: يعني »كند امر مي  بدي  ا بسيار بهقطع  نفس  كه اچر«  افگندم

و   داشته  گرايش  شهوات  به  نفس  كه اين  سبب  است، به  بدي  به  دادن  فرمان  بشري

  دشوار است  گرايش  از اين  آن  و مهار كردن  دارد و بازداشتن  تأثير طبعي  در آن  شهوات

  نگاه  در معصيت  بر او و او را از افتادن »كند  رحم  پروردگار من  را كه  مگر كسي«

  نگاه  ورطه  در اين  را از افتادن  كند و انسان  رحم  پروردگارم  كه  وقت  يا مگر آن .دارد

  .» است  مهربان  آمرزنده  همانا پروردگار من«دارد 

  رفيقي  گوييد درباره مي  چه« :فرمودند صخدا  رسول  كه  است  آمده  شريف  در حديث

بپوشانيد،  كنيد و او را  و اطاعتش  داشته  اگر او را گرامي  كه  داريد، رفيقي  همراه  به  كه

بداريد،   گرسنه و  رساند و اگر او را خوار سازيد و عريان مي  فرجام  بدترين  شما را به

رفيقي،   چنين  اين !هللا يا رسول :گفتند  رساند؟ اصحاب مي  فرجام  بهترين  شما را به

  قدرت  در قبضه  جانم  كه  خدايي  سوگند به :فرمودند . است  زمين  در روي  رفيق  بدترين

  .« است  پهلوهايتان  در ميان  كه  شماست  هاي همانا نفس  رفيق  اوست، اين

  

��c��b��a�� �̀�_�� �̂�]�����\��[��ZY�����X����W��V��U��T��c��b��a�� �̀�_�� �̂�]�����\��[��ZY�����X����W��V��U��T��c��b��a�� �̀�_�� �̂�]�����\��[��ZY�����X����W��V��U��T��c��b��a�� �̀�_�� �̂�]�����\��[��ZY�����X����W��V��U��T  
 عادت زيرا » خود كنم  را مخصوص  آوريد تا وي  را نزد مناو : گفت  و پادشاه«

  كه يطور گردانند، به خود مي  را مخصوص  نفيس  چيزهاي  كه  است  بر آن  شاهان 
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  چون: يعني » گفت  با او سخن  چون  پس«باشند   نداشته  سهمي  هيچ  در آن  ديگران

 اي: گفت«بهتر آشنا شد   هايش شايستگي  و به  گفت  سخن � با يوسف  پادشاه

 � يوسف  ارمغان ! آري » هستي  و امين  تو امروز نزد ما با منزلت  گمان يوسف، بي 

را  او  نشاند و جايگاه  پادشاه  او را بر دل  مهر و محبت  و ارزشمند بود كه  بزرگ  چنان

 . است  يمحبت  خود مظهر چنين  پادشاه  سخن  اين  كرد كه  راسخ  وي  جان  در اندرون

  بخواهد، بدان  را از پادشاه  هر چه  كه  نحوي  و امانت، به  و جايگاه  جاه  صاحب: مكين

از   وي  به  كه  بر آنچه او را بر راز كار خود، يا  پادشاه  كه  داري امانت: يابد، و امين  دست

  .بشمارد  سپرد، امين مي  و مناصب  وظايف

  

��l��k�����j��ih��g���f��e���d��l��k�����j��ih��g���f��e���d��l��k�����j��ih��g���f��e���d��l��k�����j��ih��g���f��e���d��m��m��m��m  
  نگهداري امر  مرا متولي: يعني »بگمار  سرزمين  اين  هاي مرا بر خزانه: گفت  يوسف«

را از   منصب  اين � يوسف . بگردان  مصر و ذخاير خواروبار آن  سرزمين  هاي خزانه

  و از اين  يافته  توفيق  و محو ستم  نشر عدالت  به  جايگاه  كرد تا از اين  مطالبه  پادشاه

و  �خداوند  به  ايمان  سوي مصر به  اهالي  دعوت  در جهت  اي وسيله  عنوان  به  مقام

  را در موقعيت � يوسف مقام،  اين  گرفتن  عهده  كند زيرا به  استفاده  بتان  پرستش  ترك

  من: يعني » دانا هستم  نگهباني همانا من«داد  قرار مي  اهدافش  اين  تحقق  براي  مطلوبي

  حفظ و نگهباني، نگهبان  كارهاي راه از  و مانند آن  داني و حساب  سواد نوشتن  با داشتن

  وجوه  و به  كنم نمي  صرف  آن  مصارف را در غير  و آن  ها و ذخاير هستم خزانه  اين

  . دانايم  خوبي آمد آنها به و درآمد و بر  و تفريق  جمع

  

�}� � |{��z� �y�� �x�� wv��u��t��s��r��q� �p��o�� �n�}�� |{��z� �y�� �x�� wv��u��t��s��r��q� �p��o�� �n�}�� |{��z� �y�� �x�� wv��u��t��s��r��q� �p��o�� �n�}�� |{��z� �y�� �x�� wv��u��t��s��r��q� �p��o�� �n��������_� �~����_��~����_��~����_��~
��a��`��a��`��a��`��a��`  

  مقامي و  او جايگاه  به: يعني » بخشيديم  تمكن  سرزمين  را در آن  يوسف  گونه و بدين«

مصر   فرمانروايي  تا بدانجا كه  مصر عطا كرديم  در سرزمين  مهم  و نفوذي  نيكو و قدرت

: يعني »يردقرار گ بخواهد  هر جا كه  در آن  كه«شد  مي  و امر او رهبري  رأي  از پايگاه
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  چنان  گزيند و در آن  بخواهد، فرود آيد و سكني  مصر كه  تا در هر جا از سرزمين

  از بندگان » خواهيم  هر كه به«كند  مي  تصرف  خويش  در منزل  شخص  كند كه  تصرف

  رحم  بر وي  خويش  و انعام  در دنيا با احسان  پس » رسانيم خود را مي  رحمت«  خويش

  را ضايع � مزد يوسف  كه گونه  همان » كنيم نمي  را ضايع  و مزد نيكوكاران«  كنيم مي

  ما و حاضر و ناظر دانستن  رضاي  جهت  ما صبر كرد و به  بر بالي  كه  گاه آن ؛نكرديم

  .اختيار كرد  وپاكدامني  و عفت  داشت  فتنه، نگاه  ما، خود را در هنگام

ستمگر   پادشاه  در نظام  ومنصب مقام  گرفتن  عهده  به  كه كند بر اين مي  داللت  كريمه  آيه

خود   ناحيه از  و عدل  حق  در برپاداشتن  كه  كسي  كافر جايز است، اما براي  و حتي

با مراد   كارش  كه شرط اين  برخوردار باشد و به  نفسي اعتماد به  و از چنين  بوده  مطمئن

  حكومت  طلب  كه  است  بر آن  دليل  كريمه  آيه  كه نانچ .نباشد  ستمگر موافق  آن  و هواي

و   و دين  نفس  به  كه كسي  براي و مسئوليت،  مقام  دار شدن عهده  براي  و اظهار آمادگي

از   وارده  اما نهي . دارد، جايز است را نيز  شايستگي  و اين  است  مطمئن  خويش  علم

  بن عبدالرحمن  به  خطاب صخدا  رسول  كه  ذيل  شريف  در حديث  امارت  طلب

��  �Ht� b+ :فرمودند � سمره�`�o: كه  است  ناظر بر كساني ;»... نكن  امارت  درخواست  

و   ضعف  اعتماد ندارند، نظر به  خويش  عامه، بر نفس  واليت  حق  داشتن در برپا

���ª} :كريمه  آيه  يندر ا  نفس  و تزكيه  خودستايي از  نهي .دارند  كه  اي ناتواني �©

� ¬«z  :»عدم  به  انسان  كه  است  نيز ناظر بر حالتي »32 /نجم« »نكنيد  خود را تزكيه  

پردازد و از  مي  خويش  تزكيه  به  با وجود آن  ولي  داشته  آگاهي خود  نفس  بودن  پاك

  سففوق، بر يو  از دو حالت  يك  هيچ  كه  است  و روشن .كند مي  خود ستايش

  . نداشت  انطباق �پيامبر

  

��i��h��g��f���e��d���c���b��i��h��g��f���e��d���c���b��i��h��g��f���e��d���c���b��i��h��g��f���e��d���c���b  
 كردند، بهتر مي  و پرهيزگاري  آورده  ايمان  كه  كساني  براي  اجر آخرت  و البته«

وديگر  � يوسف  پيامبرش  براي  آنچه  دهد كه خبر مي  خداوند متعال  سان بدين » است
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تر از  باشكوه تر و بيشتر و است، بزرگ  دهكر  ذخيره  آخرت  در سراي  با تقوي  مؤمنان

  . دنياست  نعمتهاي

  

��s��r�����q��p��o��n��m��l��������k��j��s��r�����q��p��o��n��m��l��������k��j��s��r�����q��p��o��n��m��l��������k��j��s��r�����q��p��o��n��m��l��������k��j  
مصر   سرزمين  به  آمدنشان  سبب . كنعان  مصر از سرزمين  به »آمدند  يوسف  و برادران«

  حاصلخيزي و  فراخ  گرديد و سالهاي  دار وزارت عهده � يوسف  چون  بود كه  اين

و   را فراگرفت مصر  سرزمين  در رسيد، قحطي  سختي  سالهاي  آن  شد و در پي  سپري

  توزيع  به  تمام با احتياط � يوسف  بود كه  مرحله  رسيد، در اين  كنعان  سرزمين  به

روز   غذا در ميانه  وعده  فقط يك  و لشكريانش  و خود و پادشاه  پرداخت مي  غله  عادالنه

و داد   عدل  آوازه  پس. كردند مي  رعايت  و تمام  كمال  را به  جويي صرفهخوردند و  مي

  به  آذوقه  دريافت  ها براي دست دور از  و اقطار پيچيد و مردم  اكناف  مصر به  يوسف

  در طول  بود كه  چنين  غله  در كار توزيع � يوسف  روش ؛است  گفتني .آمدند مصر مي

  برادران  بود كه  برهه  در اين .داد نمي شتر  تر از بار يكنفر بيش  يك  به  سال  يك

مصر آمدند   به  آذوقه  دريافت  براي  از كنعان  بودند كه  نيز جزء كساني � يوسف

از   زيرا او هنگامي » را شناخت  او آنان بر او وارد شدند و« � يوسف  برادران » پس«

زيرا در  »او را نشناختند  آنان  ولي«بودند   سال  تمام  مرداني  آنان  بود كه  جدا شده  آنان

  شده  شدند، او مردي وارد مي  وي بر  حاال كه بودند و  از او جدا شده  اش كودكي  هنگام

  . پادشاه  يك  و ابهت  عيار و با شوكت  بود تمام

  

��§��¦��¥��¤���£��¢��¡���������~��}|��{��z���y��x��w��v��u���t��§��¦��¥��¤���£��¢��¡���������~��}|��{��z���y��x��w��v��u���t��§��¦��¥��¤���£��¢��¡���������~��}|��{��z���y��x��w��v��u���t��§��¦��¥��¤���£��¢��¡���������~��}|��{��z���y��x��w��v��u���t  
  به بودند  خواسته  كه  از آذوقه  و آنچه »مجهز كرد  خواروبارشان  را به  آنان  و چون«

را   خويش  آورد تا داستان  حرف  را به  آنان  كم وگو شد و كم وارد گفت  داد، با آنان  آنان

  بيابان در  از آنان  يكي  كه  برادر بوديم  ما دوازده :كردند و گفتند  روايت  وي  به

  ديگري  برادر اعياني  ما نزد پدر بود و از وي  ترين داشته  و او دوست !!شد  نيست سربه

 . است  داشته  نزد خود نگه  خويش  دل  آرامش  سبب پدر او را به  كه  مانده  نزد پدر باقي
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خود   برادر پدري :گفت«و   ديده  را مناسب  موقعيت � يوسف  بود كه  هنگام  در اين

خود را نيز   برادر پدري آمديد، مي  آذوقه  تهيه  براي  بار كه اين: ييعن »آوريد  د منرا نز

 :و افزود .بود  خود وي ) اعياني(  برادر پدرومادري « بنيامين»  منظور وي .آوريد  نزد من

  است  و پيوسته من  هميشگي  شيوه  واين » دهم مي  را تمام  پيمانه  من  بينيد كه مگر نمي«

  نيكويي  شما را به  كه آيد چنان  نزد من  كه كسي  براي » هستم  زبانانمي  بهترين  و من«

  را به  كرد تا آنان  پذيرايي  وجه  بهترين  به  آنان از � يوسف ! ؟ آري كردم  ميهمانداري

  .كند  مجدد برانگيزد و تشويق  آمدن

  

��³��²��±��°��̄ ����������®����¬��«��ª��©��¨��³��²��±��°��̄ ����������®����¬��«��ª��©��¨��³��²��±��°��̄ ����������®����¬��«��ª��©��¨��³��²��±��°��̄ ����������®����¬��«��ª��©��¨  
  من اگر او را نزد  پس«: را تهديد كرد و گفت  برادر، آنان  نياوردن  در صورت  سپس

هرگز   صورت  در آن: يعني » نيست  اي پيمانه  شما هرگز نزد من  نياورديد، براي

  صورت  در آن  كه »نشويد  نزديك  من  و هرگز به«  فروشم شما نمي  را به  چيزي  درآينده

  شما تمام را به  پيمانه  و هم  كرده  پذيرايي  بار هم  اين  كه چنان  كنم نمي  از شما پذيرايي

  . دادم

  

��»��º��¹����� �̧�¶��µ��´��»��º��¹����� �̧�¶��µ��´��»��º��¹����� �̧�¶��µ��´��»��º��¹����� �̧�¶��µ��´  
 او را از پدر: يعني »باز دارد  تا از او دست  با پدرش  كنيم وگو مي گفت: گفتند«

  دست به پدر را  كرد تا دل  خواهيم  و كوشش  سعي  تمام  جديت  و به  خواست  خواهيم

: قولي  به . كنيم  تو را بر آورده  خواهش  و اين  سازيم  راضي  آوردنش  بهرا  او  آورده

هر تدبير و   ستاند و به  از پدر باز خواهيم  و فريب  او را با نيرنگ  بود كه  اين  مرادشان

و در  »كرد  كار را خواهيم  اين  و ما البته«آورد   او را نزد تو خواهيم  شده  كه  ترفندي

  .ورزيد  نخواهيم  وتاهيك  هيچ  آن
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��Ê�����É��È����Ç���Æ��Å����Ä���Ã��Â���Á��À��¿��¾��½��¼��Ê�����É��È����Ç���Æ��Å����Ä���Ã��Â���Á��À��¿��¾��½��¼��Ê�����É��È����Ç���Æ��Å����Ä���Ã��Â���Á��À��¿��¾��½��¼��Ê�����É��È����Ç���Æ��Å����Ä���Ã��Â���Á��À��¿��¾��½��¼  
 :يعني »بگذاريد  را در بارهايشان  بضاعتشان: خود گفت  غالمان  به  و يوسف«

  به ايد، را نهاده  خواروبارشان  بگذاريد كه  ظرفهايي  در همان  را نيز پنهاني  شان سرمايه

  بود كه  اي نقره  از درهمهاي  عبارت ؛آنان  سرمايه: بضاعه .نبرند  پي  بدان خود  كه  اي گونه

  نزد خانواده  تا وقتي« كنند  خريداري  آذوقه  بودند تا با آن  آورده  با خود از ديار خويش

  آن  بدانند كه  وقتي :يعني »باز آيند  آنان  را بازيابند، باشد كه  گردند، آن خود برمي

و   برده خود پي  در حق  و احترام  ارج  اين  اند، البد به گرفته  بهايي  هيچ  را بي خواروبار

  آنها شده  در باره  كه  احساني  اين  به  مصر برگردند و نسبت  ا بهشوند تا مجدد مي  تشويق

  آنان، نگراني  كاال به  بهاي  برگرداندن  حكمت  شايد هم .كنند  است، سپاسگزاري

مصر   ذوقه بهخريد آ  نكنند تا مجددا براي پيدا  آنها بهايي  امر بود كه  اين از � يوسف

  را نداد تا از پدر و برادرانش  اجازه  او اين  به � يوسف  و بزرگواري  يا كرم .برگردند

  پول  آن ;تصور كنند  برادرانش  بود كه  اين  سرمايه  او از برگرداندن  يا انگيزه .بگيرد  پولي

  شده، دوباره  كه  هم  نتاما  برگرداندن  بنابراين، جهت  شده  نهاده  شان ا در باروبنهاهاشتب

  .برگردند

  

��Ú���Ù��Ø��×��Ö��Õ��Ô������Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î��Í��Ì��Ë��Ú���Ù��Ø��×��Ö��Õ��Ô������Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î��Í��Ì��Ë��Ú���Ù��Ø��×��Ö��Õ��Ô������Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î��Í��Ì��Ë��Ú���Ù��Ø��×��Ö��Õ��Ô������Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î��Í��Ì��Ë
���Û���Û���Û���Û  

  پيمانه !پدر  اي: گفتند«  آذوقه  با آن  همراه »بازگشتند  پدر خويش  سوي به  چون  پس«

 در  برادر باوي  را در مورد آوردن � يوسف  سخن  آينده، سپسدر » شد  از ما منع

از  » بگيريم  تا پيمانه  را بفرست«  يامينبن »با ما برادر ما  پس« :و گفتند  گذاشته  ميان

  گيريم، در غير آن مي جديد  اگر او را بفرستي، پيمانه: يعني .او  فرستادن  سبب  به  آذوقه

 » نگهبانيم«را   بنيامين  برادرمان :يعني »و همانا او را«  گرديم مي  محروم  پيمانه  از دريافت

  .برسد  اي يا ناراحتي  او آسيب  به  كه از آن
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��T��S��R����Q��PO����N��M��LK����J��I��H��G��F�����E��D��C��B��A��T��S��R����Q��PO����N��M��LK����J��I��H��G��F�����E��D��C��B��A��T��S��R����Q��PO����N��M��LK����J��I��H��G��F�����E��D��C��B��A��T��S��R����Q��PO����N��M��LK����J��I��H��G��F�����E��D��C��B��A  
 ن،از اي  پيش  كه  گونه مگر همان  بينم نمي  او امين  شما را در حق« � يعقوب » گفت«

 در مورد  آنان  ترسيد كه  از آن � يعقوب » بودم  گردانيده  امين  شما را بر برادر وي

  حق كردند و مگر در  خيانت � در مورد يوسف  كه كنند چنان  او خيانت  نيز به  بنيامين

�﴾��º¼������»��º¼������»��º¼������»��º«������¼﴿ :بودند كه  نگفته  هم � يوسف �� �� ��   پس« !؟« او هستيم  همانا ما نگهبان«: �

خاطر  به  تعالي  حق: يعني » مهربانان  ترين مهربان  و اوست  است  نگهبان  ينخدا بهتر

  كرد و من خواهد  رحم  بر من � ديدار يوسف  به  فراوانم  و اشتياق  ام و ناتواني  پيري

  بهترين و او  كردم  بر او توكل  برگرداند پس  من  او را به �خداوند  كه  اميدوارم

  . است  مهربانان

  

UUUU����������fe��d��c��b��a �̀�_��� �̂�]��\[��Z��Y��X��W����V��fe��d��c��b��a �̀�_��� �̂�]��\[��Z��Y��X��W����V��fe��d��c��b��a �̀�_��� �̂�]��\[��Z��Y��X��W����V��fe��d��c��b��a �̀�_��� �̂�]��\[��Z��Y��X��W����V
l��k��j���i��h��gl��k��j���i��h��gl��k��j���i��h��gl��k��j���i��h��g������r��q��p��o��nm��r��q��p��o��nm��r��q��p��o��nm��r��q��p��o��nm  

بودند تا   مصر برده  به  كه »خود را  خودرا باز كردند، سرمايه  بار و بنه  كه و هنگامي«

از   ديگر بيش ! پدرجان: خود يافتند، گفتند  به  شده  بازگردانده«بخرند   آذوقه  آن با

 با ما چنين  كه پرور نيكو منظر، بعد از آن  رعيت  پادشاه  از اين » خواهيم مي  چه اين

 و ما را در  را برگردانده  مان سرمايه  چراكه ؛كرده  بسياري  و شفقت  بزرگ  احسان 

̀�﴿ :قولي  ؟ به است  كرده  و اكرام  داشته  گرامي  سخت  ايم بوده  نزد وي  كه  هنگامي �_�̀�_�̀�_�̀�_ ﴾ 

  كه  بيابيم را  باالتر از اين  توصيفي  و چه  بگوييم  ديگر چه  بعد از اين: است  معني  اين  به

بر ما با   كه  كسي  پس » شده  ما باز گردانده  به  كه  ماست  سرمايه  اين«  بيفزاييم  برايت

 و  سزاوارستايش  راستي  است، به  كرده  و احساني  فضل  چنين  مان  سرمايه  بازگرداندن

و «  ببريم  خودمان و بنيامين را نيز با  برويم  كه  بده  ما اجازه  به !پدر  لذا اي  است  قدرداني

  بنيامين »وبرادر خود«  است  و خوراك  غله: ميره » آوريم مي  خود آذوقه  خانواده  براي

  سبب  به«  آوريم مي  و زياده«  داري  بيم  وي تو بر  كه  از آنچه » كنيم مي  نگهباني«را 

بار   اين  كه  برآنچه  شتر ديگر را، افزون  بار يك: يعني »شتر  يك  پيمانه«او   بردن
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  شتر بر پادشاه، كاري  بار يك  افزودن: يعني » ناچيز است  اي پيمانه  و اين«  ايم آورده

  ايقهمض  ما درآن و بر شمرد را هرگز بسيار نمي  بار اضافه  و او اين  است  و ساده  سهل

  .كند نمي

  

��f��e��d��c��ba�� �̀�_������ ��~��}��|��{��z��y��x��w��v��u����t��s��f��e��d��c��ba�� �̀�_������ ��~��}��|��{��z��y��x��w��v��u����t��s��f��e��d��c��ba�� �̀�_������ ��~��}��|��{��z��y��x��w��v��u����t��s��f��e��d��c��ba�� �̀�_������ ��~��}��|��{��z��y��x��w��v��u����t��s
��l����k��j��i��h��g��l����k��j��i��h��g��l����k��j��i��h��g��l����k��j��i��h��g  

 :يعني »بدهيد  من  خدا به  نام  به  عهدي  كه تا آن  فرستم هرگز او را با شما نمي: گفت«

فقط  چيز،  آن  كه  اشمب  گرم و پشت  اعتماد كرده  آن  به  بتوانم  بدهيد كه  چيزي  من  تا به

بايد  :يعني »باز آوريد  ا او را نزد منحتم  كه«: است  خداوند متعال  نام  سوگند شما به

گرفتار   كه مگر آن«گردانيد  بر مي  من  را به  بنيامين  سوگند ياد كنيد كه �خداوند  نام  به

  وي  در پاي ا برود، يااختيار شم  از كف  وي  كار درباره  چاره  كه مگر آن: يعني »شويد

  پس«خواهد بود  شما  براي  موجه  عذري  نزد من  شود اين  اگر چنين  شويد كه  هالك

سوگند خوردند   نزد وي �خدا  نام  به: يعني »عهد خود را با او استوار كردند  چون

  و ناظر است  آگاه :يعني » است  وكيل  گوييم مي  خداوند بر آنچه« � يعقوب » گفت«

  كه  است  كساني  او كيفردهنده  پس. ماند نمي  مخفي  بر وي  اي امر پنهاني  زيرا هيچ

  .گذارند و سوگند خود را زير پا مي  كرده  عهدشكني

  

����¢�� ¡���~��}��|��{��z��y��xw���� �v��u��t��s��r��� �q��p��o��n��m����¢�� ¡���~��}��|��{��z��y��xw���� �v��u��t��s��r��� �q��p��o��n��m����¢�� ¡���~��}��|��{��z��y��xw���� �v��u��t��s��r��� �q��p��o��n��m����¢�� ¡���~��}��|��{��z��y��xw���� �v��u��t��s��r��� �q��p��o��n��m
��®��¬��«��ª��© �̈�§��¦¥�����¤���£��®��¬��«��ª��© �̈�§��¦¥�����¤���£��®��¬��«��ª��© �̈�§��¦¥�����¤���£��®��¬��«��ª��© �̈�§��¦¥�����¤���£  

 از � يعقوب »شهر وارد نشويد  به  دروازه  از يك  همه ! من  پسران  اي: و گفت«

  ايشان اگر  افتاد كه  انديشه  ينترسيد بنابراين، در ا  آنان  به  همگاني  و آفتي  زيان  رسيدن

  قول  به .بود سبكتر خواهد  باشند، مصيبت  جدا و پراكنده  شهر از هم  ورود به  در هنگام

  ايشان  باشند، به يكجا  وي  اگر فرزندان  ترسيد كه  از آن � يعقوب: جمهور مفسران

  اين  و در عين بودند  و با هيبت  بسيار زيبا و با ابهت  برسد زيرا ايشان  زخمي  چشم

و   شگفتي  موجب نيز  اين  مرد بودند كه  يك  فرزندان  و هيبت، همه  و ابهت  زيبايي
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تر   شايسته  روش  زيرا اين »وارد شويد  مختلف  هاي از دروازه  بلكه«  است  زخم چشم

باشد   شما را داشته به  رساندن  قصد زيان  كسي  چنانچه ;بمانيد  سالمت  كه  است  آن  به

 » شما دور بدارم خدا را از  از قضاي  چيزي  توانم نمي«  سفارش  با اين » من  و البته«

  را براي  منفعتي يا  كنم  را دفع  نياز شما زيا  توانم نمي  تدبير خويش  با اين  من: يعني

شما   به  سفارشم  اين  وسيله  به  باشد كه  داشته  اراده  عزوجل  نمايم، اگر خداي  شما جلب

  اوست  از آن  درآفرينش  تصرف: يعني » خداوند نيست  حكم، جز از آن«نرساند   نفعي

  وران بخواهد تدبير انديشه اگر  پس ؛اوست  فرمان  دهد به مي  روي  در كائنات  و هر چه

  يابند كه مي  سامان  اسبابي  كارها به وي  كوني  سنن  بر مبناي  گرداند، هرچند كه مي  را تباه

 » كردم  او توكل بر«  است  كرده  وابسته و  موكول  اسباب  وجود آن  را به ها او مسبب

را   كارم  و رشته  كردم  بر او تكيهو   نموده  او تفويض  به  را جملگي  كارم  سروته: يعني

بايد   كنندگان  و توكل«  او سپردم  و عنايت  رحمت  نفحات  و به  مشيت  قبضه  به  محكم

  . اوست  به  كردن و تكيه  خداوند متعال  كار به  سپردن: توكل »كنند  براو توكل

  خداي  به  زخم از چشم  هميشه صخدا  رسول  كه  است  آمده  شريف  در حديث

�1+ :گفتند بردند و مي مي  پناه  عزوجل�\!' v�-  �A?� ��E�  #�  ()  >���  �T	E�  	#�  ()  

�-  bE�: شر هر حشره و از  از شر هر شيطاني  برم مي  خداوند پناه  تامه  كلمات  به  

  در حق  زننده  زخم چشم  كه  در صورتي  ولي .« بدي  هر چشم  زخم و از چشم  اي موذي

رساند،  نمي  زياني  وي  به بد  كند، چشم  بركت  زند دعاي بد مي  چشم  وي  به  كه  كسي

3��w+ :است  دعا اين  آن�  #t%1 ��  �G\?� ,�/?���   w��' �  كه  خدايي  است  بزرگ: =

  .« بنه  در او بركت !است، بار خدايا  آفرينندگان  نيكوترين

  

�µ�� �́�³��²��±��°���¯�µ�� �́�³��²��±��°���¯�µ�� �́�³��²��±��°���¯�µ�� �́�³��²��±��°���¯������Â��Á��À��¿������¾��½��¼��»��º���¹�� �̧�¶��Â��Á��À��¿������¾��½��¼��»��º���¹�� �̧�¶��Â��Á��À��¿������¾��½��¼��»��º���¹�� �̧�¶��Â��Á��À��¿������¾��½��¼��»��º���¹�� �̧�¶
Ç��Æ���Å��ÄÃÇ��Æ���Å��ÄÃÇ��Æ���Å��ÄÃÇ��Æ���Å��ÄÃ����Ê��É��ÈÊ��É��ÈÊ��É��ÈÊ��É��È����ËËËË��������Î��Í��ÌÎ��Í��ÌÎ��Í��ÌÎ��Í��Ì����������Ï��Ï��Ï��Ï  

 از: يعني» بود، وارد شدند  دستور داده  آنان  به  پدرشان  كه  گونه همان  و چون«

 »كند  دفع  از سر آنان  توانست نمي«  دروازه  از يك  وارد شدند، نه  مختلف  هاي دروازه
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از  »را  چيزي«  وي  از جانب: يعني »در برابر خدا«  مختلف  هاي وازهورود از در  اين

  مقدر كرده  تعالي  حق  كه  اين  بود، از جمله  مقدر كرده  آنان بر �خداوند  كه  چيزهايي

در   را كه  نيازي  يعقوب  كه اين جز«دارد   را نزد خود نگه  ، بنيامين� يوسف  بود كه

  آنان  سالمتي  به  وي  و عالقه  بر فرزندانش  وي  نياز، شفقت  آن  كه »بود برآورد  دلش

  اين � درضمير يعقوب: قولي  به .كرد  سفارش، برآورده  نياز خود را با آن  اين  بود پس

و   و شمايل  شكل  آن را با  مصر آنان  پادشاه  وقتي  پديد آمد كه  قراري و بي  تشويش

  حسد و كينه  آنان  ببيند، به يكجا  هويداست  وجودشان در  كه  اي شجاعتمندانه  سيماي

  ايشان  به  است  لذا ممكن  گرفت خواهد  در دل  و بيم  ترس  خواهد ورزيد، يا از آنان

 » بوديم  بدو آموخته  آنچه  از بركت« � يعقوب: يعني »او  گمان و بي«برساند   گزندي

 » دانشي  داراي«بر ما   وي  توكل  وقت  عيناحتياط و در   و گرفتن  اسباب  به  از توسل

 انبياي  دانند كه دانست، يا نمي او مي  كه چنان »دانند نمي  بيشتر مردم  بود ولي«  فراوان

  .دانايند  حقايق  اين  به ‡ الهي 

  

��à��ß��Þ��Ý��Ü��Û��Ú����Ù���Ø��×Ö���Õ��Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð��à��ß��Þ��Ý��Ü��Û��Ú����Ù���Ø��×Ö���Õ��Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð��à��ß��Þ��Ý��Ü��Û��Ú����Ù���Ø��×Ö���Õ��Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð��à��ß��Þ��Ý��Ü��Û��Ú����Ù���Ø��×Ö���Õ��Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð
���á���á���á���á  

 :يعني »داد  را نزد خود جاي  برادرشوارد شدند،   بر يوسف  كه  و هنگامي«

 � يوسف: قولي  به . را در كنار خود گرفت  خود بنيامين  برادر اعياني � يوسف

  يازده تعداد آنها  دهند و چون  جاي  منزل  را در يك  از برادرانش  داد تا هر دو تن  فرمان

خود   را به شوند، او  گر متوجهدي  برادران  كه آن فرد ماند لذا بي  بنيامين  بود، برادرش  تن

 � يوسف »تو برادر  همانا من: گفت«او   و به  گرفت  و در كنارش  ساخت  ملحق

  را بر آن  ديگرش  برادران و  گفت  وي  و در خفا به  را در خلوت  سخن  او اين » هستم«

ردند، ك مي«با ما   درگذشته  برادران » پس، از آنچه« :كرد  و اضافه  نساخت  آگاه

  .» مباش  اندوهگين
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 راز از  اين  داشتن  پنهان  را به  بنيامين � يوسف  آيد كه برمي  چنين  آيات  از سياق

  اي در نزد خود،چاره  داشتنش  نگاه  براي  رسيد كه  توافق  دستور داد و با او به  برادرانش

  .خواهد انديشيد

  

C��B��AC��B��AC��B��AC��B��A�����O��N��M��L��K��J����I��H��G��F��E��D�O��N��M��L��K��J����I��H��G��F��E��D�O��N��M��L��K��J����I��H��G��F��E��D�O��N��M��L��K��J����I��H��G��F��E��D������P��P��P��P  
 قبال  كه »را  آبخوري  مجهز كرد، جام  ساز و برگشان  را به  آنان  كه  هنگامي  پس«

برادر  در بار«شد  مي  استفاده  پيمانه  عنوان  به  از آن  نوشيد، سپس مي  آب  با آن  پادشاه

  نهاده از مصر  شده  خريداري  غله  در آن  بود كه  ظرفي: رحل »نهاد«  بنيامين »خود

 » كاروان  اي  در داد كه  بانگ  اي ندا دهنده« � دستور يوسف  به » سپس«شد  مي

بر   بار و بنه  كه است  اي سواري ترش :عير »قطعا شما دزد هستيد« ! كاروانيان  اي: يعني

  . است  شده  نهاده  آن

  

U��T��S�����R��QU��T��S�����R��QU��T��S�����R��QU��T��S�����R��Q������ �̀� �_�� �̂��]��\��[������Z��Y��X��W��V�� �̀��_�� �̂��]��\��[������Z��Y��X��W��V�� �̀��_�� �̂��]��\��[������Z��Y��X��W��V�� �̀��_�� �̂��]��\��[������Z��Y��X��W��V
��c��b��a��c��b��a��c��b��a��c��b��a  

»  آنان  به  كه در حالي ;گفتند« :را شنيدند  سخن  اين � يوسف  رادرانب  چون  پس

  گم چه: بودند  كرده  روي«  از مأموران  دردهنده  بانگ  آن  به  كه  در حالي: يعني

  پيمانه: صواع » ايم كرده  را گم  پادشاه  پيمانه« � يوسف  مأموران »ايد؟ گفتند كرده

 هر كس: يعني »بار شتر خواهد بود  را بياورد، يك  آن  كه  هر كس  و براي«  است

بارشتر   را بياورد، يك  آن ـآيد   عمل  به  و تفتيش  بازرسي  از وي  كه آن بي ـ  داوطلبانه 

  وعده  اين  ضامن  و من« :افزود  منادي  آن  سپس . شتر مذكر است :بعير .دارد  جايزه

  .شود  او داده  هبار ب  اين  كه  ضامنم  من: يعني » هستم
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j��i��h��g��f���e��dj��i��h��g��f���e��dj��i��h��g��f���e��dj��i��h��g��f���e��d����kkkk����n��m��ln��m��ln��m��ln��m��l������p����o��p����o��p����o��p����o  
و   فساد كنيم  تا در زمين  ايم ما نيامده  دانيد كه مي  خدا سوگند شما خوب  به: گفتند«

ا قطع :گفتند  خوران سوگند � يوسف  برادران: يعني » ايم هرگز دزد نبوده ما

  ما از پليدي  و دامن  مبراست  اتهام  ينما از ا  ساحت  دانند كه مي  و يارانش � يوسف

 باشد، پاك مي  آن  هاي ها و نمونه گونه  از بزرگترين  دزدي  كه  زميندر   فسادافروزي

 دليل  همين  ايد، به دانسته  مصر خوب  به  مان را در سفر قبلي  حقيقت  و شما اين  است 

  دليل خود  اين  ما برگردانديد كه  را به  آن و  نهاده  را در بارهايمان  مان سرمايه  نيز بود كه 

  . ماست  امانتداري  نهايت

  

u��t��s��r��qu��t��s��r��qu��t��s��r��qu��t��s��r��q����vvvv������w��w��w��w  
از   كه  در آنچه »اگر دروغگو باشيد  پس«  منادي  ، يا آن� يوسف  مأموران »گفتند«

  سرقت  جزاي صورت، نزد شما  در آن: يعني »؟ چيست  كيفر آن«كنيد  ادعا مي  تان برائت

  .؟ چيست  پيمانه

  

��c��b��a��`_����~��}��|��{��z���y��x��c��b��a��`_����~��}��|��{��z���y��x��c��b��a��`_����~��}��|��{��z���y��x��c��b��a��`_����~��}��|��{��z���y��x������d��d��d��d  
 در بار او پيدا شود  جام  كه  است كسي  همان  كيفرش« � يوسف  برادران »گفتند«

  پيمانه  كه  است  كسي  همان  پيمانه، گرفتن  كيفر دزدي: يعني » خود اوست  كيفرش  پس

  يكسال  مدت  به  بود كه  اين � عقوبي  دزد در آيين  جزاي ! آري .در بار او پيدا شود

با   بر ديگران  كه »را  كارانما ستم«بود   كرده  دزدي  از وي  كه  گشت  مي  كسي  آن  برده

ا در دقيق  هم � يوسف و » دهيم كيفر مي  گونه اين«كنند  مي  ستم  سرقت  ار تكاب

  .بود  سخن  همين  انتظار شنيدن
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k��j��i��h��g�� � � � � �f��ek��j��i��h��g�� � � � � �f��ek��j��i��h��g�� � � � � �f��ek��j��i��h��g�� � � � � �f��e����llll�� �� � �� � �� � �����p��on��mp��on��mp��on��mp��on��m������u��t� � sr��q��u��t� � sr��q��u��t� � sr��q��u��t� � sr��q
z��y��x����w��vz��y��x����w��vz��y��x����w��vz��y��x����w��v����¢��¡���~��}��|��{¢��¡���~��}��|��{¢��¡���~��}��|��{¢��¡���~��}��|��{������ª��©�� �̈�§��¦���¥¤��£��ª��©�� �̈�§��¦���¥¤��£��ª��©�� �̈�§��¦���¥¤��£��ª��©�� �̈�§��¦���¥¤��£

��«��«��«��«  
  گانه ده  برادران  بارهاي: يعني » آنان  بارهاي«  بازرسي » به«  يوسف »كرد  شروع  پس«

ود ب  انديشيده  كه  اي حيله  كردن  از خود و پنهان  تهمت  دفع  براي » از بار برادرش  پيش«

  به  گونه اين آورد،  بيرون  از بار برادرش«را   يا پيمانه  جام  آن: يعني »را  آن  گاه آن«

  اي حيله :كيد . كرديم  ترفند را وحي  او اين  به: يعني » تدبير و ترفند آموختيم  يوسف

 كند در امر نمي  احساس  كه  از جايي  خورده  فريب  شخص  افتادن  آن  فرجام  كه  است

  توانست او نمي  كه چرا«وجود ندارد   آن  دفع  براي  راهي  هيچ  كه  است  ناخوشايندي

  كيفر دزد اين  پادشاه  زيرا در آيين »كند  بازداشت  پادشاه  و آيين  رسم  را طبق  برادرش

  است، غرامت  دزديده  را كه  و دو برابر مالي  قرار گرفته  و شتم  مورد ضرب  بود كه

شود   ساخته  برده  سال  يك  مدت  به ـ � يعقوب  مانند شريعت ـ  كه اين  نه بدهد،

را بدو نمود   راه  اين  كه »خداوند  مشيت  به« � يوسف » او را اسير گرفت  ليكن«

و   و معارف  علوم  انواع  بخشيدن با » بريم باال مي  بخواهيم  را كه  كساني  درجات«

و «  بلند برديم  مواهب  را با اين � يوسف  درجه  كه چنان  انآن  ها به ها و كرامت عطيه

  داده  و برتري  را با علم، رفعت  ايشان �خداوند  كه از آنان » دانشي  هر صاحب  فوق

 . تر است برتر و بلندمرتبه  علمي، از ايشان  مرتبه از نظر  كه » است  دانشوري«  است

  آن  فوق  كه مگر اين  نيست  دانشمندي  هيچ« :ويدگ مي  جمله  در تفسير اين  بصري  حسن

  بر فراز همه  كه  شود و اوست مي  منتهي  عزوجل  خداي  كار به كه تا اين  است  دانشمندي

: است  اين « عليم  علم  ذي  كل  فوق«  معناي :ديگر  قولي  به .»دارد قرار  و دانشوران  دانايان

  .باشد مي  سبحان  خداي  كه  است  داناييو دانش،   علم  اهل  برتر از همه
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��Á��À¿��¾��½���¼��»��º��¹��¸¶���µ�� �́�³��²��±�����°��¯��®��¬��Á��À¿��¾��½���¼��»��º��¹��¸¶���µ�� �́�³��²��±�����°��¯��®��¬��Á��À¿��¾��½���¼��»��º��¹��¸¶���µ�� �́�³��²��±�����°��¯��®��¬��Á��À¿��¾��½���¼��»��º��¹��¸¶���µ�� �́�³��²��±�����°��¯��®��¬
��Ê��É������È��Ç��Æ��ÅÄ��Ã��Â��Ê��É������È��Ç��Æ��ÅÄ��Ã��Â��Ê��É������È��Ç��Æ��ÅÄ��Ã��Â��Ê��É������È��Ç��Æ��ÅÄ��Ã��Â  

 دزدي  بار بنيامين  اگر اين: يعني » كرده  اگر او دزدي« � يوسف  برادران »گفتند«

آنها  منظور» بود  كرده  دزدي  برادرش نيز  از اين  پيش«زيرا   كرده، دور از تصور نيست 

از جد  را  اي طاليي  با منكر، بت  مبارزه  انگيزه  به � يوسف: قولي  به .بود � يوسف

  برادران :ديگر  قولي  به .افگند  و در راه  را شكست  و آن  ربوده  خويش  مادري

  به  دزدي  نسبت  روغد  بردند لذا در اينجا به حسد مي  بر وي  در دل  هنوز هم � يوسف

  سابقه ـ  بت  آن در مورد  حتي ـ � يوسف  از سوي  كاري  دادند و اصال چنين  وي

 � يوسف: يعني » داشت  را در ضمير خود پنهان  سخن  اين  يوسف  پس«  نداشت

را   كرد، فروخورد و اصال آن وارد  وي  به  سخنشان  اين  را كه  اي روحي  آزار و صدمه

او   به  كه  كسي  از آن »خود  منزلت شما بدتريد در: گفت«خود   در دل  اد، ليكنبروز ند

شما   اين: يعني . و مبراست  كامال پاك  دروغين  نسبت  داديد و او از اين  دزدي  نسبت

  ديگري  پدر و افعال  به  گفتن  در چاه، دروغ  من  از افگندن ;كرديد  كرديد آنچه  بوديد كه

و ناروا،   از باطل» كنيد مي  وصف  آنچه  وخدا به«  شماست  و پستي  دنائت  گوياي  كه

  .» داناتر است«  بنيامين  و برادرم  من  به  دزدي  دادن  با نسبت

  

Ò��Ñ��Ð��Ï��Î��Í��Ì��ËÒ��Ñ��Ð��Ï��Î��Í��Ì��ËÒ��Ñ��Ð��Ï��Î��Í��Ì��ËÒ��Ñ��Ð��Ï��Î��Í��Ì��Ë�����������������������Û��Ú��Ù��Ø��×��ÖÕ��Ô��Ó���Û��Ú��Ù��Ø��×��ÖÕ��Ô��Ó���Û��Ú��Ù��Ø��×��ÖÕ��Ô��Ó���Û��Ú��Ù��Ø��×��ÖÕ��Ô��Ó  
  وقت  شد، آن  يالزام  بنيامين  ساختن  خود برادران، برده  اعتراف  اقتضاي  به  و چون

همانا  !عزيز  اي: گفتند«: وي  عاطفه  و برانگيختن � يوسف  دلجويي  كردند به  شروع

  از سويي كند،  شكيبايي  يو  تواند بر فراق نمي  كه »دارد  پير و سالخورده  او پدري

از ما   يكي  پس« خود نزد پسر آيد  كه  قادر نيست  سن  و كهولت  ضعف  علت  به  پدرش

  هيچ  دارد كه  پدر منزلتي  در قلب  نزد تو بماند زيرا بنيامين  كه »بگير  وي  جاي  را به

شود،  مي  دردمند و ناالن  بنيامين  از فراق  كه بنابراين، او چنان  نيستيم  آن  از ما داراي  يك

و   مردم  كافهبر  » بينيم مي  نيكوكاران همانا ما تو را از«شود  از ما نمي  يك  هيچ  از فراق
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و   انجام  را بر ما به  خويش  خواسته، احسان  اين  با برآوردن  پس. ا بر خودمخصوص

  . رسان  اتمام

  

��N��M�������L��������K��J��I��H��G�����F��E��D��C��B��A��N��M�������L��������K��J��I��H��G�����F��E��D��C��B��A��N��M�������L��������K��J��I��H��G�����F��E��D��C��B��A��N��M�������L��������K��J��I��H��G�����F��E��D��C��B��A  
 خود را نزد وي  كاالي  را كه  جز كسي  كه بر خدا از آن  پناه« � يوسف » گفت«

  برده خودتان،  بنابر فتواي  پس.  نيست  جز بنيامين  و او كسي » كنيم  شتايم، بازدا يافته 

ستمكار  اقطع  صورت  زيرا در آن«  بجز وي  فرد ديگري  نه  ما رواست  او براي  گرفتن

  . گيريم  بردگي  هب  جايش را به  گناهي اگر بي »بود  خواهيم

  

U���TS��R��Q��P��OU���TS��R��Q��P��OU���TS��R��Q��P��OU���TS��R��Q��P��O�����̂� ��]��\��[��Z��Y��X��W��V�̂���]��\��[��Z��Y��X��W��V�̂���]��\��[��Z��Y��X��W��V�̂���]��\��[��Z��Y��X��W��V����������_��_��_��_
��u��t�� sr� �q� �p��o� �n� �m� �l��k�� �j��� � �i��h�� gf��e��d��c� �b��a��`��u��t�� sr� �q� �p��o� �n� �m� �l��k�� �j��� � �i��h�� gf��e��d��c� �b��a��`��u��t�� sr� �q� �p��o� �n� �m� �l��k�� �j��� � �i��h�� gf��e��d��c� �b��a��`��u��t�� sr� �q� �p��o� �n� �m� �l��k�� �j��� � �i��h�� gf��e��d��c� �b��a��`

��w�����v��w�����v��w�����v��w�����v  
 اين  مساعد به  پاسخ  در دادن  وي  و ياري � از يوسف: يعني »از او  چون  پس«

  كناري  خود را به: يعني »رفتند  خلوت  تنها به  كنان نوميد شدند، مشورت« ؛درخواست 

 « روبيل» نامش  كه  در سن » بزرگترشان  گفت«كردند   ا و مشورتبا همديگر نجو  كشيده

  دليل  بود، به « شمعون«  نامش  كه  و خرد است  در رأي  مراد بزرگترشان: قولي  به .بود

استوار   خدا پيماني  نام از شما به  پدرتان  دانيد كه مگر نمي«بود   شان او رئيس  كه اين

  هم  از اين  و پيش« برگردانيد  وي  حفظ كنيد و او را بهرا   پسرش  كه»  است  گرفته

عهد   كه و اين � يوسف  تقصير خود در حق  به: يعني »تقصير كرديد  يوسف  درباره

  هرگز از اين  من  پس«داناييد  نكرديد، نيز  و رعايت  نداشته  نگاه  وي  پدر را در باره

  كه تا وقتي«  گزينم مي  اقامت  درآن  يوستهو پ » گذارم نمي  بيرون  قدم«مصر  » سرزمين

  داوري  من  يا خدا در حق«  از آن  شدن  مصر و خارج  ترك  به »دهد  من اجازه  به  پدرم

  جمله  در معني .كند مي  حكم  عدالت  به  كه  زيرا اوست » است  داوران  كند و او بهترين

  : است  آمده وجه  سه )كند  داوري  من  يا خدا در حق(
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 كند لذا با وي  حكم  است  را گرفته  برادرم  كه  بر كسي  ام پيروزي  به �خداوند ـ 1

  . باز گيرم  را از وي  و برادرم  بجنگم 

  .كند  ماجرا را وحي  حقيقت � يعقوب  پدرم  به �خداوند ـ 2

  . در مصر بميرم ـ 3

  

}��|��{��z���y��x}��|��{��z���y��x}��|��{��z���y��x}��|��{��z���y��x��� �� �� ���g��f��e��d��c��b��a�� �̀ � �_��~��g��f��e��d��c��b��a�� �̀ � �_��~��g��f��e��d��c��b��a�� �̀ � �_��~��g��f��e��d��c��b��a�� �̀ � �_��~
��h��h��h��h������i��i��i��i  

 ! برادران اي«: پدر بازگويند و گفت  را به  عذر خويش  دستور داد كه  برادرانش  به  سپس

در   دزدي  به  حكمشان »كرد  دزدي  پسرت!  پدرجان: بازگرديد و بگوييد  پدرتان  پيش

  مشاهده  وي  را از باردان  پادشاه  پيمانه  كردن بيرون  بود كه  آن  سبب  بنيامين، به  حق

  وي  از باردان  پيمانه  آوردن  از بيرون » دانستيم مي  آنچه  جز به  نداديم  و گواهي«كردند 

امر   آيا واقع  كه شود  ماجرا بر ما روشن  و باطن  تا كنه » نبوديم  غيب  علم  و ما نگهبان«

  ؟ است  آن  برخالف  ايم، يا واقعيت ما دانسته  كه  است  همان

  كه بود  معني  القاء اين ) نبوديم  غيب  علم  و ما نگهبان( :تعبير  ناز اي  شايد هدفشان

  دزدي  مرتكب  اند، يا در حالي بوده  خواب  به  ايشان  كه  كرده  دزدي  در حالي  بنيامين

داند و  مي �خدا را فقط  بنابراين، حقيقت  است  بوده  پنهان  از چشمشان  كه  است  شده

  ما به: بود كه  اين  يا مرادشان . است  ظاهر قضيه  ورد بر اساسم  در اين  شان گواهي

  گردانيم، چه را بر مي  بنيامين ؛تو عهد سپرديم  به  كه  وقتي  پس  ايم امور دانا نبوده  عواقب

  .كند؟ مي  او دزدي  كه  دانستيم مي

  

��v��u��t���sr��q����p��o��n��m���l��k��j��v��u��t���sr��q����p��o��n��m���l��k��j��v��u��t���sr��q����p��o��n��m���l��k��j��v��u��t���sr��q����p��o��n��m���l��k��j  
از : يعني » بپرس  ايم بوده  در آن  كه  ز دهيا« ! پدرجان :بگوييدپدر  به ! برادران  اي »و«

  درآن  كه  كارواني و از«  مصر است، بپرس  از قراي  ما كه  بودوباش  محل  ده  مردم

  ديارمان  به  قافله  در يك  با آنان  همراه  كه  از كاروانياني  همچنان: يعني»  ايم آمده
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 � يعقوب  همسايگان از  شده  شناخته  كاروانيان، مردمي  آن: يقول  به . ايم، بپرس برگشته

  . گفتيم  در آنچه » گوييم  ا راستو ما قطع«بودند 

  

���«���ª�� � � �©�� ¨§���¦���¥��¤��£��¢�� ¡���~��� }|��{��z��y��x��w���«���ª�� � � �©�� ¨§���¦���¥��¤��£��¢�� ¡���~��� }|��{��z��y��x��w���«���ª�� � � �©�� ¨§���¦���¥��¤��£��¢�� ¡���~��� }|��{��z��y��x��w���«���ª�� � � �©�� ¨§���¦���¥��¤��£��¢�� ¡���~��� }|��{��z��y��x��w
��®��¬��®��¬��®��¬��®��¬  

را   شما امري  نفسهاي  بلكه« :را شنيد  سخنانشان  كه  از آن  پس � يعقوب » گفت«

 � در كار يوسف  كه  اي سابقه  را نظر به آنها � يعقوب » است  شما آراسته  ايبر

 بار ديگر نفسهاي  گوييد بلكه شما مي  كه  نيست  چنين: و گفت  دانست  داشتند، متهم

، )كرد  دزدي  پسرت(  كه  سخنتان  لذا اين  است  ديگر افگنده  گردابي  شما را به  تان اماره 

  از اين  مراد وي :قولي  به . است  نكرده  امر او دزدي  و در واقع  گر استدي  خود ترفندي

خود   طلبي جز منفعت هدفي  از من  كردنش و جدا  بنيامين  شما از بردن  بود كه  اين  سخن

  صاحب  كه  است  صبري :صبر جميل»  جميل  است  صبر من، صبري  پس«ايد  نداشته

 ) راجعون  ليهإنا إو  نا هللاإ(  استرجاع  دهد بلكه بروز نمي  اي و گاليه  از خود شكوه  آن

 »را  آنان  خداوند همه  اميد كه« كند مي  تفويض  خداوند متعال  را به  و كار خويش  گفته

  است  مانده  در مصر باقي  كه را  و فرزند سومم  بنيامين  ، برادرش� يوسف: يعني

  محزون  حال  به  داناست » است  با حكمت  او داناييكجا باز آورد، همانا   من  سوي به«

 در مبتال  و از جمله  در كارها و قضا وقدر خويش  است  ، با حكمت من  و پريشان

  . پريشاني  اين  به  من  ساختن

  

���¼��������»��º��¹�� �̧�¶��µ�� �́��³��²��±��°��¯���¼��������»��º��¹�� �̧�¶��µ�� �́��³��²��±��°��¯���¼��������»��º��¹�� �̧�¶��µ�� �́��³��²��±��°��¯���¼��������»��º��¹�� �̧�¶��µ�� �́��³��²��±��°��¯  
و «كرد   امتناع  با آنان  گفتن نو از سخ »گردانيد  روي  از آنان« � بعد ازآن، يعقوب »و«

  ور فراق شعله  اما هميشه  كهنه  جديد، غم  غم  اين  چرا كه »! بر يوسف  دريغ  اي: گفت

از : يعني »شد سپيد  از اندوه  و چشمانش«بود   كرده  زنده  را در نهاد وي � يوسف

پر   او از غم  پس«  شد و نابينا گشت  تبديل  سپيدي  به  چشمانش  گريه، سياهي  بسياري

  .كرد نمي را اظهار  خورد و آن خود را فرومي  اندوه  چرا كه »بود  شده
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و   شكيبايي  اگر به  كه  است  انساني  ها، امري ها و مصيبت در سختي  خوردن  اندوه  البته

  است  آمده  شريف  حديث در  كه چنان  نيست  ا مذمومباشد، شرع  مقرون  داري خود نگه

  چشم  در حقيقت«: فرمودند گريستند و  ابراهيم  پسرشان  بر فوت صخدا  رسول  كه

  و اي  گوييم را خشنود سازد نمي  پروردگارمان  كه  گيرد، اما جز آنچه مي  يد و دلگر مي

  .« تو محزونيم  ما از فراق  البته ! ابراهيم

  

À��¿��¾��½À��¿��¾��½À��¿��¾��½À��¿��¾��½����ÁÁÁÁ����ÂÂÂÂ����ÃÃÃÃ����ÄÄÄÄ����ÅÅÅÅ����ÆÆÆÆ����ÇÇÇÇ����ÈÈÈÈ������É��É��É��É  
 از»  كني را ياد مي  يوسف  پيوسته  خدا سوگند كه  به« � يعقوب  فرزندان »گفتند«

  نامش  و دلتنگي، پيوسته  فراق  احساس  و از شدت  و اندوه  و درد و دريغ  تأسف  روي

از اثراندوه، يا   يا در عقل  در جسم  تباهي: حرض » تا زار و نزار شوي«  داري  را بر زبان

  . و بميري » گردي  گانشد يا از هالك«  است  يا مانند آن  پيري

  انگيزه  و اندوه، به  پدر از گريه  سخن، بازداشتن  از اين � يعقوب  فرزندان  هدف

  اي: يعني .بودند  غمهايش  اين  خود سبب  آنان  بود، هرچند كه  بر وي  و دلسوزي  شفقت

  را گرگ او ـبودند   ادعا كرده  كه چنان ـاست، يا   رفته  ديگر از ميان � يوسف !پدر

  حالت  به  و ناله  ديگر گريه  پس. ديد  هرگز او را نخواهي  و ديگر تا بميري  است  خورده

  .دارد؟  سودي  چه

  

���×��Ö��Õ��Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î���Í��Ì�������Ë��Ê���×��Ö��Õ��Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î���Í��Ì�������Ë��Ê���×��Ö��Õ��Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î���Í��Ì�������Ë��Ê���×��Ö��Õ��Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î���Í��Ì�������Ë��Ê  
خود را   سخت  و اندوه  غم  شكايت  من  كه  نيست  جز اين« � يعقوب » گفت«

  آن كه  طوري رسد، به بار مي از امور بسيار اندوه  انسان  به  كه  چهآن: بث » برم خدا مي پيش

 « بث»  پس.  قادر نيست  آن  كردن  او بر پنهان  كه  و دشوار است  سخت  چنان  اندوه

 دانيد شما نمي  را كه  خدا آنچه  و از جانب«  است  اندوه  و دشوارترين  بزرگترين

 � يعقوب مراد: قولي  به . بر مصيبت  دادنش  و پاداش  وي  و احسان  از لطف » دانم مي

 :ديگر  قولي  به.بود � يوسف  بودن  بر زنده  وحي  از طريق  اش سخن، آگاهي  از اين
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و   است  بوده  راستين  ، رؤيايي� يوسف  رؤياي  بود كه  حقيقت  اين  به  علمش  مراد وي

  .كند پيدا مي  ا تحققحتم

  

G��F��E��D��C��B��AG��F��E��D��C��B��AG��F��E��D��C��B��AG��F��E��D��C��B��A��� �� �� ������S� �R��Q��P��O��N� �M�� LK��J��I�� �H�����S� �R��Q��P��O��N� �M�� LK��J��I�� �H�����S� �R��Q��P��O��N� �M�� LK��J��I�� �H�����S� �R��Q��P��O��N� �M�� LK��J��I�� �H
��V������U��T��V������U��T��V������U��T��V������U��T  

وجودر  جست: تحسس »كنيد  تحسس  و برادرش  برويد و از يوسف ! من  پسران  اي«

  گشايش از: يعني »خدا  و از روح«وجو در كار شر  كار خير است، اما تجسس، جست

  و نشاط درآيد و لذت  جنبش  به  از آن  انسان  كه  و هر چه »نوميد مباشيد«  وي  و فرج

نوميد  خدا  از رحمت  كسي  كافران  زيرا جز گروه«شود  مي  ناميده « حرو« ببرد،

  وي، علم  پنهاني  و الطاف  عظيم  و صنع  سبحان  خداي  قدرت  به  زيرا كافران »شود نمي

  .ندارند

  

��f��e��d��c��b����a�� �̀�����_�� �̂�]�����\��[��Z��Y��X��W��f��e��d��c��b����a�� �̀�����_�� �̂�]�����\��[��Z��Y��X��W��f��e��d��c��b����a�� �̀�����_�� �̂�]�����\��[��Z��Y��X��W��f��e��d��c��b����a�� �̀�����_�� �̂�]�����\��[��Z��Y��X��W
���hg���hg���hg���hg��m���l��k��j��i��m���l��k��j��i��m���l��k��j��i��m���l��k��j��i  

  اي :وارد شدند، گفتند« � بر يوسف  يعني »بر او«  بار سوم  برادران » چون  پس«

او در   كه اند فهميده  ، چنين� بر يوسف »عزيز»  لقب  از اطالق  از مفسران  برخي »عزيز

  است  اين  راجح  قول  بود ولي  مصر نشسته  در مسند پادشاهي  مواليش  مقام  به  وقت  اين

 ! آري . رفت كار مي به  بزرگ  و منصبي  مقام  هر صاحب  در مصر براي »عزيز»  لقب  كه

  ما و خانواده  به: يعني » است  رسيده  ما آسيب  ما و خانواده  به«عزيز   اي :گفتند  انبرادر

و «  است  رسيده  و ناتواني  وبيماري، ضعف  و نيازمندي، رنج  باران، گرسنگي  ما از كمي

را   مقداري، آن و بي  كمي  سبب تجار به  كه  اي سرمايه » ايم ناچيز آورده  اي سرمايه

  و بر ما تصدق  بده  و كمال  تمام  اي ماپيمانه  به  پس«كنند  پذيرند و مسترد مي نمي

  ودنب پوشيدن از ناسره  چشم  دهي، يا به مي ما  به  مان بر سرمايه  افزون  كه  آنچه  يا به » كن
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خدا   كه«بود   آنان  برادر به  برگرداندن  مرادشان يا . ايم باخود آورده  كه  اي سرمايه

  .ساختند  مخاطب  ايمان  زبان  اينجا او را به در »دهد مي  را پاداش  دهندگان صدقه

  

��x��w����v��u��t��s���r��q��p��o��n��x��w����v��u��t��s���r��q��p��o��n��x��w����v��u��t��s���r��q��p��o��n��x��w����v��u��t��s���r��q��p��o��n  
  زبان داشتند، از قرار  درآن  شا خانواده  را كه  و روز سختي  حال � يوسف  چون  پس

  به  محبوبش دو فرزند  دادن  را در از دست  وي  سخت  شنيد و پدر و اندوه  برادرانش

  پا كرد و بيش به  او شوري  در جان  بر پدر و برادرانش  و شفقت  و رأفت  يادآورد، رقت

بوديد با   نادان  هك  آيا دانستيد وقتي: گفت«دارد و   خود را نگاه  نتوانست  از اين

  علم بود،  اعمالتان  در آن  كه  گناهي  به  كه  گاه آن» كرديد؟  چه  و برادرش  يوسف

  آنچه  كه  ذكر است  بود؟ شايان  كوتاه  اعمال  آن  فرجام  از درك  معرفتتان  نداشتيد و پايه

  را بيان  آن  داستان  سوره  در اين  سبحان  خداي  كه  است  كردند، همان � با يوسف

  برادرش  از فراق  بود كه  و دردي  كردند، اندوه  بنيامين  با برادرش  كرده، اما آنچه

 .ديد مي  ازآنان  بنيامين  بود كه  ها و تحقيرهايي افگندند و اهانت  وي  در جان � يوسف

 ـبود   هكشيد  بنيامين و  وي  ها در فراق دردها و اندوه  چه  كه ـ � يعقوب ـ  از پدرش

  . وي  قدر و جايگاه  پدر و واال شمردن  تعظيم  سبب نبرد، به  نام

  

���l��k��j��i��hg���f��e��d��cb��a�� �̀�_��~��}|��{����z��y���l��k��j��i��hg���f��e��d��cb��a�� �̀�_��~��}|��{����z��y���l��k��j��i��hg���f��e��d��cb��a�� �̀�_��~��}|��{����z��y���l��k��j��i��hg���f��e��d��cb��a�� �̀�_��~��}|��{����z��y
��s��r�����q��p��o��n��m��s��r�����q��p��o��n��m��s��r�����q��p��o��n��m��s��r�����q��p��o��n��m  

 و  تعجب  از روي  سؤالشان  اين »؟ تو خود يوسفي  تحقيق  آيا به: گفتند«  برادران

�:گفت � سفيو  كه مجرد اين  به  آنان: ليقو  به .بود  زدگي شگفت �� �� �� �﴿��s� � �r� � q��s� � �r� � q��s� � �r� � q��s� � �r� � q
tttt﴾� �� �� ��   اين  شنيدن را شناختند زيرا با � ، يوسف)كرديد؟ چه  و برادرش  با يوسف(: �

  تواند در اين نمي ديگر  كسي � جز يوسف  خود آمدند و فهميدند كه  به  سخن، يكباره

او   گويي » يوسفم  آري، من: فتگ«بگويد   سخن  باره  در اين  لحني  با چنين  موقعيت

و   پنداشته  حالل  وي  حق را در  شما حرام  كه  هستم  غريبي  مظلوم  همان  من ! آري: گفت
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بر   كه » است  من«  مظلوم »برادر  و اين«را كرديد   وي  كردن  نيست هو سر ب  قصد كشتن

و   از چاه  دادنم  با نجات »نهاد  منت خداوند بر ما  راستي  به«ايد  روا داشته  نيز ستم  وي

  بعد از فراقي  و الفت  وصل  اسباب  كردن  و فراهم  و جايگاهم  مقام  بردن زندان، باال

آغاز   و عتاب  سرزنش  به  كه از آن  قبل � يوسف بود كه  چنين . و پر محنت  سخت

  كند، خدا پاداش  هتقوا و صبر پيش  هر كه  گمان بي«  شتافت  نعمت  يادآوري  نمايد، به

  بيان  از هر چيز، به  قبل � يوسف  بود كه  سان بدين »كند نمي  را ضايع  نيكوكاران

  .اقرار كرد  و بدان  پرداخت  بنيامين  بر خود و بر برادرش �خداوند  عظيم  فضل

  

��}��|��{��z����y��x��w��v��u��t��}��|��{��z����y��x��w��v��u��t��}��|��{��z����y��x��w��v��u��t��}��|��{��z����y��x��w��v��u��t  
خدا  به: گفتند«و   كرده  اعتراف � يوسف  و برتري  فضل  به  برادران  در اينجا بود كه

 ما برگزيده تو را بر  كمال  اوصاف  و به » داده  ا خدا تو را بر ما برتريواقع  سوگند كه

و ما «  و غيره  و قدرت، نبوت  سيرت، پادشاهي  صورت، خوبي  حسن  به  از جمله ؛است 

  ناشايست  اعمال  يا از وتعمد  كه  است  كسي: خاطي » ايم خطا كار بوده  گمان بي

  از رسيدن  ولي را دارد  كار خوبي  دادن  قصد انجام  كه  است  كسي :ء سرزند، اما مخطي

  . است  گناه :اخط .رود مي  غير از آن  راهي  و به  در خطا افتاده  كار نيك  آن  به

  جمله  از آن ;خود  گذشته  خطاهاي  به  از اعتراف  دانستند كه  برادران  بود كه  گونه بدين

  به  وي  كردن  متهم  جمله  از آن ;جديد خود  و خطاهاي  در چاه � يوسف  افگندن

  .ندارند  گريز و گزيري  سرقت، هيچ

  

���¬��«��ª��©��¨§��¦��¥��¤£���¢��¡�����~���¬��«��ª��©��¨§��¦��¥��¤£���¢��¡�����~���¬��«��ª��©��¨§��¦��¥��¤£���¢��¡�����~���¬��«��ª��©��¨§��¦��¥��¤£���¢��¡�����~  
  محكوم شما را  امروز نه: يعني » نيست  سرزنشي  امروز بر شما هيچ: گفت  يوسف«

  اعتراف خود  گناه  به  كه  و مادام  دارم مي روا  و مالمت  شما توبيخ  به  و نه  كنم مي

روز   اگر امروز كه  پس.  كنم برخورد مي  شما با عفو و گذشت  به  ايد، نسبت كرده

در   سپس .نيز نخواهد بود  در آينده  نباشد، بدانيد كه  است، بر شما سرزنشي  سرزنش

 » است  مهربانان  ترين آمرزد و او مهربان شما را ميخداوند « :دعا كرد  چنين  حقشان
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آمرزگار، جز عفو و  نياز مانند من، شما را عفو كند، ديگر از بي  بينوايي  بنده  وقتي: يعني

  .؟ داشت  توان مي  انتظار ديگري  چه  آمرزش

  

��»��º��¹�� �̧��¶��µ�� �́�³��²��±��°�� �̄�®��»��º��¹�� �̧��¶��µ�� �́�³��²��±��°�� �̄�®��»��º��¹�� �̧��¶��µ�� �́�³��²��±��°�� �̄�®��»��º��¹�� �̧��¶��µ�� �́�³��²��±��°�� �̄�®  
 وي  به  و نور ديده »بيفگنيد تا بينا شود  پدرم  روي را بر  مرا ببريد و آن  پيراهن  اين«

 در  عزوجل  خداي  بود كه � ابراهيم  پيراهن ـتر  صحيح  قول به ـ  پيراهن  آن .برگردد 

  سپس پوشاند،  از حرير بهشت  افگندند، بر وي  او را در آتش  نمروديان  كه  اثنايي

بر  � و يعقوب � يعقوب  ر تنب � ، اسحاق� اسحاق  را بر تن  آن � ابراهيم

  رسول از  كه چنان ـ  داشت  بيم  زخم از چشم  پوشاند زيرا بر وي � يوسف  تن

و   زنان از »آوريد  يكجا نزد من  را همه  خويش  و اهل«  است  شده  نيز روايت صخدا

  .گشتند  متألم  از اخبار هالكتم  كه گردند چنان  متنعم  ام تا از آثار پادشاهي  و غيره  كودكان

  

¿���¾���½��¼¿���¾���½��¼¿���¾���½��¼¿���¾���½��¼����È���Ç��Æ��ÅÄ��Ã��Â��Á��ÀÈ���Ç��Æ��ÅÄ��Ã��Â��Á��ÀÈ���Ç��Æ��ÅÄ��Ã��Â��Á��ÀÈ���Ç��Æ��ÅÄ��Ã��Â��Á��À������É��É��É��É  
  فاصله شهر مصر  و از آباديهاي  شام  سوي از مصر به »رهسپار شد  كاروان  و چون«

  نزد وي  در كنعان  كه  اش از خانواده  كساني  به » گفت« � يعقوب » پدرشان«  گرفت

  رايحه  تعالي باري  اذن  يرا باد صبا بهز » يابم را مي  يوسف  بوي  همانا من«بودند 

  قولي  به و  روز راه  شبانه  سه  قولي  به  دور كه  فاصله  را از آن � نواز يوسف روح

رساند و او را �  يعقوب  جان  مشام  بود، به » هشتاد فرسخ« روز يا بيشتر  شبانه  هشت

  نسبت  خردي كم  مرا بهاگر « :افزود � يعقوب .و فرحمند گردانيد  و خرم  سرمست

  عبارت  خرفتي .نكنيد  متهم  خرفتي  اگر مرا به  يابم را مي  يوسف  بوي  من: يعني »ندهيد

  . است  سن  خاطر زيادي به  عقل  شدن كم :از

  

���Ð����Ï��Î��Í�������Ì��Ë��Ê���Ð����Ï��Î��Í�������Ì��Ë��Ê���Ð����Ï��Î��Í�������Ì��Ë��Ê���Ð����Ï��Î��Í�������Ì��Ë��Ê  
 حاضران: يعني » هستي  ديرينت  در خطاي  تو سخت  خدا كه  سوگند به: گفتند«

  سبب خود به  هميشگي  شيوه  قطعا تو بر همان !� يعقوب  اي :گفتند  وي  به  نوادهخا 
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ياد او   به  قرار داري، پيوسته  در بيراهه  واقعي  ، از قضاوت� يوسف  افراط در محبت

  كه  اميدواري و  است  او زنده  كه  پنداري كني، مي نمي  را فراموش هستي، هرگز او

و او ديگر   خورده او را  سو، گرگ  اين  دور به  از زماني  كه در حاليباز گردد   سويت به

  .باشد نمي  در قيد حيات

  .دور بود  به  پدر پير پيامبري، از ادب  در جواب  درشتي  اين  به  پاسخي  البته

  

���T� �S� �R� �Q� �P��O� �N��M� �L� � � �K� � JI��H��G��F��E��D��C� �B� �A���T� �S� �R� �Q� �P��O� �N��M� �L� � � �K� � JI��H��G��F��E��D��C� �B� �A���T� �S� �R� �Q� �P��O� �N��M� �L� � � �K� � JI��H��G��F��E��D��C� �B� �A���T� �S� �R� �Q� �P��O� �N��M� �L� � � �K� � JI��H��G��F��E��D��C� �B� �A
��V��U��V��U��V��U��V��U  

 او  را بر چهره  پيراهن  آن«رسيد  � يعقوب  و به »آمد  رسان  مژده  چون  پس«

 � يوسف  پيراهن  با افگندن � يعقوب  بينايي: يعني » بينا گشت  پس  انداخت

 و نشاط و  زيرا شادي  خود را بازيافت  سالمتي  و چشمانش  برگشت  وي  به  وي  برچهره

: سدي  قول  به  رسان  مژده .ردانيدبرگ  وي  ا بهرا مجدد  وي  رفته  از دست  بهجت، توان

همو   بود كه  شد، اين  مژده  اين  او حامل  كه اين  بود و دليل � يهوذا فرزند يعقوب

  تا آن  خواست  نزد پدر نيز بود پس � يوسف  دروغين  خون  به  آغشته  پيراهن  حامل

  شميم  من  كه » بودم  شما نگفته  آيا به« � يعقوب » گفت«بشويد   رنگ  را با اين  ننگ

  شما نگفته  به و آيا !گفتيد  گفتيد آنچه  شما در پاسخم  ولي  يابم را مي � عطر يوسف

مراد  »دانيد شما نمي  كه  دانم مي  خدا چيزهايي  از جانب  همانا من  كه«: بودم

����������Ð��Ï��Î���Í��Ì﴿: بود  هگفت  آنان  قبال به  كه  است  سخني � يعقوب �ËÐ��Ï��Î���Í��Ì������ �ËÐ��Ï��Î���Í��Ì������ �ËÐ��Ï��Î���Í��Ì������ �Ë������Ñ��Ñ��Ñ��Ñ

Ö��Õ��Ô��Ó��ÒÖ��Õ��Ô��Ó��ÒÖ��Õ��Ô��Ó��ÒÖ��Õ��Ô��Ó��Ò﴾��������»86 /آيه«.  

  

� � �]��\��[��Z��Y��X���W���]��\��[��Z��Y��X���W���]��\��[��Z��Y��X���W���]��\��[��Z��Y��X���W����̂̂̂̂����������h��g��� � � � � �f��ed��c��� �b����a�� �̀ �_������h��g��� � � � � �f��ed��c��� �b����a�� �̀ �_������h��g��� � � � � �f��ed��c��� �b����a�� �̀ �_������h��g��� � � � � �f��ed��c��� �b����a�� �̀ �_
��j����i��j����i��j����i��j����i  

 » ايم ما خطاكار بوده  كه  بخواه  ما آمرزش  گناهان  ما درباره  براي ! پدرجان: گفتند«

پدر نزد   كنعان  به  رسان مژده  پيك  بعد از رسيدن � يوسف  برادران  چون: يعني
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  به � يعقوب .كردند  اعتراف  خويش  گناه  به  گونه را گفتند و اين  سخن  رسيدند، اين

شما   براي  از پروردگارم  زودي  به: گفت«مساعد داد و   وعده  شان درخواست  اين

 :گويد مي  زجاج»  است  مهربان  كرد، همانا او آمرزنده  خواهم  آمرزش  طلب

در  تا  بود لذا خواست  بسيار بزرگ  آنان  نكرد زيرا گناه  دعا شتاب  به  در دم � يعقوب

  جوياي و  نموده  خالصانه  دعايي  در حقشان  با خدايش  خويش  در خلوت  سحرگاهان

  از شفقت  اين و . دعا مساعدتر است  اجابت  براي  وقت  اين  كه گردد چرا  اجابت  ساعت

 :ديگر  قولي  به .درگذرد  از تقصيراتشان  داوند منانبود تا شايد خ  بر فرزندانش  وي

را  � يوسف  رأي تأخير افگند تا  را به  برايشان  خواستن  رو آمرزش  آن از � يعقوب

  .را بيازمايد  آنان  توبه  بودن  بداند، يا راستين  آنان  درباره

� �
��y��x��w��v����u������t��s��r��q��p��o��n��m��l���k��y��x��w��v����u������t��s��r��q��p��o��n��m��l���k��y��x��w��v����u������t��s��r��q��p��o��n��m��l���k��y��x��w��v����u������t��s��r��q��p��o��n��m��l���k  

 كثير ابن .كرد  مصر حركت  سوي به  و نزديكانش  كسان  با همه � عقوبي  گاه آن

  بيرون  پيشوازشان  شد، به  مصر آگاه  به  شدنشان  از نزديك � يوسف  چون :گويد مي

پيشواز   به � با يوسف  داد تا همراه  را فرمان  مردم  خود و بزرگان  امراي  آمد و پادشاه

خود را در  در آمدند، پدر و مادر  بر يوسف  چون  پس«يند آ  پيامبر خدا بيرون  يعقوب

  مفسران .آورد فرود  خود نزد خودش  قرارگاه  را به  ايشان: يعني » گرفت  كنار خويش

بود زيرا  � يوسف  خاله  كه  است � يعقوب  زن ) مادر يوسف(مراد از  :گويند مي

  به  روايت  اين  البته .بود  ز دنيا رفتها  بنيامين  برادرش  زايمان  در هنگام � مادر يوسف

مراد، مادر   كه  است  اين  گوياي آيد، برمي  از آيه  است، اما آنچه  كتاب  اهل  از منابع  نقل

وارد مصر   و امان  با امن خدا  خواست  به: و گفت«باشد  مي � يوسف  حقيقي

  بود كه  و منزلتي  جايگاه ،شان ايمني  سبب .ايمنيد  از هر امر ناخوشايندي  كه» شويد

  از شهر مصر به  خارج در � يوسف  وقتي: قولي  به . در مصر داشت � يوسف

وارد شدند، در   بر وي  ايشان ايستاد و  در محلي  انتظار آنان  آمد و به  بيرون  پيشواز آنان

و   با امنخدا   خواست  به: و گفت  را در كنار خود گرفت  پدر و مادرش(: اينجا بود كه

  ).وارد مصر شويد  امان
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��n��ml��k���j��i��h��g��f��e��d��c��b��a �̀����_�����~���}��|��{��z��n��ml��k���j��i��h��g��f��e��d��c��b��a �̀����_�����~���}��|��{��z��n��ml��k���j��i��h��g��f��e��d��c��b��a �̀����_�����~���}��|��{��z��n��ml��k���j��i��h��g��f��e��d��c��b��a �̀����_�����~���}��|��{��z
����������£��¢¡�����~��}��|��{��z��y��x��w��� �v��u��t��s��r���q���p��o����������£��¢¡�����~��}��|��{��z��y��x��w��� �v��u��t��s��r���q���p��o����������£��¢¡�����~��}��|��{��z��y��x��w��� �v��u��t��s��r���q���p��o����������£��¢¡�����~��}��|��{��z��y��x��w��� �v��u��t��s��r���q���p��o

��®��¬�����«���ª��©��¨§����¦��¥��¤��®��¬�����«���ª��©��¨§����¦��¥��¤��®��¬�����«���ª��©��¨§����¦��¥��¤��®��¬�����«���ª��©��¨§����¦��¥��¤  
 تخت  با خود بر همان را  آنان: يعني »برنشاند  تخت  را به  و پدر و مادرش«

  به او  در پيشگاه  و آنان«نشينند  مي  برآن  بنا برعادت  پادشاهان  برنشاند كه  اي پادشاهي 

درافتادند و   سجده  او به  در پيش  همه  پدر و مادر و برادران: يعني »در افتادند  سجده

جايز   شريعتشان در ـ  عبادت  سجده  نه  است  و تكريم  تحيت  سجده  كه ـ  سجده  اين

  ديده  از اين  پيش  كه  من  تعبير خواب  است  اين !پدر  اي« � يوسف » و گفت«بود 

  را راست  آن  پروردگارم  يقين به«  كردم  شما حكايت  به  وقت  را همان  و آن » بودم

 »كرد  احسان  من  به  كه و حقا«  واقعيت  در عرصه  تعبير آن  ساختن  حققبا م» گردانيد

  .» ساخت  خارج  مرا از زندان  كه  گاه آن«  من  پروردگار بزرگ

  سرزنش  نوعي  آن  نكرد زيرا يادآوري  اي خود از چاه، اشاره  آوردن  بيرون  به � يوسف

بر شما   سرزنشي  هيچ امروز :بود  گفته  آنان  او خود قبال به  كه  بود، درحالي  برادران  به

 »اينجا آورد  به«  شام  سرزمين در  كنعان  از صحراي: يعني » از بيابانو شما را « ! نيست

  بودند و از آب  چهارپايان  صاحب و  بيابان  اهل � يوسف  خانواده  كه  شويم يادآور مي

و   من  ميانه  شيطان  كه از آن  پس«كردند  مي  كوچ  گريدي  و چراگاه  آب  به  و چراگاهي

ديگر   بعضي  از ما را عليه  بعضي  افگنده  ما خالف  و ميان »زد  هم را به  برادرانم

  و رعايت  داشت لحاظ گرامي و به  ادب  روي از � يوسف  بود كه  گونه بدين .برشوراند

  به  نسبت  پروردگار من  گمان بي«كرد   حوالت  شيطان  را به  آنان  خاطر برادران، گناه

و   لطف  بخواهد، صاحب  كه  آنچه  برآوردن او در: يعني » است  بخواهد لطيف  آنچه

بر   تعالي  حق  مشيت  كه گرداند چرا مي  محقق  شيوه  ترين آسان  را به  و آن  است  مهرباني

  مصلحت  راههاي  و به  خلقش  به  است »زيرا او دانا«  نافذ است  يا دشواري  هر امر سهل

  . قضا و قدر خويش و  و افعال  در سخنان » است  حكيم«آنها 
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  دارايي  وزارت  بهره، توليت  آن  كه » دادي  از پادشاهي  اي بهره  من  تو به !پروردگارا«

: يعني » ثاحادي  از تأويل  من  و به«بود   وي  مصر از سوي  پادشاهي  در دولت ) ماليه(

: يعني :فاطر » فاطر آسمانها وزمين  آموختي، اي«و تعبير خوابها   الهي  تفسير كتب

  امور من  و متولي  دهنده ياري :يعني » من  ولي  تويي«  گر و پديدآورنده آفريننده، ابداع

ا و مر  بميران  مرا مسلمان«  هستي در آنها تو  من  كارساز و پشتيبان » در دنيا و آخرت«

  پايدار گردان، به  بر اسالم  ام زندگي  مرا در طول: يعني » گردان  ملحق  صالحان  به

و   نيكان  و مرا به  بميرم  بر آن  سرانجام تا  جدا نشوم  اي لحظه  از اسالم  كه  اي گونه

  پاداشي  تا به  گردان  ملحق ـ  ايشان و غير  از پدرانم  اعم ـ ‡ از پيامبران  صالحان

  . شوم  در نزد تو نايل  آنان  و درجات  انند پاداشهم

دعا را در  اين � يوسف  كه اين  اول ;وجود دارد  احتمال  در اينجا سه« :گويد كثير مي ابن

  و پيوستن  اسالم  حال از دنيا بر  او رحلت  كه اين  دوم .باشد  كرده  احتضار خويش  هنگام

  كرده  آيد، مسئلت مي  پايان به  رسد و عمرش فرامي  اجلش  كه  را در هنگامي  صالحان  به

  مرگ  طالب  او در دم  كه اين  سوم .باشد  گرديده  مرگ  خواهان  دردم  كه اين  باشد، نه

 � عباس ابن .« است  جايز بوده  در شريعتشان  مرگ  طلب  كه  بايد دانست .باشد  گرديده

در   آرزويي  چنين  البته .»نكرد  مرگ  آرزوي � از يوسف  قبل  پيامبري  هيچ« :گويد مي

  از رسول  و مسلم  بخاري  روايت  به  شريف  در حديث  كه چرا  ما جايز نيست  شريعت

فرود آمده،   وي  به  كه  اي و سختي  خاطر رنج از شما به  هرگز يكي« :است  آمده صخدا

افزايد  خود مي  بر نيكوكاري  حيات  نيكوكار باشد، با ادامه نكند زيرا اگر او  مرگ  آرزوي

  بخشودگي  طلب  زندگي، از پروردگار خويش  در ادامه  بسا كه چه و اگر بدكار باشد،

2  %1�G\?�  ]9 :بگويد بايد  كند پس��) ��  �¬�o   8�ui  	 ,°]9=��  2��) �vD  �=�?�o   8�ui ° : 
 كه  گاه آن  بدار و مرا بميران  است، زنده  خير من  به  زندگي  كه  گاه مرا تا آن !بارخدايا

  .« است  خير من  به  مرگ 
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  مرگ  طلب  كه  است  ها در دين ظهور فتنه  زمان  استثنا وجود دارد و آن  اما در اينجا يك

  كه  است  معاذ آمده  روايت  به  شريف  در حديث  كه باشد چنان جايز مي  هنگام  اين در

خواستي، مرا  مي را  اي فتنه  قومي  به  چون !پروردگارا... «:فرمودند صخدا  رسول

  .« باشم  درنيفتاده  فتنه  آن  به  كه  كن  قبض  حالي در  سويت به

 و  درگذشت  سالگي  يا صدوهفت  در صدوبيست � يوسف  كه  شويم يادآور مي

 او را در  دند كهرسي  نتيجه  اين  ا بهكردند، اما نهايت  اختالف  دفنش  در محل  مصريان

 را  نيل  هر دو جناح  وي  كنند تا بركت  دفن  نيل  و در بلنداي  از مرمر نهاده  صندوقي

  .داد  انتقال  در فلسطين  پدرانش  مدفن  پيكر او را به � موسي  گيرد، سپس دربر

و   بيست  مصر، مدت  به  او بعد از آمدن ؛از روايات  برخي  بنابه: بگوييم � از يعقوب

  كرده  وصيت و  درگذشت  كرد، سپس  در آنجا اقامت � يوسف  با فرزندش  چهارسال

بردند و در كنار  آنجا  او را به  جنازه  پس. كنند  دفن  در شام  او را در كنار پدرش  بود كه

و بعد از   مصر برگشت  به  پدر در شام  كردن  بعد از دفن � كردند، يوسف  دفن  پدرش

  .كرد  ديگر نيز زندگي  سال  سهو   بيست  آن

  

��Ø������×��Ö��Õ��Ô��Ó��Ò����������Ñ��Ð��ÏÎ��Í�����Ì��Ë��Ê��É��Ø������×��Ö��Õ��Ô��Ó��Ò����������Ñ��Ð��ÏÎ��Í�����Ì��Ë��Ê��É��Ø������×��Ö��Õ��Ô��Ó��Ò����������Ñ��Ð��ÏÎ��Í�����Ì��Ë��Ê��É��Ø������×��Ö��Õ��Ô��Ó��Ò����������Ñ��Ð��ÏÎ��Í�����Ì��Ë��Ê��É  
 !صمحمد  اي » كنيم مي  تو وحي  سوي را به  آن  كه  است  از اخبار غيب  داستان  اين«

 » آنان زدو تو ن«  دانستي اخبار را نمي  از اين  ما، تو چيزي  از وحي  قبل  كه  در حالي

را   و عزمشان  را هماهنگ  كارشان  كه  گاه نبودي، آن« � يوسف  نزد برادران: يعني

 » آنان  كه درحالي«شدند   همداستان  در چاه � يوسف  بر افگندن  و با هم »كردند  جزم

ها را  غايله تاروپود  و برايش � يوسف  در حق »كردند مي  نيرنگ«  حالت  در اين

نبودند و   آنان رويداد نزد  اين  وقوع  هنگام  به صخدا  رسول  نجا كهاز آ  پس .تنيدند مي

  باشد، نيز نبودند و نه  آگاه  گذشته  هاي امت  از احوال  كه  قومي  در ميان  ايشان  از آنجا كه

  داستان، هيچ  از اين صپيامبر  داشتند بنابراين، آگاهي  و معاشرت  آميزش  قومي  با چنان

  خداي  وحي  فقط از طريق ص حضرت  ندارد لذا آن  الهي  جز وحي  ديگري  منبع
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  كافي  منكران  آوردن  ايمان  خود، براي  برهان  اين  پس .شدند  آگاه  داستان  از اين  سبحان

  . است

  

���ß��Þ��Ý���Ü��Û��Ú��Ù���ß��Þ��Ý���Ü��Û��Ú��Ù���ß��Þ��Ý���Ü��Û��Ú��Ù���ß��Þ��Ý���Ü��Û��Ú��Ù  
و در  « باشي  هر چند مشتاق  بيشتر مردم«  آيات  همه  اين  مشاهده  با وصف  ليكن »و«

 ؛متعال  خداي  به »آورند نمي  ايمان«  كاربري به  خود را هم  و تالش  سعي  نهايت  راه  اين

خود را   باطني  بينايي  بيشتر مردم  كه  جهت  بدان ;كند  رحم  او خود بر وي  كه  جز كسي

  .اند مصمم  خويش  و بر كفر پدران  داده  از دست

 را  و برادرانش � يوسف  داستان صخدا  ز رسولو يهود ا  قريش: روايتي  بنا به

  تمام  شيوايي  را به  و آن  آگاه  داستان  از اين  وحي  از طريق صخدا  رسول  پرسيدند پس

و   نياورده  ايمان گردد اما آنها  ايمانشان  امر سبب  اين  كه اميد آن  كردند، به  تشريح  آنان  به

  امر رسول  بود واين صخدا  ور از انتظار رسولد  گرفتند كه  را درپيش  اي شيوه

  را به ص حضرت  آن  خداوند متعال  جهت  گردانيد، بدين  محزون  را سخت صخدا

  .نمود  كرد و دلجويي  دعوت  صبر و شكيبايي

  

���L��K���J��I��H����G��FE��D��C��B��A���L��K���J��I��H����G��FE��D��C��B��A���L��K���J��I��H����G��FE��D��C��B��A���L��K���J��I��H����G��FE��D��C��B��A  
 آن  و تالوت  قرآن  تبليغ تو در برابر: يعني»  طلبي نمي  مزدي  آن  براي  و تو از آنان«

 يا در برابر  آوردنشان  در برابر ايمان  يا از آنان . طلبي نمي  از آنان  برايشان، مزدي 

علما واحبار   كه چنان  طلبي نمي  اي كني، مزد و مقرري مي  حكايت  برايشان  كه  داستانهايي

  خويش  شده اغوا  ت، از مردمتورا  شده  تحريف  آيات  و در برابر ابالغ  كرده  يهود چنين

  پس » نيست  عالميان«  عموم » براي  جز پندي«  قرآن: يعني » آن«طلبند  مي  مزد و پاداش

  .ندارد  اختصاص  قريش  فقط به
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��X��W��V��U���T��S��R��Q��P��O��N��M��X��W��V��U���T��S��R��Q��P��O��N��M��X��W��V��U���T��S��R��Q��P��O��N��M��X��W��V��U���T��S��R��Q��P��O��N��M  
 �ندخداو  يگانگي  را به  آنان  كه » است  ها در آسمانها و زمين بسيار نشانه  و چه«

  آنها بدون  بودن استوار ;ها در آسمانها نشانه  از جمله  كه ;كند مي  و راهنمايي  داللت

و از   است  ثوابت و  از سيارات  اعم  درخشان  ستارگان  آنها به  بودن  و آراسته  ستون

  بشر را به  ها، بيابانها، درياها، سبزيها وجاندارانند كه كوه ؛ها در زمين نشانه  جمله

  و راهنمايي  هاست، داللت پديده  اين  همه  او آفريننده  كه و اين  سبحان  خداي  يگانگي

از   كه  گذرند در حالي مي«ها  نشانه  آن از برابر: يعني »بر آنها«  بيشتر مردم  كنند ولي مي

  اين  هك  آنچه  به  توجه اعتنا و بي و بي »گردانند برمي  روي«در آنها   از تأمل: يعني »آنها

كنند و  را انكار مي  وي  و يگانگي  دربردارند، وجود آفريننده  و براهين  ها از داليل نشانه

و   و استدالل  ا از تفكر و انديشهدر آنها بنگرند، اما قطع  خويش  چشم  به  اگر هم

  .گردانند از آنها روي  آموختن و درس  گرفتن عبرت

  

�� �̀�_�� �̂�����]��\��[��Z��Y�� �̀�_�� �̂�����]��\��[��Z��Y�� �̀�_�� �̂�����]��\��[��Z��Y�� �̀�_�� �̂�����]��\��[��Z��Y  
  مردم بيشتر: يعني» گيرند مي  شريك  كه آورند جز اين نمي  خدا ايمان  به  يشترشانو ب«

در   با وي و غير او را  را انكار نموده  ميراننده  كننده زنده  دهنده روزي  آفريننده  يگانگي

  سو به از يك  آنان كردند زيرا مي  چنين  جاهليت  اهل  كه گردانند چنان مي  شريك  عبادت

ديگر   از سوي  بودند ولي  مقر و معترف  آنهاست  او آفريننده  كه اين  و به  سبحان  ايخد

  شركا به  آن  و گمانشان  ظن كردند تا به مي  و آنها را پرستش  قرارداده  او شركايي  براي

  .گردانند  شان نزديك �خداوند

 �خدا خود را بجز  هاي مو خاخا  كشيشان  كه  و نصاري  يهوديان  كه  بايد يادآور شويم

 ؛مردگان  به  مانند آنانند معتقدان  همچنين .گروهند  گيرند، نيز مانند آن مي  الوهيت  به

قادر   بر آن  سبحان  جز خداي  ديگري  نيروي  هيچ  كه  را بر آنچه  مردگان  كه  كساني  يعني

اعتقاد   اين را بر  مزارات وقبور   از پرستشگران  بسياري  كه پندارند چنان نيست، توانا مي

را   حال، غير وي  در عين  دارند ولي  ايمان  عزوجل  خداي  به  از سويي  اينان . بينيم مي
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  را صرف  و نيايش  از عبادت  گونه، بخشي پندارند و بدين مي  و زيان  اختيار نفع  صاحب

  . است  شرك  عين  اين  البته  كه ـكنند  مي  آنان

 شريف  در حديث صخدا  رسول  كه  است  شده  روايت � اشعري از ابوموسي

تر  پنهان  موريانه  از خزيدن  شرك  بپرهيزيد زيرا اين  از شرك ! مردم  اي  هان« :فرمودند 

 :بگوييد ;كردند بيان  گونه را اين  خفي  پرهيز از شرك  روش  يارانشان  به  ، سپس« است

�G\?�  C' v��� ��D  #�  >1  wr�  C'  �J\�� �«�  w��xAt�	  �J\�� b �y: تو پناه  به !بار خدايا  

  كه  آنچه  تو براي و از  دانيم مي  كه  آوريم  را با تو شريك  چيزي  كه از اين  بريم مي

  .« خواهيم مي  دانيم، آمرزش نمي

  

��o��n���m��l��k��j��i��h���g��f��e��d��c��b��a��o��n���m��l��k��j��i��h���g��f��e��d��c��b��a��o��n���m��l��k��j��i��h���g��f��e��d��c��b��a��o��n���m��l��k��j��i��h���g��f��e��d��c��b��a  
گير  همه  است  عذابي: غاشيه» در رسد  آنان  فراگير خدا به  ذابع  كه آيا ايمنند از اين«

  قولي  به . است قيامت  شدن برپا  مراد از غاشيه، همان: قولي  به .دهد  را پوشش  همگان  كه

 »فرارسد  برآنان  ناگهان  يا قيامت«  هاست ها و كوبنده از صاعقه  عبارت  غاشيه :ديگر

  كه  است  اگر كار چنين ؟ پس آن  از آمدن »خبر باشند بي  كه  ليدر حا«  گيرانه غافل: يعني

  قراردارند، ديگر چرا ايمان  قيامت  رسيدن يا فرا  عذاب  آمدن فرود  در ميان  آنان

  .ورزند؟ اصرار مي  خويش  بر شرك  آورند و باز هم نمي

  

��c��b���a�� �̀�_��~���}��|{��z��y��x��w��vu�����t��s��r���q��p��c��b���a�� �̀�_��~���}��|{��z��y��x��w��vu�����t��s��r���q��p��c��b���a�� �̀�_��~���}��|{��z��y��x��w��vu�����t��s��r���q��p��c��b���a�� �̀�_��~���}��|{��z��y��x��w��vu�����t��s��r���q��p  
  كه  روشي و  راه  و اين  خوانم فرامي  آن  سوي به  كه  دعوتي  اين » من  راه  است  اين: بگو«

 :كند تفسير مي  چنين را » راه«  اين  سپس . است  من  سنت  يعني ؛است  من  هستم، راه  برآن

و   و برهان  و با يقين آشكار  با حجت: يعني » كنم مي  خدا دعوت  سوي به  با بصيرت«

و   من«  كنم مي  دعوت �خدا سوي خود دارم، به  پيام  و درستي  از صحت  كه  شناختي

  سوي اند نيز به  شده  رهنمون  من  روش و  راه  اند و به پيرو من  كه  كساني: يعني » پيروانم

آشكار از   هر دو بر حجتي  و پيروانم  من :است  اين  يا معني .كنند مي  دعوت  راه  اين

و   شريك  او را از هرگونه: يعني » است  و خدا منزه«  قرارداريم �خداوند  يسو
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  كه از كساني  سبحان، يعني  خداي  به » مشركان از  و من«  كنم مي  و تقديس  تنزيه  همتايي

  .» نيستم« كنند مقرر مي  او شركا و همتاياني  به

  

� � � �r��q��p��on��m��l�� �k��j��i��� �h�� �g��f��e��d��� �r��q��p��on��m��l�� �k��j��i��� �h�� �g��f��e��d��� �r��q��p��on��m��l�� �k��j��i��� �h�� �g��f��e��d��� �r��q��p��on��m��l�� �k��j��i��� �h�� �g��f��e��d��t��s��t��s��t��s��t��s
�v����u�v����u�v����u�v����u������¥��¤��£��¢¡�����~��}��|���{z��y��x��w��¥��¤��£��¢¡�����~��}��|���{z��y��x��w��¥��¤��£��¢¡�����~��}��|���{z��y��x��w��¥��¤��£��¢¡�����~��}��|���{z��y��x��w  

  آنان  به  كه  نفرستاديم«  رسالت  به »شهرها را  از اهل  از تو نيز جز مرداني  و پيش«

  وحي تو  به  كه چنان  فرستاديم مي  بشر وحي  رسوالن  آن  به: يعني»  فرستاديم مي  وحي

  تو را به  فرستادن آنها  چگونه  اند پس نبوده  شر، فرشتهب  ما در ميان  و رسوالن  فرستيم مي

  .پندارند و بعيد مي  انكار كرده  رسالت

  را از مردان  پيامبرانش  خداوند متعال  كه  است  اين  سنت  اهل  نظر جمهور علماي

 اشهره  و از اهل  و جنيان  از فرشتگان  نه  برانگيخت  از زنان، از آدميان  نه  برانگيخت

تر  تر، بردبارتر، فاضل شهرها عاقل  زيرا مردم ؛صحرا و بيابان  از اهل  نه  برانگيخت

باشند، از  مي  و خشن  مزاج  و بيابان، خشك  دهات  مردم  كه  وداناترند، در حالي

 .باشد  آدمي، مرد و مدني  كه  است  اين  از شرايط رسول :اند علما گفته  جهت اين

حوا،آسيه،  :اند بوده ‡از انبيا  نيز چهار تن  زنان  اندر مي« :گويد مي  هك  بنابراين، روايتي

  . است  پايه بي  ، روايتي« و مادر موسي  مريم

 »بنگرند؟ اند، بوده  از آنان  پيش  را كه  كساني  اند تا فرجام سير نكرده  آيا در زمين«

  هاي امت  هاي گاه هالكت  هاند تا ب سير و سفر نكرده �خدا  در زمين  آيا مشركان: يعني

خود   و شرك  از تكذيب  بگيرند و در نهايت  عبرت  درس  و از آنان  نگريسته  گذشته

  از سراي » بهتر است  متقيان  براي«  بهشت: يعني » آخرت  ا سرايو قطع«بردارند   دست

  !كنيد؟ نمي  و فهم »انديشيد؟ آيا نمي«دنيا 
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� �̄ �®��¬��«��ª��©�� �̈�§���¦� �̄�®��¬��«��ª��©�� �̈�§���¦� �̄�®��¬��«��ª��©�� �̈�§���¦� �̄�®��¬��«��ª��©�� �̈�§���¦����� �� ���¹�� �̧ �¶��µ��´³��²��±��°��¹�� �̧ �¶��µ��´³��²��±��°��¹�� �̧ �¶��µ��´³��²��±��°��¹�� �̧ �¶��µ��´³��²��±��°
��¼�������»��º��¼�������»��º��¼�������»��º��¼�������»��º  

  پيامبري  را به  از تو جز مرداني  قبل: يعني »ما نوميد شدند  فرستادگان  چون  كه تا اين«

و   نااميدشده  از پيروزي  تأخير افتاد تا سرانجام  به  ايشان  پيروزي  ولي  برنينگيختيم

  داده  وعده  دروغ  به  و پنداشتند كه«  كنيم مين  را عذاب  منكرشان  ما اقوام  پنداشتند كه

  تأثير اين  تحت  اثر ديركرد پيروزي بر ‡پيامبران: است  اين  قولي، معني  به »اند شده

  اند و گمان قرارگرفته  وعده  مورد خلف  پيروزي  در وعده  قرارگرفتند كه  القاء دروني

  به )كذبوا(: يعني  تخفيف  بنابر قرائت  كه  معني  اين . شده  گفته  دروغ  آنان  به  كردند كه

ديگر   قولي  به . شده  روايت  و كسائي  عباس، عاصم، حمزه است، از ابن  ذال  تخفيف

اند،  داده  وعده  از پيروزي  كه در آنچه ‡پيامبران  امتها پنداشتند كه: است  اين  معني

 »كذبوا« :تشديد  قرائت  ديگر كه  ر قرائتبناب  يا معني .اند قرار گرفته  وعده  مورد خلف

  از ايمان ‡ پيامبران: است  شده، چنين عنها نقل هللا رضي  از عائشه  قرائت  و اين  است

  نيز آنان  هايشان امت  مؤمنان  و پنداشتند كه  شده  مأيوس  خويش  قوم  گان پيشه  تكذيب

تفسير   اين: كند كه مي  نقل  سير خويشدر تف  سمرقندي  ابوالليث .اند گو شناخته را دروغ

بود   گاه آن« . است  الهي  انبياي  مقام  تر به تفسير و شايسته  نيكوترين عنها هللا رضي  عائشه

طور   به  سبحان  خداي  نصرت  بود كه  بعد از آن: يعني »در رسيد  آنان  ما به  نصرت  كه

  كه »يافتند  خواستيم، نجات مي  ا كهر  كساني  پس«در رسيد  ‡پيامبران به  ناگهاني

  و عذاب«شدند   هالك  كنندگان بودند و تكذيب  همراهشان  و مؤمنان ‡پيامبران آنان،

  .»ندارد  برگشت«آيد  فرود مي  برآنان  كه  در هنگامي » مجرمان  از گروه ما

  

¾��½¾��½¾��½¾��½����� � �Æ��Å� � ÄÃ��Â��Á��À��¿�� �Æ��Å�� ÄÃ��Â��Á��À��¿�� �Æ��Å�� ÄÃ��Â��Á��À��¿�� �Æ��Å�� ÄÃ��Â��Á��À��¿������Ì��Ë��Ê��É��È��Ç��Ì��Ë��Ê��É��È��Ç��Ì��Ë��Ê��É��È��Ç��Ì��Ë��Ê��É��È��Ç
��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î�����Í��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î�����Í��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î�����Í��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î�����Í���Õ��Ô������Ó���Õ��Ô������Ó���Õ��Ô������Ó���Õ��Ô������Ó  

امتهايشان،  و  و اقوام ‡پيامبران  در سرگذشت: يعني » آنان  در سرگذشت  راستي  به«

 » است  عبرتي خرد  صاحبان  براي«  و پدرش  و برادران � يوسف  يا در سرگذشت

  صاحبان: اولوااللباب .رها و مبرا باشد  و حيرت  از جهل  كه  است  اي بينايي: عبرت
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را   ا آنچهگيرند و نهايت مي  و خرد، پند و عبرت  انديشه  وسيله  به  اند كه لميسا  خردهاي

نگرند  مي  دل  بينند و با ديده يم  بصيرت  چشم  است، به  نهفته  در آن  دينشان  مصالح  كه

بر   مشتمل  كه  قرآني: يعني »باشد  شده  ساخته  دروغ  به  كه  نيست  سخني«دانند  و مي

  كه  آنچه  تصديق  بلكه«  نيست  بربافته و  دروغ  شتها و داستانهاست، سخنيسرگذ  اين

و روشنگر   است«و زبور   و انجيل  تورات شده، مانند  نازل  از كتابهاي » بوده  از آن  پيش

و «نياز دارند   و تفصيل  شرح  به  كه  اي كلي  هاي و برنامه  از قوانين » هر چيز است

  آن  وسيله  باشد، به  را داشته  هدايتش  اراده �خداوند هر كس  دنيا كه در » است  هدايتي

  قرآن: يعني »آورند مي  ايمان  كه  مردمي  براي«  در آخرت  است » رحمتي و«يابد  مي  راه

 ، فرشتگان، كتابها، پيامبران،�خدا  به  از ايمان  قرآن  كه  آنچه  كنند و به مي  را تصديق

  نفع  باشد، از آن  هر كه  باور دارند، اما جز آنان  است  متضمن  و قدر ويشريعتها و قضا 

آنند،  سزاوار  ايشان  كه  آنچه  شود و بنابراين، مستحق نمي  هدايت  آن  برد و به نمي

  . نيست

 از  كه  شود، بسيار است مي  برگرفته ���� يوسف  از داستان  كه  عبرتها و اندرزهايي

  : پردازيم مي  طور خالصه به  مورد آنچند   به  جمله  آن

 داستان  كه  گونه  انجامد، همان مي  و راحت  نعمت  به  و محنت، گاهي  نقمت ـ1

  .انجاميد  پادشاهي  تخت  به  آغاز شد، اما سرانجام  سخت  با غمها و حوادث � يوسف 

  را به  آنان  ديد آيد كهپ  هايي ها و عقده كينه  چنان  برادران  در ميان  است  ممكن  گاهي ـ2

  .همديگر بكشاند  كردن نابود

  اخالق و  از تربيت  وي  و برخورداري  نبوت  در خاندان � و رشد يوسف  پيدايش ـ3

  .او گشود  سوي به و محنتها  حوادث  را در تنگناهاي  از نور و نصرت  هايي متعالي، روزنه

  . است  از مرد و زن  اعم ;بشر  براي  و استقامت، منشأ هر خيري  داري عفت، امانت ـ4

  حرام را  آن  جهت، اسالم  است، بدين  فتنه  بيگانه، برانگيزنده  مرد با زن  خلوت ـ 5

  .گردانيد



1270  

  براي  محكم  در عقيده، سپري  و صالبت  و سرسختي  حق  و مبادي  اصول  به  ايمان ـ 6

از  سپر،  اين  در پناه � يوسف  كه چنان ؛هاست مكايد و توطئه  با هجوم  روياروي

  . يافت  نجات  مهالك

  . است  مؤمن  گاه و تكيه  سختي، پشتوانه  در هنگام �خدا  آستان  به  زدن  چنگ ـ 7

  كه چنان دارد باز نمي  دعوت  در قبال  هايش را از مسؤوليت  و مصيبت، مؤمن  محنت ـ 8

  . اشتباز ند �خدا  در راه  را از دعوت � زندان، يوسف

  . است  و خسران  خواري  حسد، سبب ـ 9

  . است  صبر، كليد گشايش ـ 10
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  ﴾رعد  سوره﴿
 . است  آيه) 43(  و داراي  است  دنيم

  

  وفرود آوردن  و صاعقه  از رعد و برق  در آن  كه آن  سبب  را به  سوره  اين : تسميه  وجه

  .ناميدند »رعد« ، است  رفته  سخن  باران

مقاصد   به  گويد كه مي  سخن  مدني  هاي از مقاصد سوره  بخش  از آن »رعد«  سوره

معاد و رد  ، رسالت ،توحيد  اثبات :از  است  عبارت  و آن ؛دارد  شباهت  مكي  هاي سوره

  . مشركان  شبهات

  . است  مكي  سوره  از اين  آياتي ، روايتي  بنا به

  

��R��Q��PO��NM���L��KJIHG��FEDC��BA��R��Q��PO��NM���L��KJIHG��FEDC��BA��R��Q��PO��NM���L��KJIHG��FEDC��BA��R��Q��PO��NM���L��KJIHG��FEDC��BA  
ها در  سوره  اوايل  مقطعه  حروف  درباره  و سخن »، راء ، ميم ، الم الف«: شود مي  خوانده

از   و آنچه  است  كتاب  آيات«  سوره  اين  آيات : يعني » اين«  گذشت »بقره«  آغاز سوره

  قرآن  يعني ، است  قرآن  مراد كل » است  ، حق شده  تو نازل  سوي  به  پروردگارت  جانب

و   باوجود وضوح » بيشتر مردم  ولي«  است  حق  كه  است  وصف  اين  به  موصوف

 ، كرده  را بر تو نازل  آن �خداوند  كه  حقي  اين  به »آورند نمي  ايمان«  آيات  اين  روشني

  و انديشه  تأمل  درستي  به  برند و در قرآن مي سر به  در ستيز و عناد و نفاق  رو كه  از آن

  .كنند نمي

  

� � S� � S� � S� � SW� � V� � U� � TW� � V� � U� � TW� � V� � U� � TW� � V� � U� � T����������f� � e� � � � � � � � � � � d� � cb� � a� � �̀ � _ �̂ � ]� � \� � [� � ZY� � X��f� � e� � � � � � � � � � � d� � cb� � a� � �̀ � _ �̂ � ]� � \� � [� � ZY� � X��f� � e� � � � � � � � � � � d� � cb� � a� � �̀ � _ �̂ � ]� � \� � [� � ZY� � X��f� � e� � � � � � � � � � � d� � cb� � a� � �̀ � _ �̂ � ]� � \� � [� � ZY� � X
��q��p��o�����n��m��l��k���j��i��hg��q��p��o�����n��m��l��k���j��i��hg��q��p��o�����n��m��l��k���j��i��hg��q��p��o�����n��m��l��k���j��i��hg  

 » برافراشت آنها را ببينيد،  كه  ستونهايي  آسمانها را بدون  كه  است  خداوند ذاتي«

  است  اين  معني ؛ قولي  به .بر پايند  ستون  اتكا به  آسمانها بدون : يعني . ستونهاست :عمد

بينيد  شما آنها را نمي  هستند ولي ـ  جاذبه  مانند نيروي ـ  ستونهايي  آسمانها داراي : كه

 ـ  آن  و ما به  داناتر است وااست  اين  كيفيت  و او خود به»  يافت ستقرارا  بر عرش  سپس«
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 : مالك  امام  كه و چنان . داريم  ايمان ـ  وتعطيل  تأويل ، تشبيه  بدون ، كيفيت  بيان  بدون

  باشد و ايمان نمي  عقل  در حيطه  آن  كيفيت  اما درك ، نيست  استوا مجهول« : است  گفته

 »گردانيد  را رام  و خورشيد و ماه« .»است  بدعت  آن از  كردن و سؤال  واجب  آن  به

  هر كدام«شود   آنها برآورده  وسيله  بايد به  كه  بندگان  ومصالح  خلق  منافع  تأمين  براي

خود تا   در مدار فلكي  از خورشيد و ماه  هر يك : يعني »كنند سيرمي  معين  مدتي  براي

مراد از  : قولي  به .كنند سير مي ، است  قيامت  دنيا و برپايي  فناي  وقت  كه  معين  ميعادي

  سال  يك  دترا در م  منازل  خورشيد اين  كه  است  خورشيد و ماه  منازل ) مسمي  جلأ(

 : يعني »كند را تدبير مي  خداوند كار آفرينش«كند  مي  طي  ماه  يك  را در مدت آن  و ماه

 بيان  روشني  خود را به  و آيات«كند  مي  بخواهد اداره  كه  گونه  را آن  آفرينش او

  بيان  روشني  به ،اند وي  و ربوبيت  قدرت  بر كمال  دال  را كه  هايي نشانه : يعني »كند مي 

 ، رؤيت  قابل  ستون  يا بدون  ستون  آسمانها بدون  از بر افراشتن ؛ گذشت  آنچه  كند كه مي

  اين  ازجمله ، معين  آنها تا ميعادي  سير واداشتن  و به  خورشيد و ماه  كردن  رام

  شما به  كه باشد« كند مي  خود را بيان  كرده  نازل  كتاب : است  اين  يا معني . هاست نشانه

  شكي  هيچ ، مالقات  اين  و راستي  و در صدق »كنيد  حاصل  يقين  پروردگارتان  لقاي

آنها توانا   و اداره  دادن  سامان اشيا و  اين  بر آفريدن  كه  ذاتي ؛ندهيد و بدانيد  خود راه  به

و جزا   ابحس  براي  محضر خويش در  آوردنتان  هم شما و گرد  خلقت  بر اعاده ،باشد

  . نيز تواناست

  

|� � {� � zy� � � x� � w� � v� � u� � t� � s� � r|� � {� � zy� � � x� � w� � v� � u� � t� � s� � r|� � {� � zy� � � x� � w� � v� � u� � t� � s� � r|� � {� � zy� � � x� � w� � v� � u� � t� � s� � r��������������d� � c� � ba� � �̀ � _� � ~� � }������d� � c� � ba� � �̀ � _� � ~� � }������d� � c� � ba� � �̀ � _� � ~� � }������d� � c� � ba� � �̀ � _� � ~� � }
��m��l��k��j��i��h���g��fe��m��l��k��j��i��h���g��fe��m��l��k��j��i��h���g��fe��m��l��k��j��i��h���g��fe  

  گردش امكان  و حيوان  تا انسان  و عرض  در طول »را گسترانيد  زمين  كه آن  و اوست«

  .را بيابند  آن  از منافع  گيري و بهره  آن  باالي  و حركت

  جهت  بدان ، نيست  آن  با كرويت  ـ منافي  نفسه  ـ في  زمين  بودن  گسترده  كه  ستبايد دان

  ابعاد آن  دوري و  مسافت  طول  همين  دليل و به  است  و گسترده  طوالني  ابعاد آن  كه



1273  

 »و« .١شود ظاهر مي  خود گسترده  ساكنان  ـ براي  است  كروي  كه  ـ با آن  زمين  كه  است

  . و استوار است  شامخ  هاي كوه:  رواسي »ها و نهرها نهاد ، كوه درآن«  كه آن  اوست

اگر   كه پر هستند  حقيقت  اين  از بيان  شناسي زمين  جغرافيا و علم  كتابهاي ؛است  گفتني

ها قرار  ها وزلزله شكافها، لرزه  در معرض  هولناكي  شكل  به  ها نبود، قشر زمين كوه

  . گرفت مي

 قرار  دوگانه  زوجي  در آن  اي ميوه  و از هرگونه«را گسترانيد   زمين  تعالي  حق ! آري

ا در مورد جديد  كه  است  بر حقيقتي  اعجازگرانه  تصريحي  اين.  ماده  نر و يكي  يكي» داد

  علمي  از آيات  و خود يكي  شده  و شناخته  ها كشف در ميوه  نر و ماده  وجود دو جنس

  .٢است  كريم  معجز قرآن

  همچون را  و شب  پوشانيده  شب  ظلمت  روز را به : يعني »پوشاند مي  شب  روز را به«

سپيد و   كه آن بعد از ،گرداند و تار مي  را تيره  نشاند و آن روز مي  بر چهره  قيرگون  لباسي

  هايي نهنشا كنند، تفكر مي  كه  مردمي  امور براي  ا در اينقطع«و روشنگر بود   روشن

  آنها با اين  آفرينش زيرا  و تعالي  تبارك  خداي  وحدانيتبر وجود و   دال» وجود دارد

  كه  است  حكيمي  اي آفريننده وجود  خود دليل ، گون متعدد و گونه  و منظورهاي  اهداف

نند از ك تفكر نمي  كه  كساني  ولي  است  داده  سامان  و استحكام  نظم  كاروبار آنها را بدين

  .ها كورند نشانه  اين  ديدن

  

��|��{��z��y��x���w��v��u��t��s��r��q��p������o��n��|��{��z��y��x���w��v��u��t��s��r��q��p������o��n��|��{��z��y��x���w��v��u��t��s��r��q��p������o��n��|��{��z��y��x���w��v��u��t��s��r��q��p������o��n
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  چسبيده و  نزديك : يعني » كنار هم«  است  كرتهايي : يعني » است  هايي قطعه  و در زمين«

  كرتهاي ها و قطعه  اين  ولي  است  ا يكيآنه  و آب  است  آنها يكي  خاك  كه  هم  به

ها را  ميوه از  گوني و گونه  مختلف  انواع ، تجانس  با وجود اين  و يكدست  متجانس
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  و چه  ريشه  از يك  خرما، چه  از انگور و كشتزارها و درختان  و باغهايي«رويانند  مي

ناهمانند از   و اصنافي  ند و انواعهمان  و اصنافي  انواع  در زمين : يعني»  ريشه  از غير يك

  خرمايي  درخت ، صنوان« :گويد مي � عباس  ابن .انگور و خرما وجود دارد  درختان

با وجود » گردند، و مي  سيراب  آب  با يك  همه  كه« »دارد  تنه  دو سر و يك  كه  است

از آنها   برخي  طعم  پس » دهيم مي  ديگر برتري  بر برخي  از آنها را در ميوه  برخي«  اين

  و آن  مزگي و خوش  خوبي  در منتهاي  يكي  اين ، است  ديگر ترش  برخي  و طعم  شيرين

ديگر   سپيد و آن  يكي  آن ، است  سرخ  يكي اين ،قرار دارد  تر از آن پايين  ديگر در مرتبه

در   هر كس  پس !اند شده  سيراب  آب  و از يك  روييده  زمين  از يك  همه  كه با آن.. .زرد

اينها   رسد كه مي  و يقين  قطعيت  اين  ترديد به بي ،وتفكر نمايد  تأمل اعميق  حقايق  اين

  كشتزار يكي  كه  زيرا هنگامي  نيست  چيز ديگري  و آگاه  پروردگار حكيم  صنع  ثمرهجز 

شود  مي  آبياري  با آن  زمين  كه  باشد و آبي  و چسبيده  متصل  هم  به  زمين  كرتهاي و  بوده

 ـ  ميوه و  درخت  هاي گونه  اختالف  براي  و سببي  عامل  هيچ  از نظر عقل ،باشد  نيزيكي

  گمان بي«ماند  نمي  باقي ـ  و مثال  مثل بي  صانع  عجيب  صنع  و اين  بزرگ  قدرت  جز اين

  تفكر و انديشه و كار »كنند مي  تعقل  كه  مردمي  براي  است  روشني  امر داليل  در اين

 ، پروردگار تواناست  و صنع  از قدرت  پر درخشش  هاي جلوه  اين  درك  موجب  را كه

  كه  آنچنان ، آموز موجودات عبرت  هاي گذارند لذا در عرصه نمي  و مهمل  نكرده  ترك

  .گيرند بر مي  آفريني ايمان  و از آنها درسهاي  نموده  بايد تأمل

  شش و  آسماني  از ادله  دليل  سه ، فوق  آيه  در سه  عزوجل  خداي  كه  نيمك مي  مالحظه

  كه  گردآورده  خويش  و وجود و يگانگي  و عظمت  را بر قدرت  زميني  از ادله  دليل

   :عبارتند از  آسماني  داليل

  . رؤيت  قابل  ستون  آسمانها بدون  برافراشتن ـ 1

  . تسلط بر عرش ـ 2

  . خورشيد و ماه  نمودن  و رام ـ 3

   :عبارتند از  زميني  اما داليل

  . آن  كرويت  در عين ـ  بيننده  شخص  به  نسبت  زمين  گسترانيدن ـ 1
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  .استوار  هاي كوه  وسيله  به  زمين  به  بخشيدن  و تعادل  ساختن  آرام ـ 2

  .ها چشمه  نهرها و شكافتن  انداختن  جريان  به ـ 3

  .ها در ميوه  زوجيت  دادن قرار ـ 4

  . شب  وسيله روز به  پوشانيدن ـ 5

  . آب و  خاك  با وجود اتحاد و يگانگي ، و كميت  در كيفيت  زمين  توليدات  تفاوت ـ 6

   :پردازد مي كفار  گيريهاي و موضع  از مواقف  موقف  سه  بيان  به  خداوند متعال  سپس

و   عذاب  خواستن  شتاب  به : دوم  ريگي موضع ، انكار روز آخرت : اول  گيري موضع

را   هايشان  گيري موضع  اين  متعال  خداي . است  معجزات  درخواست : سوم  گيري موضع

  رد ضمني  به ،خود  آفرينندگي  اصل  با تبيين ، قبل  در آيات  كند كه مي  مطرح  در حالي

 ،توانا باشد  شگرف  هاي يدهپد  آن  همه  بر آفرينش  كه  زيرا پروردگاري  آنها پرداخت

  ناتوان  هم  دنيوي  عذاب  از فرستادن و  نيز توانا بوده  انسان  آفرينش  بر اعاده  شك بي

  هاي نشانه  باز از وي  كه  است  بيشتر از آن  هايش و نشانه  معجزات ، حال  در عين ، نيست

  .شود  خواسته  جديد ديگري

   :كفار  مواضع  از اين  گيري موضع  نخستين  به  بنگريم  اينك
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تر  عجيب  آنان  سخن  اين  پس«  آنان  از تكذيب صمحمد   اي » كني  و اگر تعجب«

  آفرينش در  راستي  ، به شديم  خاك  آيا وقتي« :معاد گفتند  در تكذيب  كه»  است

  آراسته وجود  خلعت  به  دوباره  مان آيا از بستر خاكي : يعني »بود؟  خواهيم  يديجد

  حيات  اعاده ، گونه ؟ بدين آييم معاد باز مي  گاه حشر و نشر در عرصه  ميدان  و به  شويم مي

  توانا بر ايجاد خلق پروردگار  كه را بعيد پنداشتند در حالي  و آن  را انكار كرده  خويش

  اينان«باشد  توانا مي نيز  مجددشان  بر اعاده  اولي  طريق  به ، سابقي  نمونه  گونه  هيچ بي

منكر   كه  گروهي  اين : يعني» اند كفر ورزيده  پروردگارشان  به  اند كه  كساني  همان

  ورزيده  كفر لجاجت در  اند كه كساني  در حقيقت ،و حشرند  بر بعث  تعالي  حق  قدرت
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و   غل  گردنهايشان و در«اند  رسيده  نهايي  پله  به ، منحط آن  دركات  مودنو در پي

  به ، گرداند و بنابراين بازمي  ايمان  را از راه  و زنجيرها آنان  غل  اين  پس»  زنجيرهاست

  كه  بدشان  از اعمال  است و بندها عبارت  غل : قولي  به .شوند قادر نمي  آوردن  ايمان

در « :گويد مي  ابوحيان .شود مي  گريبانگيرشان ، برگردن  طوق  بودن بانگيرگري  همچون

  دوزخ  سوي زنجيرها به  را با آن  آنان و  است  زنجيرها و طوقها در گردنهايشان  قيامت

  .»درآنند  ، جاودانه آتش  و ايشانند اهل« »كشانند مي

  

������O��N��M��L��K��JI��H���G��F��E��D��C��B��A������O��N��M��L��K��JI��H���G��F��E��D��C��B��A������O��N��M��L��K��JI��H���G��F��E��D��C��B��A������O��N��M��L��K��JI��H���G��F��E��D��C��B��A
�P�P�P�P������W��V��U��T��S���RQ��W��V��U��T��S���RQ��W��V��U��T��S���RQ��W��V��U��T��S���RQ  
  تو سيئه از  شتاب ، به از حسنه  و پيش« :شود مي  بيان  كفار چنين  دوم  گيري موضع  گاه آن

از   آنان : يعني . است  و سالمتي  و راحت  عافيت : و حسنه ، مهلك  عذاب : سيئه »طلبند مي

  از آنان  پيش  كه آن  حال«طلبند  مي  و عافيت  از سالمت  را قبل  عذاب ،كفر  شدت

  پس  است  گذشته عذابها ، كنندگان از تكذيب  برامثالشان : يعني » است  عقوبتها گذشته

  نظير آنچه  فرود آمدن و از  نگرفته  عبرت  درس  پيشينيانشان  ننگين  چرا از سرگذشتهاي

  راستي و به«دارند  نمي  خود را بر كنار نگه ، است  گذشته  پيشين  بر امتهاي  كه

  بزرگ  و بخشايشي  گذشت  صاحب : يعني » بخشايشگر است  بر مردم  پروردگارت

  به ، گناه  در ارتكاب  استمرارشان  با وصف  پس » بودنشان با وجود ستمكار«  است

  . برآنان  عاجل  عذاب  آمدن فرود  راز عدم  است  كند و اين نمي  عذابشان  شتاب

 ؛ مسيب سعيدبن .»است �خدا  در كتاب  آيه  اميدوارترين  اين« :گويد مي � عباس ابن

اگر « :فرمودند  شريف  در حديث صخدا   رسول ،شد  نازل  آيه  اين  چون :گويد مي

كرد و  نمي  زندگي  و خوشي  گوارايي  به  كس هيچ ،بود نمي �خداوند  عفو و گذشت

از  : يعني ،»كرد مي  تكيه و كرمشبر عفو   هر كس  گمان بي ،بود نمي  وي  و عذاب  اگر بيم

  پس » كيفر است  سخت  پروردگارت گمان و بي« .ورزيد ابا نمي  محظوري  هيچ  ارتكاب

 ـاقتضا كند    وي  مشيت  آنچه  بر وفق ـ  سخت  عذابي  كافر را به  كننده تكذيب  سركشان
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  گذارد و سرانجام مين  و متروك  دهد اما مهمل مي  مهلت او ، جهت  بدين ،كند مي  عذاب

  .كند مي  كارها رسيدگي  حساب  به

  

��i���h��g��f��ed��c�����b��a �̀�_�� �̂�]��\�����[���������Z��Y��X��i���h��g��f��ed��c�����b��a �̀�_�� �̂�]��\�����[���������Z��Y��X��i���h��g��f��ed��c�����b��a �̀�_�� �̂�]��\�����[���������Z��Y��X��i���h��g��f��ed��c�����b��a �̀�_�� �̂�]��\�����[���������Z��Y��X  
چرا : گويند مي  و كافران« :از  است  كفار عبارت  جويانه ستيزه  از مواضع  سوم  اما موضع

چرا بر  : يعني» ؟ است  نشده  لناز  پروردگارش  آشكار از سوي  اي پيامبر نشانه  بر اين

  همچون ، نگرديده  نازل ، معجز آورده  با خود از آيات  غير از آنچه  ديگري  او معجزه

و   و شتر صالح  موسي  عصاي مانند ،شد  ديگر نازل  بر پيامبران  كه  اي حسي  معجزات

 ، انقياد درخت ،قمر  مانند انشقاق  اي حسي  هاي آنها نشانه  كه  است  ؟ عجب آن  امثال

از   آن  و امثال صپيامبر   انگشتان  از بين  آب  جوشيدن ،شمشير  عصا به  شدن تبديل

  پس. كردند  درخواست  جديدي  هاي نشانه  عناد باز هم  اما از روي ،را ديدند  معجزات

 » اي هندهتو فقط هشدار د !پيامبر  اي«  نيست  ومعجزه  نشانه  آنها نبودن  مشكل  كه  بدان

 .ندارد  ارتباطي  تو هيچ  به  و كار معجزات  دهي مي وهشدار  بيم  دوزخ  را از آتش  آنان  كه

  شان بر عهده  را كه  دهي انذار و بيم  مسؤوليت  الهي  فرمان  طبق صرسول خدا  ! آري

  هرقومي  رايو ب«دادند   انجام  وجه  ترين بليغ  و به  سر رسانده به  شكل نيكوترين  به ،بود

در   و رشدشان  هدايت  كه  آنچه  سوي را به  آنان  كه  است  پيامبري : يعني » است راهنمايي

  .كند مي  و راهنمايي  دعوت ، است آن

  

��z���y��x��w��v��ut��s�����r��q��p��o��n��m��l��k��j��z���y��x��w��v��ut��s�����r��q��p��o��n��m��l��k��j��z���y��x��w��v��ut��s�����r��q��p��o��n��m��l��k��j��z���y��x��w��v��ut��s�����r��q��p��o��n��m��l��k��j  
 يا ، يا علقه ، از نطفه »گيرد بار مي  در شكم  هر زني  را كه  داند آنچه خداوند مي«

و   حال  در چه  جنين  آن  كه و اين  از سعيد يا شقي ، از زيبا يا زشت ، از نر يا ماده ؛ مضغه

  را كه  كاهند و آنچه رحمها مي  را كه  آنچه«داند  نيز مي »و«قرار دارد   وضعي

  حجم  نشد  و كم  در آن  حمل  فزون  به با رشد رو  رحم  حجم  مراد افزايش »افزايند مي

  تعداد بچه  با افزوني  رحم  حجم  افزوني ،يا مراد . است  از آن  طفل  آمدن  با بيرون  رحم

  كاستي ، رحم  يا مراد از كاستي .شود قلو مي دوقلو يا چند  حامل  رحم  زيرا گاهي  است
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  مدت  به ، رحم  حجم يا كاستي  افزوني  كه  است  محتمل  همچنان . است  با سقط جنين  آن

و هر «  است  اي معجزه ،امور  از اين  در هر يك  پس .باشد  داشته  نيز بستگي  زايمان

  هاي مقادير و نسبت ، موازين را با  آن �خداوند  كه »دارد  معين  اي نزد او اندازه  چيزي

  نآ  اي شده  محاسبه  نظام  بر وفق و  و مقدر نموده  مرتب  در نزد خويش  و معلومي  ثابت

و   و نظم  هدفدار با برنامه  هاي پديده  اين  از جمله  كه  است  درآورده  حركت  را به

  . است  آنان  و حيض  حمل  و مدت  زنان  هاي رحم  و حجم  جنين  نوع  هم  يكي ، حساب

  معارف و  علوم  تمام  گستره  كه  است  كريم  قرآن  معجز علمي  ديگر از آيات  يكي  اين

  كاوش  هستي  هاي در عرصه  دانشمندان  هر اندازه  كه  طوري  به  را در نورديده  تجربي

  . است  آيه  اين  شهودي  هاي جلوه  كشف  در راستاي ،آورند  ميدان  به  كنند و هر چه

  

�� �̀�_����~��}������|��{�� �̀�_����~��}������|��{�� �̀�_����~��}������|��{�� �̀�_����~��}������|��{  
و   حس  ميداناز   هر امر پنهان  داناي  متعال  خداي : يعني » است  و شهادت  غيب  داناي«

  است  موجودي و هر  هر معدوم  يا داناي . است  و حاضري  هر آشكار محسوس  داناي

 ، خويش  قاهرانه  سلطه و  و عظمت  با قدرت  تعالي  حق : يعني » است  بلند مرتبه  بزرگ«

  . و برتر است  از هر چيز بزرگ

  

��o�n���m��l�k��j��i��h��gfe�d��c�b��a��o�n���m��l�k��j��i��h��gfe�d��c�b��a��o�n���m��l�k��j��i��h��gfe�d��c�b��a��o�n���m��l�k��j��i��h��gfe�d��c�b��a  
 را  آن  كه بدارد و كسي  را پنهان  از شما سخن  كسي«  وي  در علم » است  يكسان«

  علم  كه  گونه  داند همان مي ،كند  پنهان  انسان  را كه  هر چه  تعالي  حق  پس »گرداند  فاش

  كه كسي«داند  مي »و« دارد  نيز احاطه ،گرداند او از خير و شر آشكار مي  كه  آنچه  به  وي

  و از عرصه  پنهان  شب  پرده در  كه  موجوداتي  به  تعالي  حق : يعني » تاس  پنهان  در شب

در روز   كه  كسي«  دارد به  نيز احاطه »و«دارد   و احاطه  علم ،ديد چشمها دورند

در   همه ،ها تاريكي  در پرده  يا پنهان ،آشكار  موجودات ، بنابراين »كند  آشكارا حركت

  .و برابرند  كساندانا ي  خداي  علم  پيشگاه



1279  

  و كافي  شافي ،رسا  نهايت  با بياني  الهي  علم  كمال ، آيه  سه  در اين  كه  كنيم مي  مالحظه

  به ، داناست  هستي  و مفردات  جزئيات  همه  به  تعالي  حق ! آري . است  شده  متجلي

 ، آشكار داناست  اياشي  همه  و به  نهان  موجودات  ههم  به ، مقادير و حدود اشيا داناست

او  ؛ محيط است ـها وآشكارها  پنهان  ميان  فرقي  گونه  هيچ  بي ـاشيا   بر همه  وي  علم

  .گريها ها و جلوه درخشش بر  ناظر است  كه ها چنان تاريكي  بر دل  ناظر است

  

��¥��¤��£���� � �¢��¡������~��}����|��{z�����y��x���� � �w��v��u��t��s��r��q��p��¥��¤��£���� � �¢��¡������~��}����|��{z�����y��x���� � �w��v��u��t��s��r��q��p��¥��¤��£���� � �¢��¡������~��}����|��{z�����y��x���� � �w��v��u��t��s��r��q��p��¥��¤��£���� � �¢��¡������~��}����|��{z�����y��x���� � �w��v��u��t��s��r��q��p
��§¦��§¦��§¦��§¦������¹�� �̧��¶��µ�� �́�³��²��±°�� �̄�®��¬��«��ª��©��¨��¹�� �̧��¶��µ�� �́�³��²��±°�� �̄�®��¬��«��ª��©��¨��¹�� �̧��¶��µ�� �́�³��²��±°�� �̄�®��¬��«��ª��©��¨��¹�� �̧��¶��µ�� �́�³��²��±°�� �̄�®��¬��«��ª��©��¨  

رو و   خدا از پيش  فرمان  او را به  كه  ديگر آينده يك  از پي  است او فرشتگاني  براي«

 ، حاالت  از انسانها در همه  بر هر يك : يعني »كنند مي  نگهباني  سرش  پشت از

 است  داده  فرمان  ايشان  به �خداوند  كه  آنچه  او را مطابق  اند كه گماشته  فرشتگاني

  فرشتگان : قولي  به .كنند  سرپيچي  قادر باشند تا از امر الهي  كه اين  نه ،كنند مي  نگهباني 

از امر  �خدا امر  او را به :ديگر  قولي  به .كنند مي  نگهباني  جنيان  انسانها را از آسيب

  فرشتگان  اينان .دارند برمي  دست  از وي ،آمدقضا و قدر   چون  كنند ولي مي  نگهباني  وي

  جهات  را از همه آيند و او مي ديگر  بعضي  از پي  بعضي  اند كه ) حفظه  مالئكه(  نگهبان

  .خود دارند  در نگهباني  و جوانب

و   در مورد شاهان  اي كنايه  آيه  اين ص :فرمود  كه  است  شده  روايت ك عباس  از ابن

 ،گمارند مي خود  نگهباني  سر براي  رو و پشت  را از پيش  پاسداراني  كه  است  اميران

  چون  كه  از آن  غافل كنند؟ مي  نگهباني  در برابر امر من  آيا از آنان :فرمايد مي �خداوند

ندارد   را از وي  بدي  آن  برگرداندن  توان  نيرويي  هيچ ، كنم  را اراده  اي بدي  كسي  به  من

  .»توانند كرد نمي  را از او دفع  هرگز چيزي  هبانانو نگ

 را در روز  و چهار فرشته  را در شب  چهار فرشته  انهر انس  به  منان  خداي ! بلي

از   شب  اند و فرشتگان نويسنده  و دو تن  نگهبان  از آنان  دو تن  كه  است  داده  اختصاص

  در شب  انسان  مانند نگهباني ،دارند  وظايفي  نگهبان  فرشتگان .آيند روز مي  فرشتگان  پي

 ،اند دو تن  فرشتگان  اين  كه  الهي  و امر و رعايت  اذن  به  و حوادث  و روز از مضرات
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مأمور حفظ  ،ديگر  دو فرشته .سر  از پشت  كند و ديگري مي  از جلو او را نگهباني  يكي

و   است  گمارده  وي  راست  جانب  آنها به از  يكي  خير و شر انسانند كه  اعمال  و نگهباني

  راست  دست  فرشته ،نويسند رامي  وي  اعمال ، دو فرشته  و اين  چپش  جانب  به  ديگري

  فرشتگان  مجموع  پس. نويسد بد او رامي  اعمال ، چپ  دست  او و فرشته  نيك  اعمال

در   اند كه  در شب  چهار فرشتهروز و  در  چهار فرشته ، هر انسان  براي  و موكل  گمارده

  آمده  شريف  در حديث  كه  چنان .باشند مي  نويسنده  محافظ و دو تن  دو تن ، هر نوبت

  آيند و هر دو گروه مي  درپي در روز پي  وفرشتگاني  در شب  بر شما فرشتگاني« : است

 : است  آمده  ديگري  شريف  در حديث .»...شوند مي و نماز عصر يكجا  در نماز صبح

  به  رفتن  شوند  مگر در هنگام هرگز از شما جدا نمي  هستند كه  همانا با شما كساني«

  .»بداريد  شان حيا كنيد و گرامي  از آنان  پس.  جماع  و در هنگام  حاجت  قضاي

 آنان  تا وقتي«  و عافيت  از نعمت »دهد را تغيير نمي  قومي  خداوند حال  در حقيقت«

  كه را  پروردگار نعمتي  پس »تغيير دهند« �خدا  از طاعت »دارند  ر دلهايشاند  آنچه 

از خير و   در ضميرش  را كه  آنچه ، قوم  كند تا آن نمي  سلب ، است  داشته  ارزاني  بر قومي

  خداي  كه  است  نعمتي  فرشتگان  تغيير ندهد لذا حفظ و نگهداري ، است  نيك  اعمال

  و چون«كند  مي  را دگرگون  آن ،شر  سوي  نفسها به  شدن  دگرگون  در هنگام  عزوجل

  هيچ  پس«را   عذابي و  و نابودي  آسيب : يعني »را بخواهد  اي بدي  قومي  خداوند براي

  چون : است  اين  معني  قولي  به .ندارد  برگرداني  هيچ : يعني » نيست  آن  براي  برگشتي

و «كند تا بال را برگزينند  مي را كور  دلهايشان ،كند  اراده  اي بدي  قومي  براي �خداوند

  به  آورد و چون  سامان  را به  كاروبارشان  كه » نيست  كار سازي  بجز او هيچ  آنان  براي

  خداي  از طاعت  تحول ، بنابراين .كند  دفع  را از آنان  الهي  عذاب ،برند  پناه  سويش

  از آسايش ، مصيبت  سوي  به  از نعمت  تحول ؛ در نهايت ، يو  معصيت  سوي به  عزوجل

  ورطه  ما را از اين  عزوجل  خداي  كه ـ  است  ذلت  سوي  به  و از عزت  رنج  سوي  به

  .دارد  خود نگاه  در پناه  مهلك
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��Ã��Â��Á��À���¿��¾��½��¼��»��º��Ã��Â��Á��À���¿��¾��½��¼��»��º��Ã��Â��Á��À���¿��¾��½��¼��»��º��Ã��Â��Á��À���¿��¾��½��¼��»��º  
 .تا بترسيد و اميد بنديد »نماياند شما مي  و اميد به  بيم  را براي  برق  كه آن  و اوست«

شود  مي  باران  آمدن فرود  نگران  دل ، رعدوبرق  با مشاهده  كه  مسافر است  براي  ترس

  نزول  به ،راببيند  برق  چون  كه  است  مقيم  گردد اما اميد براي مي  متأذي  زيرا او از باران

در   كه  آبي  سبب به  كه »گرانبار را  ابرهاي«  كه  آن  اوست »و«شود  اميدوار مي  باران

  .»كند پديدار مي«گرانبارند  ، آنهاست

  

��Ð��Ï��Î�� � �Í��Ì��Ë��Ê��É���È��Ç��� � � �Æ��Å��Ä��Ð��Ï��Î�� � �Í��Ì��Ë��Ê��É���È��Ç��� � � �Æ��Å��Ä��Ð��Ï��Î�� � �Í��Ì��Ë��Ê��É���È��Ç��� � � �Æ��Å��Ä��Ð��Ï��Î�� � �Í��Ì��Ë��Ê��É���È��Ç��� � � �Æ��Å��Ä
���×��Ö��Õ���Ô��Ó��Ò��Ñ���×��Ö��Õ���Ô��Ó��Ò��Ñ���×��Ö��Õ���Ô��Ó��Ò��Ñ���×��Ö��Õ���Ô��Ó��Ò��Ñ  

رعد را   خداوند متعال  وجود ندارد كه  از آن  مانعي »گويد مي  حمد او تسبيح  رعد به«

 : قولي  به . است �خداوند  و قدرت  شاهد عظمت ،رعد  مهيب  آورد زيرا صداي  نطق  به

نيز   و فرشتگان«كند   نطق  كه آن بي ، است �خداوند  قدرت  به  وي  گواهي ،رعد  تسبيح

 »را بخواهد  فرستد و با آنها هر كه مي ها را و صاعقه«گويند  مي  تسبيحش »او  از بيم

  كه  حالي در«كند  او را نابود مي  ونهگ بدين و »دهد قرار مي  مورد اصابت«  از خلقش

مكر  . مكر است : محال » است  كنند و او شديدالمحال مي  خدا مجادله  درباره  آنان

  .باشد  آن  مستحق  كه  است  كسي هر  به  و بدي  ناخوشي  رساندن :�خداوند

 از  كسي  سوي را به  مردي صخدا   رسول :گويد مي  آيه  نزول  سبب  كثير در بيان ابن

مرد   آن .»فراخوان  من  سوي برو و او را به« :فرمودند  فرستاده  آن  به  فرستاده  عرب  فراعنه

  وي  متكبردر پاسخ  فرعون  آن .خوانند تو را فرامي صخدا   رسول : او گفت  و به  رفت

ز يا ا ، يا از نقره، ؟ آيا او از طالست چيست �و خدا  خدا كيست  مگر رسول : گفت

شما   به  من !ا  يارسول : گفت  ايشان  و به  بازگشت صخدا   مرد نزد رسول  ؟ آن سرب

و او در   رفتم ،گويد  را اجابت  دعوتي  ينچن  كه  است  تر از آن او سركش  كه  گفتم

او  ،فرستادند  سويش  او رابه  بار دوم  براي صخدا   رسول . گفت  و چنان  چنين  پاسخم

 خدا  رسول  فرستاده  كه  اثنايي در  بار سوم .شنيد  پاسخي  چنين  بار نيز از وي  و اين  رفت

  مرد فرعون  را بر سر آن  ابري  عزوجل  خداي  ناگهان ،وگو بود گفت  در حال  با وي ص
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فرود آمد و   سرش  جهيد و بر فرق  اي صاعقه  واز آن  گرفت  آن ابر غريدن ،فرستاد  منش

  سبب  در بيان .فرمود  را نازل  كريمه  آيه  اين  عزوجل  خداي  بود كه  نهما .كرد  نابودش

  . است  نيز آمده  ديگري  روايات ، آيه  اين  نزول

  شنيدند وبرق رعد را مي  صداي  چون صخدا   رسول  كه  است  آمده  شريف  در حديث

9� '�G\?�  C3Vx«: گفتند مي ،ديدند را مي  صاعقه\A/� b  ^ b	C'�_�' �9!\  (35 �9=�-	  

C?v : از اينها ما   و قبل  نكن  خود هالك  با عذاب ، خود نكش  ما را با غضب !بار خدايا

 صخدا   رسول  كند كه مي  روايت � عباس از ابن  طبراني  همچنان .»بخش  عافيترا 

ا رعد ياد كنيد زير را �خدا ،رعد را شنيديد  صداي  چون« :فرمودند  شريف  در حديث

  رعد و برق  رؤيت  هنگام در  دو آيه  اين  لذا خواندن .»كند نمي  اصابت �بر ذاكر خدا

  چون  كه  است  آمده � ابوهريره  روايت  به  شريف  در حديث  همچنين . است  سنت

²3  �#  ��3�<+ :خواندند را مي  آيه  اين ،شنيدند رعد را مي  صداي صخدا   رسولt�  

��J�' �-�?�  Zy�	E!© #�  �A�i  	 �Tf- ()  @ B ��حمد   رعد به  كه  پاكا خدايي : �5

  سپس .»چيز تواناست  و او بر همه گويند مي  تسبيح  وي  نيز از بيم  و فرشتگان  وي

  بر من  وي  كرد، ديت  بر او اصابت  صاعقه دعا را خواند و باز  اين  اگر كسي« :فرمودند

  اين  گيرد پس مي  انتقام  با آن  عزوجل  خداي  كه  است  نقمتي  صاعقه  و از آنجا كه .»است

 : است  آمده  شريف  در حديث  كه چنان .شود مي  بسيار واقع  در آخرالزمان  پديده

  .»...شود ها بسيار مي صاعقه ،شود  نزديك  قيامت  كه  هنگامي«

  

�P�� � � � � �O��N���M��L��K��J��I��H��G��F��E��DC��B��A�P��� � � � �O��N���M��L��K��J��I��H��G��F��E��DC��B��A�P��� � � � �O��N���M��L��K��J��I��H��G��F��E��DC��B��A�P��� � � � �O��N���M��L��K��J��I��H��G��F��E��DC��B��A��� �� �� ���U��T��S�� �R��Q��U��T��S�� �R��Q��U��T��S�� �R��Q��U��T��S�� �R��Q
�� �̂�]��\��[���Z��Y��X��WV�� �̂�]��\��[���Z��Y��X��WV�� �̂�]��\��[���Z��Y��X��WV�� �̂�]��\��[���Z��Y��X��WV  

  ال اله  يعني  حق  كلمه ، حق  دعوت« :گويد مي � عباس ابن » اوست  براي  حق  دعوت«

بخوانند   يگانگي  او را به  كه  وي  خلق  بر عهده  است �خدا  براي : يعني .»است  هللاال ا

 :گويد مي »حق دعوت«در تفسير   شوكاني  امام .گردانند  او خالص  را براي  خويش  و دين

  بارگاه  به  انسان  دعاي از  است  عبارت  و آن  است  سبحان  خداي  از آن  حق  دعاي  يعني«

  ياري  ديگر به  كسي  سبحان  جز خداي  حال  زيرا در اين  و بيم  ترس  در هنگام  الهي
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  اجابت  قادر به  تعالي  حق فقط ، مادي  اسباب  انقطاع  در هنگام  شود چرا كه نمي  خوانده

  او را به  گمان بي ،بخواند  حال  او را در اين  كه  كسي  پس.  است  درمانده  انسان  گفتن

  آنان  به  جوابي  وجه  هيچ خوانند، به جز خدا را مي  كه  و كساني« .»است  خوانده  حق

  خوانند و پرستش مي  سبحان  خداي جزآنها را ب  مشركان  كه  خداياني : يعني »دهند نمي

 ـباشد   كه  هر چه ـ  هايشان خواسته از  اي خواسته  هيچ  به  پاسخي  هيچ ،كنند مي

  دهانش  به  بگشايد تا آب  آب  سوي به را  دو دستش  كه  مگر مانند كسي«دهند  نمي

  پرستشگران  به  انخداي : يعني » نيست  او رسنده  به«  آب » هرگز آن  كه  برسد درحالي

  كه  كسي  براي  آب  دادن  دهند مگر مانند پاسخ نمي  پاسخي  هيچ  در دعاهايشان  خويش

  دوردست  از همان  خواهد تا آب و مي  نموده دراز  آن  سوي را از دور به  دو دوستش

  خصش  اين  به  پاسخي  هيچ  آب  كه  است  طبيعي ،او برساند  كند و خود را به  حركت

  خواسته  كه  كند و قادر نيست نمي  خود احساس  را به  شخص  نياز آن  دهد زيرا آب نمي

  تشبيه  كسي  به ،خوانند را مي  و مردگان  بتان  كه  كساني : قولي  به .گويد  را اجابت  وي

  دهدراز نمو  آب  چاه  سوي به ، و دلوي  ريسمان  در كار بودن  را بدون  دستش  اند كه شده

  كافران  دعاي : يعني » نيست  فايدگي جز در بي  كافران  و دعاي« طلبد مي  آب  و از آن

  سودي  حالشان  به  از وجوه  وجهي  هيچ  دعا به  زيرا اين  است و نابود  هدر و باطل

  .بخشد نمي

  

��k��j��i���h��g��f���e��d��c��b��a����� �̀�_��k��j��i���h��g��f���e��d��c��b��a����� �̀�_��k��j��i���h��g��f���e��d��c��b��a����� �̀�_��k��j��i���h��g��f���e��d��c��b��a����� �̀�_  
 ـ سجده  و ناخواهان  خدا ـ خواهان  براي  است  در آسمانها و زمين  و هر كه«

  صحت  به  امر وي  چون ،پروردگار  تعبد و انقياد در برابر امر و حكم  سجده  به »كند مي 

  و رغبت رضا  به  سجده  اين  چه ، و فقر و توانگريشان  و مرگشان  زندگي ، و بيماريشان

  مانند سجده ؛ كراهيت  و از روي  استهناخو  و چه  و مؤمنان  فرشتگان  مانند سجده ؛باشد

مسلط   هاي سنت آنها به  اجباري  بودن  يا تسليم ،ها و تنگناها در سختي  و منافقان  كافران

شمشير   ترس و از  و ضرورت  سختي  در حاالت  طور ناخواسته زيرا كفار به  الهي

خود منقاد   دلخواه  به  نانمؤم  كه نهند چنان مي  گردن  عزوجل  خداي  حكم  به ، مجاهدان
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  به  هايشان و سايه«كنند  مي  عبادت ،دهد  فرمان  آنان  به  كه  گونه را آن  تعالي  اويند و حق

كند  مي  او را دنبال  كه  است  انسان  سايه : مراد از آن »كنند مي  سجده  و شام  صبح  وقت

  انسان  چون  كه  اي گونه  به ، شده  ادهد قرار  سجده  در هيأت �خدا  فرمان  به  سايه  و اين

  ساخت  را مخصوص  و شام  صبح .افتد مي  بر زمين  سجده  حال  به  وي  سايه ،ايستد مي

 ،»غداه«  جمع :غدو . است  بيشتر مشخص ، دو وقت  در اين  سايه  بودن  زيرا نمايان

بعد از عصر تا   از وقت  تعبار ،»اصيل«  جمع : آصال  كه چنان  روز است  از اول  عبارت

  . است  غروب  هنگام

  

��a�� �̀ � _~��}��|���{��z��y��x��w��v��u��t��sr��q��p���o��n��m��l��a�� �̀� _~��}��|���{��z��y��x��w��v��u��t��sr��q��p���o��n��m��l��a�� �̀� _~��}��|���{��z��y��x��w��v��u��t��sr��q��p���o��n��m��l��a�� �̀� _~��}��|���{��z��y��x��w��v��u��t��sr��q��p���o��n��m��l
�����r��q��� � � �p��o��n��m��l��k�� ji��h���g��f��e��d��c��b�����r��q��� � � �p��o��n��m��l��k�� ji��h���g��f��e��d��c��b�����r��q��� � � �p��o��n��m��l��k�� ji��h���g��f��e��d��c��b�����r��q��� � � �p��o��n��m��l��k�� ji��h���g��f��e��d��c��b

��}��|��{��z��y��������x��w��v��u��ts��}��|��{��z��y��������x��w��v��u��ts��}��|��{��z��y��������x��w��v��u��ts��}��|��{��z��y��������x��w��v��u��ts  
 پروردگار: بگو« :كند  سؤال داد تا از كفار  فرمان  پيامبرش  به  سبحان  خداي  سپس

 گويي  پس »خدا: بگو« :خود فرمود  درنگ بي  گاه آن» ؟ كيست  آسمانها و زمين

  امر كه  اين  به  كرد زيرا كفار مكه  حكايت  و باور خود آنان  پروردگار از پاسخ 

 آيا بجز او سروراني  پس: بگو«مقر و معتقد بودند  ، است  آفريننده �خداوند

  چه شما را  پس  است  آفريننده  عزوجل  خداي  داريد كه  عقيده  هرگاه : يعني »ايد گرفته 

سودو   مالك  خود هم  براي  كه«ايد  گرفته  و سرپرستاني  جز او سروران  كه  است  شده

اختيار   خود هم  براي  عاجز و ناتوانند كه  چنان  سرورانتان  آن : يعني »نيستند؟  زياني

  غيرخويش  به  با آن  ندارند كه  را هم  سود برند و اختيار زياني  ارند تا از آنرا ند  سودي

  ناتوان  خدايان  شما از اين  چگونه  كنند پس  را از خود دفع  زيان  يا آن ،برسانند  زياني

  سود و زيان  اين  مالك  خود هم  براي  حتي  آنان  كه را داريد در حالي  اميد سود و زيان

خود   در دين »و بينا«  كافراست  انسان  خود كه  در دين »آيا برابرند نابينا: بگو«ند؟ نيست

خود   هاي و مكلفيت  واجبات  به  ؟ قطعا برابر نيستند زيرا اولي موحد است  انسان  كه

كفر و  : يعني »و نور  يا آيا ظلمات«  داناست  و الزامات  واجبات  اين  به  و دومي ، جاهل
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  مانند آفريدن  اند كه مقرر كرده  شريكاني خدا  يا مگر براي« ! هرگز نه »برابرند؟«  ايمان

آيا  : يعني »؟ است  شده  مشتبه  برآنان  دو آفرينش  ، اين در نتيجه  اند پس خدا آفريده

امر  ، باشند تا در نتيجه  آفريننده او  همچون  اند كه را گرفته  شركايي �خدا  براي

آفرينشگرند  �خدا  نيز همچون  گروه  اين :شود و بناچار بگويند  مشتبه  آنانبر   آفرينش

  نيست  هرگز چنين ! ؟ نه است  او سزاوار آن  كه باشند چنان مي  سزاوار پرستش ، بنابراين

  كه  بر آنچه  عاجز و ناتوانند و حتي  اند كه گرفته  شركايي  سبحان  خداي  آنها براي  بلكه

  به  برحق  ندهآفرين  كه  آنچه  رسد به  توانا نيستند چه،  قادر است  آن  برانجامخود   انسان

  هرچيزي  خدا آفريننده: بگو«؟  است  شده  مشتبه  كار برآنان  چگونه  پس ؛ تواناست  آن

در   شريكي  تعالي  حق  كه اين ، او وجود ندارد بنابراين غير از  اي آفريننده  پس » است

و   با منطقي  وجه  هيچ  به ،ندارد  شريكي  در آفرينش  كه باشد درحالي  تهداش  عبادت

  فرمان  مقهور و تحت ، هست  و غير او هر چه »قهار  يگانه  اوست و«  نيست  معقول

  و اطاعت  فقط او سزاوار پرستش ،باشد  داشته  و عظمتي  شأن  چنين  هر كس  پس  است

  .باشد مي

  خداوند متعال  مخلوق  همه  بندگان  افعال  كه اين اند بر كرده  استدالل  هآي  با اين  سنت  اهل

  تعالي  و حق  است »ء شي«او   زيرا فعل  نيست  خويش  فعل  خود خالق  و بنده  است

  و انتخاب  عمل همانا ، است  انسان  توان  در حوزه  آنچه  پس  است »ء شي«هر   خالق

  . بيشتر از آن  نه ، است  آفريده  ايشبر �خداوند  كه  است  چيزي

  

����±��°�� �̄�®��¬��«���ª©�� �̈�§��¦��¥��¤��£��¢��¡������~����±��°�� �̄�®��¬��«���ª©�� �̈�§��¦��¥��¤��£��¢��¡������~����±��°�� �̄�®��¬��«���ª©�� �̈�§��¦��¥��¤��£��¢��¡������~����±��°�� �̄�®��¬��«���ª©�� �̈�§��¦��¥��¤��£��¢��¡������~
��Ç��Æ���Å��Ä��ÃÂ��Á��À��¿��¾½��¼��»��º����� �� � � �¹��¸¶����µ�� �́� �³��²��Ç��Æ���Å��Ä��ÃÂ��Á��À��¿��¾½��¼��»��º����� �� � � �¹��¸¶����µ�� �́� �³��²��Ç��Æ���Å��Ä��ÃÂ��Á��À��¿��¾½��¼��»��º����� �� � � �¹��¸¶����µ�� �́� �³��²��Ç��Æ���Å��Ä��ÃÂ��Á��À��¿��¾½��¼��»��º����� �� � � �¹��¸¶����µ�� �́� �³��²

���Ð��Ï��Î��Í�������Ì��ËÊ��É��È���Ð��Ï��Î��Í�������Ì��ËÊ��É��È���Ð��Ï��Î��Í�������Ì��ËÊ��É��È���Ð��Ï��Î��Í�������Ì��ËÊ��É��È  
 آب :يعني »دشدن  روان  هايي رودخانه  فروفرستاد پس  آبي  از آسمان  همو كه«

  آب ،بود  كوچك  اگر رودخانه  پس » خودشان  گنجايش  اندازه  به«شد   ها روان رودخانه

 �خداوند ، آيه  در اين . گشت  روان  بسيار در آن  آب ،بود  بزرگ  و اگر رودخانه  كم

دلها   هها را ب رودخانه و ، باران  نزول  به ، است  و بيان  هدايت  جامع  را كه  قرآن  نزول
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اند و  و فراخ  بزرگ ، دانش خير و  گنجاندن  از دلها براي  برخي  پس  است  كرده  تشبيه

خير و   گنجاندن  براي  چنداني  عرصه  بوده  و كوچك  تنگ  آن  از آنها برخالف  برخي

بر   سپيد باال آمده  كف :زبد » برداشت خود  بلند روي  كفي  و سيل«ندارند   حكمت

از  »گدازند مي  در آتش  و از آنچه«  آب  برروي  بلند و باال آمده : رابي . است  سيل  روي

  طال و نقره  چون  زيورآالتي  آوردن  دست به  براي : يعني»  پيرايه  طلب  به«  معدني  اجسام

از   كه  ظرفها و ابزارهايي  چون » كااليي  طلب  يا به« كنند مي  و آرايش  زينت  بدان  كه

  گداخته  زيرا بر روي »آيد بر مي  مانند آن  كفي«سازند  مي  و سرب  و مس  و برنج  آهن

آيد  مي  آنها بيرون  و فضالت  و خاك  از پليدي  كفي ،نيز  و فلزات  آالت آهن  اين

  از ميان  افتاده  ، بيرون كف  زند؛ اما آن مي  مثل  چنين اين  و باطل  حق  خداوند براي«

از   شده  خشك  كف  آن  افگند و در نتيجه مي  زمين  روي را بر  كف ، سيل : ييعن »رود مي

  مذاب  هاي گداخته  كف ،صنعتگر  گونه همين .گيرد قرار نمي  رود و در زمين مي  ميان

  همچنين  پس.  كاال و ابزاري  سازد و نه مي  زيوري  از آن  نه  افگنده  بيرون  را به  معادن

و   صاف  از آب »رساند سود مي  مردم  به  اما آنچه«شود  نابود مي  كه  باطل  است

قرار   در زمين : يعني »ماند مي  باقي  زمين  بر روي  پس«  معدني  خالص  هاي گداخته

  مايه ، نتيجه و در  سرازير شده  آن  و بافتهاي  زمين  عروق  به  آب  كه  سان بدين ،گيرد مي

  زرگري  هاي نيز در كارگاه  معدني  اجسام  شود و مواد مذاب مي  ممرد  گيري و بهره  انتفاع

 است  آيند و اين كارآمد و مفيد در مي  و ابزار آالت  زيورات  صورت به  گري ريخته و

  . حق  مثل 

  روياندن در  از آن  كه  است  آبي  مانند مثل ، ايمان  و منافع  اش و عقيده  مؤمن  مثل  پس

شود  مي  برداري بهره  زنده  موجودات  و طراوت  حيات  و كسب  زمين  انو درخت  گياهان

  در معرض  كه  است  و ساير جواهر و فلزاتي  طال و نقره  همانند منفعت  آن  و منفعت

برباد   كه  است  كفي همانند ، كافر و كفرش  اما مثل .گيرند قرار مي  مردم  گيري بهره

  به  جوهر طال و نقره از  آتش  كه  است  ديگري  و پليديهاي  آهن  پليدي  رود و بسان مي

شود  مي  دانها افگنده زباله  رود و به مي  از بين  نخورده  دردي  هيچ  افگند و به مي  بيرون

 �خداوند ، عجيب  زدن  مثل  مانند اين  به : يعني »زند مي  چنين  خداوند مثلها را اين«
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  و در سوره  زده  دو مثل  منافقان  براي »بقره«  در سوره  كه نانچ .زند مثلها مي  در هر بابي

  .ديگر  هاي در سوره  همچنين ـآيد  مي  آن  بيان  كه ـ  زده  كفار دو مثل  براي »نور«

  زنده در ـ  و ايمان  حقيقت  گاه نور و تجلي  كالم  اين ـ  كريم  قرآن  مثل  كه اين  خالصه

  معدن كند و مانند مي  زنده  آن  از مردن  را پس  زمين  كه  است  مانند آبي ،دلها  كردن

  كفر و عقيده اما .كند مي  تأمين  مردم  را براي  بسياري  منافع  كه  است  آاليشي و بي  خالص

  از معادن  برآمده سود و ثمر بي  و پليدي  يا غش  آب  روي  همانند كف ، مشركان  باطل

  . است

از   گيران بهره  حال صخدا   رسول  كه چنان . است  آمده  مشابهي  اينيز مثله  در سنت

بر آنها   آب  اند كه كرده  تشبيه  زميني  مختلف  نمونه  سه  حال  خود را به  سنت

 آمده صخدا   از رسول � اشعري  ابوموسي  روايت  به  شريف  در حديث ؛آيد فرودمي

  مبعوث  مرا بر آن �خداوند  كه ـ  و علم  تاز هداي ـ  آنچه  مثل  در حقيقت« : است 

را   آب ، زمين  از آن  بخشي  آيد پس فرود مي  بر زمين  كه  است  باراني  مانند مثل ، كرده

 ، از آن  بخشي روياند و مي  فراوان  و علف  گياه  كند و درنتيجه مي  و جذب  پذيرفته

  نتيجه دارد و در مي  خود نگه  ويو بر ر  نكرده  را جذب  آب  كه  است  و سخت  خشك

و   و آبياري  خودنوشانده  حيوانات  نوشند و به مي ؛شوند مند مي بهره  از آن  مردم

 ، است  و هامون  دشت  آيد كه فرودمي  بر زميني  آب  از آن  بخشي  كنند ولي وكار مي كشت

  مثل  است  اين  پس. روياند مي را  گياهي  دارد و نه مي  را در خود نگه  آبي  نه  كه  طوري به

  مرا بدان  كه  او را از آنچه  عزوجل  و خداي  شده  فقيه �خدا  در دين  كه  كسي

  داند و به خود مي  كسي  چنين . است  مند گردانيده بهره ، مند ساخته و بهره  برانگيخته

و   برنيفراشته  آن  يبرا  سري  كه  كسي  مثل  است  اين  همچنين .آموزاند مي  هم  ديگران

  .»پذيرد نمي ، ام شده  فرستاده  بدان  را كه  عزوجل  خداي  هدايت
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 سوي را به  ايشان  كه  گاه آن »اند كرده  را اجابت  پروردگارشان  كه  كساني  براي«

 : يعني » است  حسني«فراخواند   هايش برنامه  به  نبيا و عملا  خود و تصديق  يگانگي 

 را اجابت  وي  كه  و كساني«  است  برين  همانا بهشت  كه  نيكو است  بس  پاداشي

  زمين در  اگر سراسر آنچه«اند  را رد كرده  تعالي  حق  دعوت  كه  كساني : يعني »اند نكرده 

مانند سراسر  : يعني »باشند  را با خود داشته  مانند آن و«  اموال  و اصناف  از انواع » است

بازخريد   را براي قطعا آن«باشد   شود و از آنان  ضميمه  آن  نيز به ، است  در زمين  آنچه

 قرار  در آن  كه  قيامت روز  عظيم  و هول  بزرگ  عذاب  كردن  برطرف  براي : يعني »خود

  هرگز پذيرفته  از آنان ـباشد   در توانشان  هم  گر اينا  برفرض ـاما  »خواهند داد«دارند 

و او   گرفته  را نشنيده  پروردگارشان  نداي  كه  كساني : يعني » گروه  آن«  نخواهدشد بلكه

  حساب  سختي . آخرت  در سراي » است  حساب  سختي  آنان  براي«اند  نكرده  را اجابت

چيز از   قرار گيرد و هيچ  مورد محاسبه  نشگناها  برابر كل در  شخص  كه  است  آن

  و مأوايشان  مسكن  دوزخ : يعني » است  در دوزخ  و جايشان«نشود   آمرزيده  گناهانش

  .شوند مستقر مي  در آن  كه  دوزخ » است  بدجايگاهي  و چه«  است

  

J��I��H���G��F��E��D������C��B��AJ��I��H���G��F��E��D������C��B��AJ��I��H���G��F��E��D������C��B��AJ��I��H���G��F��E��D������C��B��A����������R��Q��P���O��N��ML��K��R��Q��P���O��N��ML��K��R��Q��P���O��N��ML��K��R��Q��P���O��N��ML��K  
و  » است  حق  شده  تو نازل  به  پروردگارت  از سوي  داند آنچه مي  كه  آيا كسي«

 لذا اين  و كوردل » نابيناست  كه  است  مانند كسي«  نيست  در آن  اي و شبهه  شك هيچ

 پند  كه«برترند   خردهاي  صاحبان : يعني »فقط خردمندانند«داند؟  را نمي  حقيقت 

 پند  پذيرند و هر كس پند نمي ،اند بهره بي  المس  از خردي  كه  اما آنان »پذيرند مي

  . نابيناست ، نپذيرفت

و   اوصاف  كند و در آغاز به مي  را بيان  هر دو گروه  هاي ويژگي  سبحان خداي  سپس

   :فرمايد مي  پرداخته  حق  اهل  هاي ويژگي
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��Z���Y��X����W��V��U��T��S��Z���Y��X����W��V��U��T��S��Z���Y��X����W��V��U��T��S��Z���Y��X����W��V��U��T��S  
 ، خويش خود و پروردگار  ميان  كه  پيمانهايي  به : يعني »عهد خدا  به  كه  كساني  همان«

  كه» او را  كنند و پيمان وفا مي«اند  بسته ـ �خدا  نام به ـ  خود و ديگر بندگان  يا ميان

  مؤكد و مستحكم ،تأكيد  هاي از صيغه  آن  را با سوگند و امثال  و آن  كرده  بر خود الزام

 ،بگيرد  گردن  گرداند يا به  بر خود واجب  بنده  را كه  و هرآنچه» شكنند نمي«اند  ساخته

  وفا به : حق  اهل  وصف  نخستين  پس .شود مي »ميثاق«  نيز شامل  نذر و مانند آن  چون

  . عهد است

  

��h��g��f��e���d��c��b��a��� �̀�_�� �̂�]��\��[��h��g��f��e���d��c��b��a��� �̀�_�� �̂�]��\��[��h��g��f��e���d��c��b��a��� �̀�_�� �̂�]��\��[��h��g��f��e���d��c��b��a��� �̀�_�� �̂�]��\��[  
،  داده  فرمان  پيوستنش  را خدا به  آنچه  كه  و آنان« : است  اين  حق  اهل  وصف  دومين

  كه است  آمده � انس  روايت  به  شريف  در حديث . رحم  صله  همچون »پيوندند مي

شودو   داده  توسعه  دارد تا در رزقش  دوست  كه  كسي« :فرمودند صخدا   رسول

  .»خود را بپيوندد  بايد رحم ،شود  طوالني  عمرش  مانده باقي

  آنان  كه  ترسي »ترسند مي  ز پروردگار خويشو ا« : است  اين  حق  اهل  وصف  سومين

با   كه  است  ترسي : خشيه .دارد وامي  از محرمات  و اجتناب  تكاليفشان  را بر انجام

  .باشد  همراه ،ترسد از او مي  انسان  كه  كسي  شناخت

 : سخت  حساب »ترسند مي  حساب  و از سختي« : است  اين  حق  اهل  وصف  چهارمين

و   قضيه  و اطراف  جوانب  در همه  و تجسس  و دقت  با بررسي  همراه  است  حسابي

 ،قرار گيرد  و كاوش  جويي مورد پي  در حساب  كه  لذا كسي  در آن  جويي و پي  مناقشه

  اهل  از اوصاف  يكي ، بنابراين .شود كيفر روبرو مي  برآيد و لذا به  آن  تواند از پس نمي

  با خود محاسبه ،قرار گيرند  اي محاسبه  مورد چنين  كه  از آن  بلق  كه  است  اين  حق

  .كنند مي
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  پروردگارشان  خشنودي  طلب  براي  كه  و كساني« : است  اين  حق  اهل  وصف  پنجمين

و   وي  محرمات از  شكيبايي ،�خدا  طاعتبر   شكيبايي :مراد »كردند  شكيبايي

  . است  وي  دردآور و المناك  بر مقدرات  شكيبايي

  اوقات را در  آن : يعني» و نماز را برپا داشتند« : است  اين  حق  اهل  وصف  ششمين

با   همراه ، كرده  را مشروع  آن �خداوند  كه  و اركاني  آداب  وفق بر  آن  مخصوص

  .كنند ادا مي  و اخالص  خشوع

 لذا »كردند  ، انفاق داديم  روزيشان  و از آنچه« : است  اين  حق  اهل  وصف  هفتمين

 و انفاق  بذل ، است  يا مستحب  واجب  كه  و در جايي  را ادا كرده  اموالشان  زكات

  به نيز  تا ديگران  طور علني به »و آشكارا«  و پنهاني  طور خفيه به » در نهان«اند  كرده 

در   آن  و آشكار دادن  است  افضل  نفل  در صدقات  صدقه  دادن  پنهان .اقتدا كنند  ايشان

  . فرض  زكات

  كسي  بدي : يعني »كنند مي  دفع  را با نيكي  و بدي« : است  اين  حق  اهل  وصف  هشتمين

بد را با   يا عمل ،دكنن مي  دفع  وي  به  و نيكي  با احسان ، است  بد كرده  ايشان  به  را كه

  صفات  به  موصوف » گروه  آن«كنند  مي  دفع  را با توبه  يا گناه ،دهند مي  پاسخ  صالح  عمل

  سرانجامي نيك  راست  ايشان : يعني » سراي  آن  خوش  فرجام  راست  ايشان«  ياد شده

  . زمين  بردن  يراثم  دنيا و به  سراي  نيك  و نيز فرجام  بهشت  و دربرگرفتن  آخرت  سراي

  

��m��l���������k��j��i���h��g��fe��d��c��b��a�� �̀��_��~��}��m��l���������k��j��i���h��g��fe��d��c��b��a�� �̀��_��~��}��m��l���������k��j��i���h��g��fe��d��c��b��a�� �̀��_��~��}��m��l���������k��j��i���h��g��fe��d��c��b��a�� �̀��_��~��}  
  اقامت  در آن  آن  اهل  كه  بهشتهايي »شوند وارد مي  درآن  كه  عدن  بهشتهاي  همان«

در  . است  اقامت  معناي  لغتا به : عدن .شوند نمي  اصال كوچانده  و از آن  داشته  هميشگي

وارد  »و«  است  شده  معني »پايندگي  بهشتهاي«  به »عدن  جنات« ،االسرار تفسير كشف

ذكر   تغليب  از باب  پدران »نيكوكار باشد  كه  از پدرانشان  هر كه«  شود در آن مي
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  هم : يعني » فرزندانشان و  و زنانشان«شود  نيز مي  مادران  شامل  عبارت  اند و اين شده

  و مادران  پدران ، آنان  گراميداشت  براي  شوند و هم وارد مي  دنع  بهشتهاي  به  خودشان

 ، و عزيزان  شوند تا با ديدار دوستان مي  ساخته  ملحق  ايشان  به  و فرزندانشان  و زنان

  .برخوردار گردند  آسايش  و از كمال  يافته  تمام  و آرامش  انس

  برتري علو و  انسان  درجه ، نيكان  ديكيو نز  با شفاعت  كه  است  بر آن  دليل  آيه  اين

از   كه  است  بر آن  دليل )...و  نيكوكار باشد از پدران  هركه( : جمله  كه يابد چنان مي

  كه اين  و صرف نيكوكار باشند  شوند كه مي  وارد بهشت  فقط كساني ، گروه  اين  نزديكان

  كافي ـباشد   صالح خود  آنكه بي ـد باش  گروه  از آن  يا فرزند كسي  پدر يا زن ، شخص

در  . است  الزامي  شرطي نيز  شرط صالح ، ايشان  به  بودن  با نزديك  همراه  بلكه  نيست

 هللا رضي  فاطمه  به  وفاتشان در بيماري صخدا   رسول  كه  است  آمده  شريف  حديث

زيرا   كن  درخواست  خواهي مي  هرچه  من  از مال !دختر محمد  فاطمه  اي« :عنها فرمودند

  از هر دري  و فرشتگان« .»كنم  دفع را از تو �داخ  چيز از جانب  هيچ  توانم نمي  من

 در  بهشتي  گروه  اين  كه  منازلي  درهاي  از تمام  فرشتگان : يعني »شوند وارد مي  برآنان

   :گويند مي  ايشان  به  شادباش  رسم  به  گاه آن  شده  وارد بهشت ،گزينند مي  آنها سكونت

  

��v���u��t��s��rq��p��o��n��v���u��t��s��rq��p��o��n��v���u��t��s��rq��p��o��n��v���u��t��s��rq��p��o��n  
» كرديد صبر  آنچه  پاداش  به«مانيد   سالمت  به  آفات  از تمام : يعني »بر شما  سالم«

  راستي«  است  اوامر وي  و رعايت  الهي  صبر شما بر تقواي  سبب  به  پاداش  اين : يعني

  است  ستايشي و  مدح  اين . بهشت  سراي  فرجام : يعني» ! سراي  آن  فرجام  نيكوست  چه

  . است  كرده  عنايت  فرجامي از نيك  ايشان  به  عزوجل  خداي  كه  برآنچه

  كساني  دانيد اولين آيا مي« :فرمودند صخدا   رسول  كه  است  آمده  شريف  در حديث

  رسولش و �خدا :گفتند  شوند كيستند؟ ياران مي  وارد بهشت  كه �خدا  از خلق

  فقراي ،شوند مي  وارد بهشت  كه �خدا  از خلق  كساني  اولين :فرمودند .داناترند

و   ناماليمات  شود، سيل مي  نگهباني  ايشان  وسيله  مرزها به  هستند كه  مهاجراني

در   نيازش كه  حالي ميرد در مي  از ايشان  گردد و يكي سد مي  ايشان  وسيله  به  تهاجمات
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  پس.  است  نداشته  اش را در زندگي  آن  برآوردن  و توانايي  مانده  باقي  اش سينه

درود   و بر آنان برويد  نزد آنان :گويد بخواهد مي  كه  از فرشتگانش  كساني  به �خداوند

  خلقت  از ميان  برگزيدگان و  آسمانت  ما ساكنان :گويند مي  فرشتگان .بگوييد  و شادباش

؟ پروردگار  بگوييم  سالمدرود و  و بر آنان  رفته  نزد آنان  كه  فرمايي ا را ميآيا م ، هستيم

را با   و چيزي  فقط مرا پرستيده  كه بودند  من  براي  بندگاني  ايشان :فرمايد مي  عزوجل

  وسيله  ها به و بديها و سختي  نگهباني  ايشان  وسيله  آوردند، مرزها به نمي  شريك  من

را   بود و آن  اش در سينه  نياز وي  كه  درحالي مرد مي  از ايشان  شد و يكي مي  دفع  ايشان

وارد   بر ايشان  و از هر دري  رفته  نزد ايشان  فرشتگان  گاه آن .كند  برآورده  توانست نمي

  در حديث  همچنين .»الدار  عقبي  فنعم  بما صبرتم  عليكم  سالم :گويند شوند و مي مي

  گاه آن  قبور شهدا رفته  زيارت  به  هر سال  در رأس صخدا   رسول : است  هآمد  شريف

  .������������﴾u��t��s��rq��p��o��nu��t��s��rq��p��o��nu��t��s��rq��p��o��nu��t��s��rq��p��o��n﴿: خواندند را مي  آيه  اين  ايشان  به  خطاب

  

��ª��© �̈�§��¦��¥��¤��£��¢���¡������~��}��|��{��z��y��x��w��ª��© �̈�§��¦��¥��¤��£��¢���¡������~��}��|��{��z��y��x��w��ª��© �̈�§��¦��¥��¤��£��¢���¡������~��}��|��{��z��y��x��w��ª��© �̈�§��¦��¥��¤��£��¢���¡������~��}��|��{��z��y��x��w
��±������°�� �̄�®������¬��«��±������°�� �̄�®������¬��«��±������°�� �̄�®������¬��«��±������°�� �̄�®������¬��«  

  و بدان شناسند را نمي  حق  پردازد كه مي  كوردالني  فاتص  بيان  به  خداوند متعال  سپس

خدا  را  شكنند و آنچه مي  آن  از بستن  خدا را پس  پيمان  كه  و كساني« :يابند نمي  راه

  معاصي  ارتكاب ،با كفر »كنند فساد مي  گسلند و در زمين مي  داده  فرمان  پيوستنش  به

  فسادافروزيشان  اين  سبب به » گروه  بر آن« . مردم  يجانها و مالها  به  رساندن  و زيان

  بدفرجامي  آنان  براي و«  است �خداوند  از رحمت  طرد و دوري : يعني » است  لعنت«

  .باشد مي  دوزخ  عذاب  كه  دنياست  سراي  بدفرجامي : يعني » است  سراي  آن

  

ÁÀ¿�¾½¼»���º��¹ �̧�¶����µ��´³��²ÁÀ¿�¾½¼»���º��¹ �̧�¶����µ��´³��²ÁÀ¿�¾½¼»���º��¹ �̧�¶����µ��´³��²ÁÀ¿�¾½¼»���º��¹ �̧�¶����µ��´³��²������Ä��ÃÂ��Ä��ÃÂ��Ä��ÃÂ��Ä��ÃÂ  
 گاهي  تعالي  حق  پس »گرداند مي  و تنگ  را گشاده  بخواهد، روزي  هركه  خدا براي«

  تنگ ـ  وي  ابتال و امتحان  از روي ـ  را بر مؤمن  و آن  داده  كافر گشايش  را براي  روزي 

  تنگي  و نه  است  انسان  و بزرگواري  كرامت  دليل  در روزي  گشايش  گرداند لذا نه مي
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  و نسبت »شدند دنيا شاد  زندگي  به  و كافران«  وي  و اهانت  ذلت  يلدل ، و روزي  رزق

  برابر آخرت در دنيا  و زندگي«ماندند   و جاهل  غافل ، است �نزد خدا  كه  آنچه  به

جز مانند   آخرت دنيا در برابر« : است  آمده  شريف  در حديث » ناچيز نيست  اي جز بهره

  سبابه  انگشت  و به ـ  نيست ،برد را در دريا فرو  گشتشان  از شما اين  يكي  كه اين

  .»!آورد مي  بيرون چيز را از دريا  چه  با آن  بايد بنگرد كه  پس ـكردند   اشاره  خويش

  

��Ø��×���Ö��Õ��Ô��Ó���Ò��Ñ���Ð��Ï��ÎÍ��Ì��Ë��Ê��É��È��� � � �Ç��Æ���Å��Ø��×���Ö��Õ��Ô��Ó���Ò��Ñ���Ð��Ï��ÎÍ��Ì��Ë��Ê��É��È��� � � �Ç��Æ���Å��Ø��×���Ö��Õ��Ô��Ó���Ò��Ñ���Ð��Ï��ÎÍ��Ì��Ë��Ê��É��È��� � � �Ç��Æ���Å��Ø��×���Ö��Õ��Ô��Ó���Ò��Ñ���Ð��Ï��ÎÍ��Ì��Ë��Ê��É��È��� � � �Ç��Æ���Å
��Ù��Ù��Ù��Ù  

 »؟ است  نشده  براو نازل  اي جزهمع  پروردگارش  چرا از جانب: گويند مي  و كافران«

  الهي  معجزه  بزرگترين،  عظيم  قرآن  كه حالي در !! است  و ناكافي  ناقص  ايمان  ادله  گويي

  مشركان  درخواست  اين  به  در پاسخ ،بعد  و آيات  آيه  در اين �لذا خداوند .باشد مي

  را بخواهد گمراه  هركه  كه  خداست  در حقيقت: بگو«كند  مي  را عنوان  رديه  چندين

  گمراه ، نشده  نازل  اي معجزه چرا بر او :گويند مي  را كه  گروهي  اين  كه چنان »كند مي

بر   كه  از گناهي  كشيدن دست و  و با توبه» او بازگردد  سوي به  را كه  و هر كس«نمود 

 »نمايد مي  خود راه  يسو به« ؛آورد  او روي  سوي به  خويش  قلب  به ، است  بوده  آن

  تأثيري  هيچ  و گمراهي  هدايت را در امر  ها و معجزات نشانه  آوردن فرود ، بنابراين

را سزاوار   هر كس  پس.  است �خدا دست  به  همه  و گمراهي  هدايت  بلكه  نيست

  .كند رها مي  گمراهي  او رادر سراشيبي  آن در غير ،نمايد مي  بداند راه  هدايت

  :كيستند؟  هدايت  راه  شايستگان  پس

  

���æ��å��ä��ã�����â��á��àß������Þ��Ý���Ü��Û��Ú���æ��å��ä��ã�����â��á��àß������Þ��Ý���Ü��Û��Ú���æ��å��ä��ã�����â��á��àß������Þ��Ý���Ü��Û��Ú���æ��å��ä��ã�����â��á��àß������Þ��Ý���Ü��Û��Ú  
 �خدا  هستند كه  كساني  همان  يافتگان راه : يعني »اند  آورده  ايمان  كه  كساني  همان«

  ياد خدا آرام به  و دلهايشان«اند  آورده  اند و ايمان او بازگشته  سوي لذا به  كرده  هدايتشان

 ، تسبيح ، قرآن  تالوت  چون ؛ زبان  به  سبحان  با ذكر خداي  دلهايشان : يعني »گيرد مي



1294  

  و آرامش  گرفته  انس ، اذكار از ديگران  اين  يا با شنيدن ،توحيد  تكبير و كلمه ،تمجيد

و هرچند  »يابد مي  آرامش دلها«  با ياد ديگران  نه »با ياد خدا  كه  باش  آگاه«يابد  مي

  الجمله في ، و معجزاتش  وي  آفرينش  هاي و شگفتي  سبحان  خداي  در مخلوقات  نگرش

  در انسان �ياد خدا  كه  آرامشي  همچون ،اينها  دادن  آرامش  ولي  دلهاست  بخش آرام

  . نيست ،كند ايجاد مي

  

��I��H���G��F��E��D��C��B��A��I��H���G��F��E��D��C��B��A��I��H���G��F��E��D��C��B��A��I��H���G��F��E��D��C��B��A  
  كارهاي و  آورده  ايمان  كه  كساني« :فرمايد مي  داده  را مژده  ايمان  اهل  تعالي  حق  سپس

 ، روح  وآرامش  از شادي ؛ است  خوش  حال : طوبي » حالشان  اند، خوشا به كرده  شايسته

  كه چنان  است  بهشت در  درختي  طوبي : قولي  به . فراوان  گوارا و خير و نعمت  زندگاني

 :فرمودند صخدا   رسول  كه  است  آمده �سعد بن سهل  روايت  به  شريف  در حديث

  اما هنوز آن ،پيمايد مي  راه  صدسال  آن  سوار در سايه  كه  در بهشت  است  درختي  طوبي«

  شريف  در حديث  كه  زيرا چنان  نيست  هم  شگفتي  جاي  و هيچ .»كند  تواند طي را نمي

و   شنيده  گوشي  و نه  ديده  آنها را چشمي  نه  كه  است  چيزهايي  در بهشت« : است  آمده

و « . است  تر دانسته را صحيح  قول  اين  قرطبي.»است  خطور كرده  بشري  هيچ  بر قلب  نه

  . است  بهشت  سراي  همان  كه  جايگاهي  وخوش »دارند  سرانجامي  خوش

  

��Y��X��W��V��U��T��S�� �R��Q��P� �O��N� �M��L� �K��J��Y��X��W��V��U��T��S�� �R��Q��P� �O��N� �M��L� �K��J��Y��X��W��V��U��T��S�� �R��Q��P� �O��N� �M��L� �K��J��Y��X��W��V��U��T��S�� �R��Q��P� �O��N� �M��L� �K��J
�����a���� �̀���_�� �̂�]��\���[Z�����a���� �̀���_�� �̂�]��\���[Z�����a���� �̀���_�� �̂�]��\���[Z�����a���� �̀���_�� �̂�]��\���[Z�����������g��f��e��d��c��b���g��f��e��d��c��b���g��f��e��d��c��b���g��f��e��d��c��b  

 » فرستاديم اند گذشته  بسياري  امتهاي  از آن  پيش  كه  امتي  تو را در ميان  گونه بدين«

  بسياري  هاي گروه  از آن  پيش  كه  فرستاديم  از مردم  گروهي  تو را در ميان : يعني

  امت  اين ، بنابراين  بوديم  را فرستاده  نيز پيامبراني  آنان  سوي به  كه  هايي گروه ،اند گذشته

  تو وحي  سوي به را  تا آنچه«  هستي ‡ پيامبران  و تو نيز خاتم  امتهاست  آخرين

و ساير   تاقرآن  فرستاديم  امت  اين  تو را در ميان : يعني » بخواني  بر آنان  كرديم

 : يعني »ورزند يكفرم  رحمان  به  آنان  كه  در حالي«  بخواني  ما را بر آنان  وحيانيات
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ما  :گفتند  كه باشد چنان  داشته  رحمان  نام به  اسمي �خداوند  منكر آنند كه  مكه  مشركان

  او پروردگار من«آنها   محمد درپاسخ  اي »بگو«؟  كيست  و رحيم  رحمان  كه  دانيم نمي

و   كس  هيچ جز او : يعني » نيست جز او خدايي«  است  من  آفريننده  رحمان : يعني » است

امور   در تمام » ام كرده  بر او توكل« باشد نمي  و پرستش  چيز ديگر سزاوار عبادت  هيچ

جز او   زيرا كسي » من  بازگشت«  غير وي  سوي به  نه » اوست  سوي و به«  خويش

  .قرار گيرد  مرجع  كه  نيست  آن  شايسته

  

� �s��� � � � �r�� � �q��p��o���� �n��m��l��k��j��i���h��s��� � � � �r�� � �q��p��o���� �n��m��l��k��j��i���h��s��� � � � �r�� � �q��p��o���� �n��m��l��k��j��i���h��s��� � � � �r�� � �q��p��o���� �n��m��l��k��j��i���h������|��{z���� �y��x��w��vu��t��|��{z���� �y��x��w��vu��t��|��{z���� �y��x��w��vu��t��|��{z���� �y��x��w��vu��t
��n��m��l����������k��j��i��h��gf����e��d��c��b��a�� �̀��_��~��}��n��m��l����������k��j��i��h��gf����e��d��c��b��a�� �̀��_��~��}��n��m��l����������k��j��i��h��gf����e��d��c��b��a�� �̀��_��~��}��n��m��l����������k��j��i��h��gf����e��d��c��b��a�� �̀��_��~��}

�����~��}����|��{����z��yx��w���v��u��t��s��r��q���p��o�����~��}����|��{����z��yx��w���v��u��t��s��r��q���p��o�����~��}����|��{����z��yx��w���v��u��t��s��r��q���p��o�����~��}����|��{����z��yx��w���v��u��t��s��r��q���p��o  
  اين  جواب  به  متصل  آيه  اين : قولي  به »شد مي  روان  كوهها بدان  بود كه  و اگر قرآني«

  نشده  نازل بر وي  اي معجزه  پروردگارش  چرا از جانب( :گفتند  كه  است  مشركان  سخن

خود   قرآن  كه برند مي  پي  حقيقت  اين  به ،تفكر كنند  اگر آنان : يعني .»27 /آيه« )؟ است

 ،شد مي  خوانده  وقتي  بود كه مي  كالمي  هستي  زيرا اگر در عرصه  است  معجزه  بزرگترين

  يا زمين« ؛آمدند در مي  حركت  به استقرار خود  و از محل  گشته  روان  آن  سبب كوهها به

يا  ،شد مي  ها و انهار جاري چشمه  آن از  آن  و با خواندن »گرديد مي  قطعه  قطعه  بدان

  مسافتهاي  آن  يا خواننده ،شد مي  شكافته  آن  قرائت  در هنگام �خدا  از خشيت  زمين

  سخن  به  بدان  يا مردگان« .دارد  وجه  سه  جمله  اين  پس .پيمود مي  آن  وسيله  را به  زمين

  مخاطب  هنگام ، نتيجه شدند و در مي  زنده  آن  قرائت با  يا مردگان : يعني »آمدند در مي

  اين  همه  اگر تحقق ! آري ،فهميدند مي  زندگان  همچون را  آن ، قرآن  به  قرارگرفتن

  بدون  كالم  آن ،بود مي  سبحان  خداي  منظور و ملحوظ اراده  يو قرائت  با كالم  معجزات

ؤثرتر از تر و م بليغ  اي و معجزه  حجت ، الهي  معجزات  در عرصه بود زيرا  قرآن  شك

اگر   كه  قرآني ، است  نشده  روانها و ضماير نازل ،ها بر انديشه  تأثيرگذاري در  قرآن

 خرد و �خدا  از ترس  كوه  يقينا آن ،آورد د ميفرو  را بر كوهي  آن  عزوجل  خداي

  .شد مي  و فروتن  كوفته درهم
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  مشركان  آن  باز هم ،رساند مي  انجام  به  امور را با قرآن  اين  همه  اما اگر پروردگار متعال

  .آوردند نمي  ايمان

 صا خد  رسول  به  مشركان ؛گويد مي  كريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان ك عباس ابن

  نخستين  و بزرگان  پدران  پس ؛ پيامبر هستي  راستي  به  كني ادعا مي  كه  اگر چنان :گفتند

  اين  همچنين ، بگوييم  سخن  تا با آنان )گردان  زنده(  ما بنمايان  به ،اند مرده  ما را كه

بود   همان . دانگر  ما فراخ  براي  آنها قرار داريم  در تنگناي  سختي  به  را كه  مكه  كوههاي

  .شد  نازل  كريمه آيه  كه

  درخواستهايشان  همه  بود كه مي  اگر قرآني : يعني » خداست  يكجا از آن  كار همه  بلكه«

وجود   در آن  اعجازي  چنان  از آنجا كه ،بود  قرآن  همين  يقينا آن ،شد مي  محقق  با آن

  قرآن  بياورند و از آنجا كه توانند را نمي  نآيند، نظير آ گرد  و جن  انس  اگر همه  دارد كه

  .شود نمي وارد  بر آن  آن  و پيش  از پس  باطل  كه  است  كتابي  چنان

بر  را  قرآن  نكرد بلكه  محقق  قرآن  را با اين  درخواستهايشان  آن  خداوند متعال  ولي

 در برآوردن  هچرا ك ؛قرار داد  اش كنوني  و معنوي  تأثير و اعجاز لفظي  همين

  نبود و اگر در برآوردن  نهفته  و مصلحتي  حكمت  هايشان خواسته 

  را برآورده  آن �قطعا خداوند ،بود مي  نهفته  و مصلحتي  حكمت هايشان خواسته

 اما ،آوردند مي  يقينا ايمان ،آورند  قهرا ايمان  آنان  كه  خواست اگر او مي ! آري. ساخت مي

  تأثيري كوهها در آنها  افتادن  راه به  نه ، بنابراين  است  نرفته  آنان  همه  او بر ايمان  مشيت

  و هر چه بيايد  ها هر چه نشانه  از اين اگر  پس.  ديگر پيشنهاداتشان  تحقق  گذارد و نه مي

  كه  آياكساني« :فرمود  جهت  همين  به ،فشرند مي  پاي  بر كفر خويش  باز هم ،ببينند

،  خواست مي اگر خدا  كه«  است  نشده  روشن  و برايشان »اند  اند، ندانسته ردهآو  ايمان

  هارا مشاهده و نشانه  معجزات  كه آن بي »كرد مي  يكجا هدايت  را همه  قطعا مردمان

  در حقشان  وي  اند و عنايت هدايت  شايسته  را كه  جز كساني  تعالي  حق  كنند؟ ولي

  زيرا يأس  رفت كار  به  علم  معني  به »يأس«  كريمه در آيه .كند نمي  هدايت ، گرفته  پيشي

  . است  آن  به  علم  متضمن ،چيز  از يك
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  قرآن  معجزه  عظمت  پيرامون  ذيل  شريف  در حديث صخدا   رسول  كه  است  روايت

مانند   بشر به  كه  شده  داده  هايي او از نشانه  به  كه مگر اين  نيست  پيامبري  هيچ« :فرمودند

  كه  است  وحيي ، شده  داده  من  به  كه  اما آنچه ،آورد مي  ايمان  ها و معجزات نشانه  آن

از   در روز قيامت  من  پيروان  كه  اميدوارم  پس.  است  كرده  وحي  من  را به  آن �خداوند

  هر پيامبري  معجزه : كه است  اين صپيامبر   فرموده  اين  معناي .»بيشتر باشند  آنان  همه

  كه  است  و ابدي  جاودانه  حجتي و  معجزه  قرآن  كه در حالي  شده  پيامبر ختم  آن  با فوت

سير   هرگز از آن  حقيقت  و شيفتگان  دانشمندان آيد و نمي  پايان  هرگز به  آن  هاي شگفتي

  تام  اي و نشانه  معجزه ، خرد و انديشه  صاحبان  را براي  آن  تعالي  شوند و حق نمي

  اند، مصيبت كرده  آنچه  سزاي به  اند، پيوسته شده كافر  كه  و كساني«  است  گردانيده

از كفر و   آنچه  سبب به  كه  است  كفار مكه  به  هشداري  اين »رسد مي  آنان  به  اي كوبنده

و   بسيار بزرگ  ييبال : يعني  كوبنده  مصيبتي ،اند گرديده  مرتكب صپيامبر   تكذيب

و   رنج : قارعه . و قحطي  جنگ ، درآمدن  اسارت به ، مانند كشتن ؛رسد مي  آنان  به  سخت

و  » هايشان خانه  نزديك«  كوبنده  ضربه  اين »آيد يا فرود مي«  است  بال و مصيبت

  اين  معني  قولي  به .شوند مي  و متوحش  ترسناك  آن  آمدن از فرود اقطع  كه  شهرشان

 خدا فرا  تا وعده«  آيي فرود مي  هايشان خانه  نزديك  مكه  در فتح !پيامبر  اي تو : است

 ك عباس  ابن  قول  به ـ  مكه  يا با فتح ، قيامت  يا با برپايي ، مرگشان  دنفرارسي با »رسد

ا قطع  اش و وعده »كند نمي  خود را خالف  خداوند وعده  هرآينه« ـديگر   وجمعي

  . است  دنيرسي

 »27 /آيه« در  كه  معجزه  در مورد درخواست  كافران  و شبهه  سؤال  پاسخ  گونه بدين

  عنوان  ديگري  هاي پاسخ  و بازهم .شد  داده  و منطقي  مستدل  اي شيوه  به ،گرديد  مطرح

مورد   گونه اين  صخدا   رسول  آن  ضمن  كه  رد بر كافران  سومين  از جمله ،شود مي

  :گيرند قرار مي  لجوييد
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��°�� �̄��®��¬��«ª��©¨§¦¥¤£��¢��¡��°�� �̄��®��¬��«ª��©¨§¦¥¤£��¢��¡��°�� �̄��®��¬��«ª��©¨§¦¥¤£��¢��¡��°�� �̄��®��¬��«ª��©¨§¦¥¤£��¢��¡  
  لذا تو تنها پيامبري »از تو نيز مورد تمسخر قرارگرفتند  پيش  پيامبران  گمان و بي«

 :امالء » دادم  مهلت  كافران  به  پس«  است  و استهزا روبرو شده  با تكذيب  كه  نيستي

 هاي بر گروه »بود  چگونه  كيفر من  پس  رفتمرا فروگ  آنان  سپس«  است  دادن  مهلت

  !استهزا كردند؟  پيامبران  به  كه  كفاري 

  سنت هستند و از  سزاوار عذاب  مشركان  كه و اين  خويش  از قيوميت  تعالي  حق  سپس

  :فرمايد مي  خبر داده ،را دارد  شان گمراهي  اراده  كه  در كساني  خويش

  

µ�� �́ � �³�� �²� �±µ�� �́ � �³�� �²��±µ�� �́ � �³�� �²��±µ�� �́ � �³�� �²��±����� �� �� �� ��̧ �¶�̧�¶�̧�¶�̧�¶��� �� �� ���Æ��Å��Ä� �Ã��Â��Á� � À¿��¾��½��¼�� �»��º¹��Æ��Å��Ä� �Ã��Â��Á� � À¿��¾��½��¼�� �»��º¹��Æ��Å��Ä� �Ã��Â��Á� � À¿��¾��½��¼�� �»��º¹��Æ��Å��Ä� �Ã��Â��Á� � À¿��¾��½��¼�� �»��º¹
��Û��Ú��Ù��Ø��×��Ö��ÕÔ���Ó��Ò��Ñ��������� � �Ð��Ï��Î��Í��ÌË��Ê�����É���È��Ç��Û��Ú��Ù��Ø��×��Ö��ÕÔ���Ó��Ò��Ñ��������� � �Ð��Ï��Î��Í��ÌË��Ê�����É���È��Ç��Û��Ú��Ù��Ø��×��Ö��ÕÔ���Ó��Ò��Ñ��������� � �Ð��Ï��Î��Í��ÌË��Ê�����É���È��Ç��Û��Ú��Ù��Ø��×��Ö��ÕÔ���Ó��Ò��Ñ��������� � �Ð��Ï��Î��Í��ÌË��Ê�����É���È��Ç

��Ý��Ü��Ý��Ü��Ý��Ü��Ý��Ü  
 كه  است  مانند كسي » است  ، مراقب است  كرده  بدانچه  بر هر شخصي  كه  آيا كسي«

 و  خلق  امور و مدبر احوال  متولي  كه  آيا خدايي : باشد؟ يعني خبر مي جا بي  از همه 

  بتان همانند ،باشد آنها مي  و احوال  اعمال  تمام  و ناظر و مراقب  و ارزاقشان  آجال  تعيين

و   خدايي به ـ  بجز وي ـآنها را   مشركان  كه  است  شعور و همانند مردگاني و بي  جان بي

از امور   امري تدبير  هستند و نه  ناظر و مراقب  بر چيزي  نه  كه  اند؟ بتاني گرفته  پرستش

 : يعني »قرار دادند  خدا شريكاني  و براي«  نيست  دارند؟ قطعا او همانند آنان  را برعهده

  اين ، هم  با آن ،ديد  هماننديي  جان بي  و بتان  سبحان  خداي  ميان  توان هرگز نمي  كه با آن

  را بيان  نامهايشان« !محمد  اي »بگو« دقرار دادن  شريكاني  سبحان  خداي  براي  كافران

آنها   ببريد كه نام ،ايد قرار داده  سبحان  خداي براي  كه  شريكاني  از اين : يعني »كنيد

  دهلوي هللا ولي  شاه .شوند  ناميده »خدايان«  آنند كه آنها حقيرتر از  كيستند؟ بدانيد كه

  شود و فن  مقابله �خداوند  با اوصافرا ذكر كنيد تا   آنان اوصاف : يعني« :گويد مي

او در   آنچه  به«را  �خداوند : يعني »يا مگر او را« .»اعلم هللاوا ـآشكارگردد   مماثلت

  خداي  پرستيد؟ يعني مي  كه  از شركايي »دهيد خبر مي«شناسد  و نمي »داند نمي  زمين
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 چيز بر او  باشد و هيچ مي  اهآگ  است  در آسمانها و زمين  آنچه  به  كه  با وجود آن دانا

  اين شما  ندارد پس  خود سراغ  را براي  شركايي  چنين  زمين  اما در روي ، نيست  پنهان

  ، اين ساخت را مخصوص  فقط زمين  تعالي  حق  كه اين  ايد؟ دليل شركا را از كجا آورده

  سخني  يا به«  درآسمان  ادعا كردند نه  برايش  را فقط در زمين  شركايي  مشركان  كه  است

در   يا از پدرانتان : باشد؟يعني  حقيقتي  آن  براي  كه آن بي »شويد مي  فريفته  سرسري

  كافران  براي  بلكه«كنيد؟  مي تقليد  تهي و ميان  و سطحي  و اساس  اصل بي  سخني

  را به  روانشانپي ، و شياطين  سردمداران  كه  است  كفري : مكرشان » شده  آراسته  مكرشان

  خداي : يعني »اند شده  بازداشته  و از راه«سازند   گمراهشان  آن  وسيله  فريبند تا به مي  آن

را از   آنان  يا شيطان ، خود بازداشته  را از راه  آنان ، شركشان بر  مجازاتي  عنوان به  سبحان

را   ساختنش  گمراه  وي  يتو مش »كند  را خدا گمراه  و هر كه«  است  بازداشته  حق  راه

  .كند  اش خير رهنموني  سوي به  كه » نيست  راهبري  او را هيچ«اقتضا نمايد 

  بر آن  مشركان  كه  و روشي  راه  بر بطالن  حجت  اقامه  از طريق ، دو آيه  در اين  تعالي  حق

  . است  ردهرد ك  طور ضمني را نيز به  آنان  از سوي  معجزات  درخواست ،قرار دارند

  :شود مي  هشدار مطرح  اين ، حجت  و بعد از اقامه

  

���î��í��ì��ë��ê��é��è��çæ��å��ä��ãâ���á��à��ß��Þ���î��í��ì��ë��ê��é��è��çæ��å��ä��ãâ���á��à��ß��Þ���î��í��ì��ë��ê��é��è��çæ��å��ä��ãâ���á��à��ß��Þ���î��í��ì��ë��ê��é��è��çæ��å��ä��ãâ���á��à��ß��Þ  
  مصيبتهاي و  درآمدن  اسارت  به ، شدن  با كشته » است  دنيا عذابي  در زندگي  برايشان«

  سپري دنيا  دنيا زيرا عذاب  از عذاب » تر است سخت  آخرت  و قطعا عذاب«ديگر 

  نسبت  دوزخ  آتش  همچنين ، است  و ابدي  هميشگي  آخرت  عذاب  كه شود در حالي مي

  خدا هيچ در برابر  و برايشان«  تر است تر و سخت دنيا هفتاد برابر سوزان  آتش  به

  ذاباز ع  كه  اي دهنده پناه  هيچ  دارد و نه  نگه  را از عذابش  آنان  كه » نيست  اي نگهدارنده

  .دهد  پناهشان  وي

  :آيد مي  آيه  كفر در يك  اهل  و هشدار به  تقوي  اهل  به  بشارت  سپس
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  آسا و شأن شگفت  وصف : يعني » شده  داده  وعده  پرهيزگاران  به  كه  بهشتي  مثل«

 از فرودست : يعني » آن  از فرودست  جويباران« : كه  است  اين  رينب  بهشت  واالي

 هرگز انقطاعي  كه » است  هميشگي  آن  هاي ، ميوه است  جاري«  آن  و منازل  درختان 

  آن و سايه«شود  مي  رسد و تمام مي  پايان دنيا به  درختان  هاي ميوه  كه  گونه  آن ،ندارد 

  است  اين« برد نمي  را از بين  شود و خورشيد آن نمي  كوتاه ، است  هميشگي » همچنين

  ديگري  عاقبت و  ، فرجام اين جز  و آنان » است  آتش  كافران  و فرجام  متقيان  سرانجام

  .ندارند

ظهر  نماز  خواندن  مشغول  روزي« : است  آمده �جابر  روايت  به  شريف  در حديث

جلو   از ايشان  پيروي  جلو رفتند و ما نيز به صخدا   رسول  ديديم  ناگهان  كه  بوديم

 ،شد  تمام نماز  چون .آمدند  واپس  گاه آن ،را بگيرند  بردند تا چيزي  دست  سپس . رفتيم

  تاكنون  كرديد كه  نماز كاري  امروز در حال !هللا يا رسول : گفت  ايشان  به � كعب  بن ابي

، طراوتها،  امروز بهشت!  آري :فرمودند صخدا   يد؟ رسولده  را انجام  آن  كه  ايم نديده

انگور   اي خوشه  آن  هاي ميوه از  شد پس  عرضه  نماز بر من  در حال  آن  هاي گلها و ميوه

  ايجاد شد و اگر آن  مانع  خوشه  وآن  من  ما ميانا ، شما بياورم  تا براي  گرفتم  دست را به

قطعا  ،خوردند مي  و آسمانند از آن  زمين  در ميان  كه  كساني  و تمام  آوردم شما مي  را به

  .»كاستند نمي  از آن  چيزي

  

��k���j�����i��h��gf����� �e��d��c��b��a �̀�_��� �̂� �]��\��[��Z��k���j�����i��h��gf����� �e��d��c��b��a �̀�_��� �̂� �]��\��[��Z��k���j�����i��h��gf����� �e��d��c��b��a �̀�_��� �̂� �]��\��[��Z��k���j�����i��h��gf����� �e��d��c��b��a �̀�_��� �̂� �]��\��[��Z
���v��u��t��s���r��qp��o��n��m��l���v��u��t��s���r��qp��o��n��m��l���v��u��t��s���r��qp��o��n��m��l���v��u��t��s���r��qp��o��n��m��l  

  كتابشان  يمقتضا  و به » ايم داده«را   و انجيل  تورات » كتاب  ايشان  به  كه  و كساني«

دو   آن  راستين  اهل  پس »شوند ، شاد مي شده  تو نازل  سوي به  از آنچه«كنند  مي  عمل

  كتابهايشان  مصدق و  را موافق  قرآن  شوند زيرا آنان شاد مي  قرآن  از نزول ، كتاب



1301  

هود و از ي  وهمراهانش  سالم  بن هللاعبدا  چون ؛كتابند  اهل  مسلمانان :يا مراد .يابند مي

در   تن  هشت ، نجران در  تن  چهل ،هشتاد مرد بودند  كه  نصاري  آوردگان  مانند اسالم

را انكار   از آن  بخشي  هستند كه  كساني  و از احزاب«  در حبشه  ودو تن و سي  يمن

  دين  بر ضد اين  هستند كه  كساني  يهود و نصاري  هاي و دسته  از احزاب : يعني »كنند مي

  اديانشان  هاي برنامه  ناسخ ، قرآن  هاي و برنامه  احكام  كنند زيرا منكر آنند كه مي  عمل

  از قرآن  بخش  آن  فقط به ، قرآن  نزول  به  از آنان  اي عده  شادماني ، بنابراين . است

  از قرآن  بخشي  متوجه ، هم  منكرانشان و انكار  است  موافق  با كتابهايشان  گردد كه برمي

  اهل  و مستشرقان  عصر حاضر نيز مبشران در .باشد مي  كتابهايشان  مخالف  كه  است

او   و به  تا خدا را بپرستم  مأمورم  من  كه نيست  جزاين: بگو« .اند گونه  همين  كتاب

  خداي  عبادت  به ،بر خود  شده  نازل  در كتاب  كه  نيست  جز اين : يعني » نورزم  شرك

  آسماني  كتابهاي  همه  كه  است  اصلي  اين و  ام مأمور گرديده  اش تاپرستيو يك  عزوجل

  وحدت  انكار آن  نيز بر عدم ‡پيامبران به  كننده اقتدا  ملل  و تمام  بوده  متفق  بر آن

و «  غير وي  سوي به  نه » كنم مي  دعوت« � هللا سوي به : يعني »او  سوي به«دارند   كامل

مورد كفر و   چنين اين  دعوتي  چگونه  پس  وي غير  سوي به  نه » اوست  سوي  به  بازگشتم

  !گيرد؟ انكار قرار مي

  

��i��h��g��f��e��d��c��� � �b��a�� �̀ � �_��~��}��|��{z��y��x��w��i��h��g��f��e��d��c��� � �b��a�� �̀ � �_��~��}��|��{z��y��x��w��i��h��g��f��e��d��c��� � �b��a�� �̀ � �_��~��}��|��{z��y��x��w��i��h��g��f��e��d��c��� � �b��a�� �̀ � �_��~��}��|��{z��y��x��w
��k��j��k��j��k��j��k��j  

 نازل  اي گونه  را به  قرآن : يعني » فروفرستاديم  عربي  را حكمي  قرآن  سان و بدين«

 شده  بيان  روشني  عربي  زبان  و به  بوده  شريعت  و فروع  اصول  برگيرندهدر  كه  كرديم 

  كتابهاي  كه كند چنان مي  حكم  حكمت  مقتضاي  و قضايا به  در وقايع  مردم  و ميان  است 

هوا و  و اگر از«  كرديم  نازل  خودشان  زبانهاي  را به ‡ديگر بر پيامبران  آسماني

 ، كتاب و اهل  از مشركان  اعم ؛كفار  از هوا و هوسهاي : يعني » نيك  پيروي  هوسهايشان

طلبند  تو مي مثال از ،طلبند آنها مي تو را بر  و همراهي  موافقت  آنان  كه  هوا و هوسهايي

تو   به  كه  از دانشي  پس«  نماز بخواني ـ  آن  شدن  از منسوخ  پس ـ  آنان  تا بر قبله
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  بودن  منسوخ  به  علمت  از جمله ؛ داده  تو تعليم  را به  آن �و خداوند » رسيده

و   دوست برابر خدا هيچ در«  صورت  در آن ، كني  اگر چنان ! آري ، هايشان برنامه

دهد و از   تو را ياري  و كارساز امر تو گرديده  متولي  كه»  اشتد نخواهي  حمايتگري

  .حفظ كند  وي  عذاب

 تحريك  و نيز براي  و مشركان  كتاب  اهل  هاي طمع  نهايي  قطع  براي  الهي  بيان  اين

  چنگ  حجت  به  كه نبايد بعد از آن  مؤمن : يعني ، است  خويش  در دين  بر ثبات  مؤمنان 

  .گردد  متزلزل ، با شبهات  شدن روبرو  در هنگام ، است  زده

  .رسد مي  پايان  به ، مشركان  وياز س  معجزات  بر درخواست  رد قران  سومين ، آيه  با اين

  : رد چهارم  و اينك

  

���~���}��|��{��z��y��x����� ��w��v��ut��s��r��q��p��o��n��m���l���~���}��|��{��z��y��x����� ��w��v��ut��s��r��q��p��o��n��m���l���~���}��|��{��z��y��x����� ��w��v��ut��s��r��q��p��o��n��m���l���~���}��|��{��z��y��x����� ��w��v��ut��s��r��q��p��o��n��m���l
���¤��£��¢��¡���¤��£��¢��¡���¤��£��¢��¡���¤��£��¢��¡  

 » قرارداديم  و فرزنداني  زنان  و برايشان  فرستاديم  از تو نيز پيامبراني  پيش  و هرآينه«

و   از ايشان  كه  دارند و فرزنداني  يعتا زنانيبشرند و طب  نيز از جنس ‡پيامبران : يعني

  ازدواج  نه كه ـ  فرشتگان  را از جنس ‡اند زيرا ما پيامبران دنيا آمده  به  زنانشان

امر   در اين تو !صمحمد   اي  پس.  ايم نفرستاده ـدارند   توالد و تناسلي  كنند و نه مي

  در حق  كه  است  شده  چه ! معاندان  ما شما ايا . ديگر نيستي  از پيامبران  جدابافته  فتهتا

  اند؟  را داشته  نيزآن  از وي  قبل  پيامبران  پنداريد كه را ناجايز مي  چيزي صپيامبر ما 

  طعن را مورد صخدا   رسول ، يهوديان :گويد مي  كريمه آيه  نزول  سبب  در بيان  كلبي

و اگر   يابيم نمي  غمي و  ديگر هم  و نكاح  انمرد جز زن  اين  ما براي :و گفتند  قرارداده

 ! داشت مي  بازش  از زنان  بود بايد كار نبوت پيامبر مي  راستي پندارد او به مي  كه  طوري

 : تاس  آمده  شريف  حديث در .فرمود  را نازل  كريمه آيه  اين  عزوجل  خداي  بود كه  همان

  و هيچ« .»حنا و عقد نكاح ، مسواك ،عطر  مالاستع : است  پيامبران  چهار چيز از سنن«

 صكفار از پيامبر   كه  آنچه ، جمله از »بياورد  اي معجزه  هيچ  را نرسد كه  پيامبري

 » است  كتابي  هر قضايي  براي«  وي  حكم  و به »خدا  اذن مگر به«كنند  مي  درخواست
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  است  كتابي ، آورده  خويش  ضايو ق  حكم را در  آن �خداوند  كه  هر امري  براي : يعني

محفوظ   لوح : كتاب  و آن  است نوشته  در آن  آن  موقت را با ميعاد  حكم  آن  تعالي  حق  كه

  و محدودي  معين  و زمان  وقت ، هر رخدادي  براي : است  اين يا معني . اعلم هللاوا ـ  است

در   داناست  آن  به  خداوند متعال  كه  حكمتي  ها نيز بر اساس وبرنامه  احكام  كه  است

بر مفاد   مبتني  الهي  هاي برنامه ، شوند بنابراين مي  خود مشروع  معين  زمان و  وقت  همان

  شرايع، جهت  بدين ،شوند مي  مختلف  و اوقات  احوال  با اختالف  كه  است  مصالحي و

  ارزاق ،عمرها  براي ، گونه ينهم . است  خود آمده  و زمان  با وقت  متناسب ،‡انبيا  همه

  درموعد مقرر و مكتوب  ميعاد زماني  آن  كه  است  معيني  و زمان  وقت ، مردم  و اعمال

  قرآن  اند و اين مربوط بوده  خاصي  زمانهاي  به  و انجيل  رسد لذا تورات خود سر مي

 �خداوند  جهت  ز اينا . است از عمر دنيا مربوط  مانده  باقي  بخش  اين  به  هم  عظيم

  :فرمود

  

��� �̄�®��¬��«��ª©�� �̈�§��¦��¥��� �̄�®��¬��«��ª©�� �̈�§��¦��¥��� �̄�®��¬��«��ª©�� �̈�§��¦��¥��� �̄�®��¬��«��ª©�� �̈�§��¦��¥  
  كه چنان گرداند مي  و منسوخ »كند محو مي«ها  از كتاب »را بخواهد  خداوند آنچه«

رابخواهد،   و آنچه«گردانيد   منسوخ  كريم  قرآن  را با نزول  پيشين  آسماني  كتابهاي

  قولي  به .ص  محمدي  و شريعت  كريم رآنق  چون ،كند نمي  و منسوخ »كند مي  اثبات

 ، از شقاوت ؛كند مي  نابودش ،را بخواهد  هر چه  نابودي �خداوند : است  اين  معني

  اين  جاي را به  كند و آن مي  تبديل آن  را به  اين : يعني ،خير يا شر ،عمر ، رزق ، سعادت

نزد «  تغييري  و نه  است  را تبديلي  نآ نه  كه  كتاب  اصل : يعني » الكتاب  و ام«نشاند  مي

اما  ،قرار دارد  فرشتگان  دست  به  كه  است  هايي در نامه  محو و اثبات : قولي  به » اوست

و   و منسوخ  ناسخ  آيات  بلكه  تبديلي  و نه  است  محوي  را نه ) الكتاب ام(محفوظ   لوح

  همه ،رود نمي  بين از  آن  ماند و حكم مي  يباق  كه  آنچه شود و مي  محو يا تبديل  كه  آنچه

  بانك  حكم ـمعاصر   اصطالح  به ـمحفوظ   لوح  پس . است و محفوظ  ثبت  در آن

  .شود محو نمي  چيز از آن  هرگز هيچ  را دارد كه  اي اطالعاتي  مركزي
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  رزق از ،ودش مي  مرتكب  كه  گناهي  سبب  به  همانا انسان« : است  آمده  شريف  در حديث

  .»افزايد نمي  گرداند و در عمر جز نيكوكاري گردد و قضا را جز دعا برنمي مي  محروم

  : كه  است  ما اين  عقيده:  خالصه

  . نيست  و تبديلي  دگرگوني ، خداوند متعال  قضاي  براي ـ 1

  رفته  سابقا بر آن �خدا  قضاي  كه  است  اموري  نيز از جمله  احكام  محو و اثبات ـ 2

  . است

ناپذير  تغيير و  ثابت  كه  است  قضايي  شود و آن مي  واقع احتم  الهي  از قضاي  بخشي ـ 3

  اسباب  وسيله  به  كه  است  اموري  شود و آن مي  برگردانده  اسباب  به  از آن  و بخشي  است

با   و نيكوكاري  رحم  صله  يا به ، دعاست  آنها يا به  شوند و محو شدن ابود ميمحو و ن

  . نزديكان

 نسخ  شامل ،شود مي  برگردانده  اسباب  به  كه  الهي  از قضاي  بخش  محو آن ـ 4

 ،كند مي  خود را منسوخ  قبل ما  شريعت ، شريعتي  گاهي : يعني ،گردد ها نيز مي شريعت 

مربوط  �داوندخ قضا و قدر  اينها به  و همه . قرآن  ديگر به  آسماني  كتابهاي  مانند نسخ

  . است

  .باشند مي  خود وابسته  اوقات  به  امور همه ـ 5

  . است  مواد ناطق  اين  همه  به ، شريف  و احاديث  آيات  نص  البته  كه

  

��¾��½��¼�������»���º��¹�� �̧��¶��µ�� �́�³��²��±��°��¾��½��¼�������»���º��¹�� �̧��¶��µ�� �́�³��²��±��°��¾��½��¼�������»���º��¹�� �̧��¶��µ�� �́�³��²��±��°��¾��½��¼�������»���º��¹�� �̧��¶��µ�� �́�³��²��±��°  
  قبل » بنمايانيم تو  به«  از عذاب » دهيم مي  وعده  آنان  به  را كه  از آنچه  اي و اگر پاره«

را   عذابشان  كه از آن  و تو را قبل » بگيريم  از آن  تو را پيش  يا روح«  از درگذشتت

  برعهده : يعني » است  پيام  بر تو رساندن  كه  نيست  اين جز  هرحال به«  بميرانيم ، ببيني

در برابر   آنان  بهمحاس : يعني » حساب  و بر ماست«  نيست  رسالت  احكام  تو جز تبليغ

  كه  نيستي  آن  و تو متكفل  ما است  برعهده  اعمال  در برابر اين  و مجازاتشان  اعمالشان

  .برسد  پايان به  يا تعذيبشان  آوردن  با ايمان  كار در حياتت
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در امر   شتابزدگي  عدم  و او را به  كرده  را دلجويي  پيامبرش  عزوجل  خداي ، گونه بدين

  .خواند فرامي  نمودنشان  يا عذاب  آوردن  ايمان

و  كند مي  ها جلب و نشانه  از معجزات  يكي  سوي  نظر كفار را به  خداوند متعال  سپس

  : است  نشانه  اين  آن

  

��Ð���Ï��Î��ÍÌ��Ë��Ê��É��È��ÇÆ��Å�� �Ä��Ã��Â��Á��À��¿��Ð���Ï��Î��ÍÌ��Ë��Ê��É��È��ÇÆ��Å�� �Ä��Ã��Â��Á��À��¿��Ð���Ï��Î��ÍÌ��Ë��Ê��É��È��ÇÆ��Å�� �Ä��Ã��Â��Á��À��¿��Ð���Ï��Î��ÍÌ��Ë��Ê��É��È��ÇÆ��Å�� �Ä��Ã��Â��Á��À��¿
��Ñ��Ñ��Ñ��Ñ  

و از « كفر  سرزمين  به : يعني » نزمي  به  كنيم ما قصد مي  كه«  مكه  مردم »بينند آيا نمي«

كفر   سرزمين  و جوانب  از اطراف  مسلمين  ما با فتوحات : يعني »؟ كاهيم مي  آن  اطراف

كفر   پايگاه ،بود  زمان  در آن  مركز شرك  كه  مكه  با فتح  تا سرانجام  كاهيم مي  اندك اندك

  كريمه  آيه ،جديد  علم  قرائت با  كه  ذكر است  شايان .رسيد  اتمام  و كار به  ريخته  درهم

  مدور داللت  طور تمام به  آن  بودن  كروي  و عدم  زمين  بودن و گسترده  بودن  بر بيضوي

  . نيست  كروي او تمام  است  خود كاسته  از اطراف  زمين  كند كه مي  و اثبات  كرده

 : يعني » نيست  اي دهبازدارن  او هيچ  حكم  كند، براي مي  حكم  كه  و خداست«

  يكي  و آن  را باال برده  يكي  اين  كند پس مي  حكم  بخواهد در خلقش  آنچه �خداوند

  عزت  ميراند و قطعا او به را مي  يكي  كند و آن مي  را زنده  يكي  اين ،كشد زير مي را به

�﴾����ÌË��ÊÌË��ÊÌË��ÊÌË��Ê﴿����. است  كرده  ديگر حكم  بر اديان  آن  و برتري  اسالم � Í� � Í� � Í� � Íحكم  كس هيچ  

  الحساب سريع و او«  آن  دادن يا تغيير  تواند برگرداند با كاستن را نمي  سبحان  خداي

  به او را  آنان  دهد و حسابرسي جزا مي  سرعت  نيكوكار و بدكار را به  پس » است

خود   به  ديگري  او را از محاسبه  از آنان  يكي  محاسبه  كه اندازد چنان نمي  دشواري

  .كند مي  محاسبه  و زمان  وقت  را در يك  مردم  او تمام  گرداند بلكه نمي  مشغول

  . كفر است  سرزمينهاي  فتح  به  بشارت  متضمن ، آيات  سياق  البته

  :گويد مي  كفار سخن  ما از نيرنگ  به  خداوند متعال  سپس

  



1306  
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���æ���æ���æ���æ  

 از  پيش  كه  كفاري : يعني »كردند  بودند، نيرنگ  از آنان  پيش  كه  كساني  يقين و به«

  نيرنگ،بود  آنها فرستاده  سوي را به  ايشان �خداوند  كه  بودند با پيامبراني  كفار مكه

  دبير همهت زيرا«  اثر و نابود گشت ها بي نيرنگ  آن  كافر شدند ولي  ايشان  و به  كرده

مكر   و در مقابل  نداشته  اهميتي  هيچ  ديگران  و نيرنگ » خداست  يكجا از آن

در   سپس . نيست  آنها مترتب  بر نيرنگ  و اثري  ارزش  هيچ ، با مكركنندگان �خداوند

  عمل به  هر كسي  را كه  آنچه« :فرمايد مي ، اوست  از آن  مكر همه  امر كه  تفسير اين

  اعمالشان  آورند بداند و براي  عمل  به  همه  را كه  آنچه  هر كس  پس »داند ميآورد،  مي

در   ومكر ديگران  اوست  مكر و تدبير از آن  يقينا تمام ،كند  را آماده  آن  مناسب  جزاي

 » از كيست  سراي  آن  فرجام  بدانند كه  كافران  زودي و به«  اثر است بي  برابر مكرش

 ، آخرت  دنيا يا سراي  سراي  خوش  و عاقبت  پسنديده  فرجام  دانند كه ودي ميز  به : يعني

  .؟ ايشان يا غير  مؤمنان  از آن ، است  از دو گروه  يك  كدام  از آن

  

��N��M��L��K��J���I��H��G�� FE��D��� � �C��B��A��N��M��L��K��J���I��H��G�� FE��D��� � �C��B��A��N��M��L��K��J���I��H��G�� FE��D��� � �C��B��A��N��M��L��K��J���I��H��G�� FE��D��� � �C��B��A
���Q��P��O���Q��P��O���Q��P��O���Q��P��O  

  سوي به �خدا رستادهف !محمد  تو اي : يعني » تو پيامبر نيستي: گويند مي  و كافران«

  براي  تعالي  حق لذا »باشد  و شما گواه  من  خدا در ميان  است  كافي: بگو«  نيستي  مردم

  دستم  به  كه  معجزاتي با ـدهد  مي  گواهي  دعوتم  و صدق  رسالت  در مورد صحت  من

  و بطالن  كذب  او به  همچنين ، است  كافي  برايم  گواهي  و اين ـ  است  اجرا گذاشته  به

و «  است  آگاه ، من  در حق  اش باگواهي  و مقابله  من  شما در مورد تكذيب  و روش  راه

  اهل  علماي  گواهي  است  بس : يعني » است  كتاب  نزد او علم  كه  كسي  است  بس

و   است  مدني  آيه  اين  قولي  به .يابند مي  را دركتابهايشان  اوصافم  كه  من  در حق  كتاب

مانند  ـاند  آورده  اسالم  كه  كتاب  از اهل  كساني  گواهي : است  اين  معني  صورت  در اين
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  من  رسالت  بر صدق  كتاب  اهل  زيرا مسلمانان  است  بس  برايم ـ  سالم  بن هللاعبدا

او و   محفوظ نزد اوست  لوح  علم  كه  است  مراد كسي :ديگر قولي  به .دهند مي  گواهي

  . است �خداوند خود
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  ﴾ابراهيم  سوره﴿
 . است  آيه) 52(  و داراي  است  كيم

  

پيامبر   اين  داستان  بيان ،« ابراهيم«  نام  به  سوره  اين  نامگذاري  سبب : تسميه  وجه

  همان ،باشد مي  اعتقادي  فراوان  يادآور حقايق  كه  داستاني ،است  در آن  الهي  العزم اولي

  .كردند  غفلت  از آن  و مشركان  قريش  كه  حقايقي

  سوي  به ها از تاريكي  مردم  آوردن  بيرون ،« ابراهيم«  سوره  اساسي  و مضمون  اصلي  پيام

  .نور است

  

��a�� �̀�_�� �̂�]��\��[���Z��Y��X��W��V��U��T��SR��a�� �̀�_�� �̂�]��\��[���Z��Y��X��W��V��U��T��SR��a�� �̀�_�� �̂�]��\��[���Z��Y��X��W��V��U��T��SR��a�� �̀�_�� �̂�]��\��[���Z��Y��X��W��V��U��T��SR
���c��b���c��b���c��b���c��b  

در آغاز  ،ها سوره  ايلاو  مقطعه  حروف  درباره  و سخن »الف، الم، راء«: شود مي  خوانده

محمد   اي : يعني » فروفرستاديم تو  سوي را به  آن  كه  است  كتابي«  گذشت « بقره«  سوره

با  » آوري  رونرا بي  تا مردم«  كرديم  را بر تو نازل  ما آن  كه  است  كتابي  قرآن  اين !ص

ها  از تاريكي«  قرآن  اين  براساس  نمودنشان  و تربيت  قرآن  اين  سوي به  دعوتشان

و   و جهل  و شك  و شرك  كفر وشهوت  هاي از تاريكي : يعني » روشنايي  سوي به

 : يعني » پروردگار شان  اذن به«  ورهايي  و هدايت  و علم  نور ايمان  سوي به ،گمراهي

و   كني  وتدع  ايمان  سوي آنها را به  تو كه  به  پروردگار متعال  و فرمان  حكم  اين  وسيله به

  احدي : است  اين  يا معني .دهي  تعليم  آنان  به را  حق  روشنگر دين  هاي و برنامه  احكام

  بيرون رفتن  به �خداوند  كه  رود  مگر كسي نمي  نور بيرون  سوي به  از ظلمت  از آنان

امر و   گر بهرود  م نمي  نور بيرون  سوي به  از آنان  احدي يا ،است  داده  حكم  از آن  وي

چيز   بر همه  كه  خداوندي  راه » ناپذير ستوده  شكست  آن  راه  سوي به«  تعالي  حق  توفيق

  آن  كه  است  ستوده  خويش  و امر و نهي  و شرع  و اقوال  افعال  و در همه ،و قاهر  غالب

  .است  كرده  مشروع  بندگانش  او براي  كه  است  روشني  روش و  راه  همان



1309  

��������q}�  و آيه  آيه  از اين« :گويد مي « االساس«در تفسير  :سعيد حوي  شيخ �p� � �o� �n

� �t� �s� �rz: )است  گذشته  اي هشداردهنده  در آن  كه مگر اين  نبوده  امتي  و هيچ ( 

جز در   الهي  پيامبران  كه  از مردم  برخي  فهم  اين : شود كه مي  دانسته  چنين »24/فاطر«

  در ميان  الهي  و پيامبران  است  نادرستي  فهم ،اند نشده  برانگيخته  شام و بالد  عربي  منطقه

  .»اند گرديده  مبعوث  با هر زباني  هر امتي

  

��s��r��q��p��o���n��ml��k��j��i��h��g��f��e��d��s��r��q��p��o���n��ml��k��j��i��h��g��f��e��d��s��r��q��p��o���n��ml��k��j��i��h��g��f��e��d��s��r��q��p��o���n��ml��k��j��i��h��g��f��e��d  
 درو   در آفرينش » اوست  است، از آن  در زمين  در آسمانها و آنچه  آنچه  كه  خدايي«

و   عذاب  معناي  به  است  اي كلمه : ويل » سخت  از عذابي  بر كافران  و ويل«  فرمانروايي

  به  كه  بر كفاري « و هالكت  عذاب«  به  سبحان  خداي  حكم ،كلمه  لذا با اين .هالكت

  بيرون  هدايت نور  سوي به  كفر و شرك  هاي از تاريكي صخدا   رسول  راهنمايي  وسيله

  اين ) سخت  از عذابي بر آنها  ويل(  معني : قولي  به .است  گرديده  و الزم  ثابت ،روند نمي

  و ناله  و شيون  واويال و ضجه داد و ،اند شده  گرفتار آن  كه  سختي  كفار از عذاب : است

  .است  خود عذاب ،ويل :ديگر  قولي  به .دهند سر مي

  

_��~���}��|��{��z��y��x��w��v���u��t_��~���}��|��{��z��y��x��w��v���u��t_��~���}��|��{��z��y��x��w��v���u��t_��~���}��|��{��z��y��x��w��v���u��t��a��`��a��`��a��`��a��`
��e��d��c��b��e��d��c��b��e��d��c��b��e��d��c��b  

  به  كه  محبتي  سبب به »دنيا را  زندگي  كه  همانان« :فرمايد كفار مي  صفات  در بيان  سپس

  ترجيح«  آن  ابدي  و نعمتهاي  آخرت  جاودان  بر زندگي : يعني » بر آخرت«دارند   آن

با  »دارند ا بازميخد  را از راه  و مردم«ندارند   ايمان  آخرت  به  رو كه آن از »دهند مي

  براي : يعني »طلبند مي  اي كجي  و در آن«  راه  آن  به  از رفتن  آنان  و بازداشتن  برگرداندن

و   سازگار گشته  هوسهايشان و  طلبند تا با هوي مي  و اشتباه  و انحراف  كجي �خدا راه

و ايراد وارد   طعن  آن طلبند تا در مي  را كج  يا آن .كند  را برآورده  نيازها و اهدافشان
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  به  گمراهي .و صواب  حق  از راه »هستند  دورودرازي  در گمراهي  آنانند كه«كنند 

  .كند دور مي  حق  را از راه  خويش  صاحب  كه  است  گمراهي  شد زيرا اين  وصف  دوري

  :شمارد را بر مي  وصف  كفار سه  براي  آيات  اين  پس

  .يا بر آخرتدن  زندگاني  برگزيدن ـ 1

  .�خدا  از راه  بازداشتن ـ 2

  .�خدا  راه  براي  و عيب  كجي  طلب ـ 3

  .شريكند  وصف  سه  در اين  كفار همه  البته

  

��u��t��s��r�� �q� �p�� on��m��l��k��j��i��h�� �g��f��u��t��s��r�� �q� �p�� on��m��l��k��j��i��h�� �g��f��u��t��s��r�� �q� �p�� on��m��l��k��j��i��h�� �g��f��u��t��s��r�� �q� �p�� on��m��l��k��j��i��h�� �g��f
��{���z��y��x��wv��{���z��y��x��wv��{���z��y��x��wv��{���z��y��x��wv  

  آساني  به ،گويد مي  را كه  تا آنچه » نفرستاديم  قومش  زبان  را جز به  پيامبري  و ما هيچ«

او   سخنان  آنان قطعا ،گفت مي  سخن  قومش  غيراز زبان  زباني  دريابند زيرا اگر پيامبر به

از   بسيار بزرگ  است لطفي  اين  پس. يافتند او را در نمي  كردند و خطاب نمي  را درك

  خداوند متعال  را كه  شريعتي»  كند برايشان  تا بيان«  بر بندگانش  منان  خداي  جانب

  به  كه  ديگري  اقوام  را به شريعتش  پيامبرند كه  آن  و باز قوم  است  كرده  مشروع  برايشان

  و شريعت �نيز اوامر خداوند  كنند تا آنان مي  و تبليغ  بيان ،كنند مي  ديگر تكلم  زبانهاي

را   خدا هركه  پس«بفهمند ودريابند   زبانش  پيامبر و اهل  آن  قوم  را همچون  وي

 ،اند را برگزيده  گمراهي  اسباب را كه  كساني  تعالي  حق : يعني» كند مي  بخواهد گمراه

  هدايت  اسباب  را كه  كساني : يعني »كند مي  را بخواهد هدايت  و هركه«كند  مي  گمراه

  خواسته زيرا در ؛است  غالب » باحكمت  غالب  اوست و«كند  مي  هدايت ،اند را برگزيده

  شايسته  را كه  هركه  پس ؛خويش  در افعال  است  شود و باحكمت نمي  خود مغلوب

  .كند مي  گمراه ،است  سزاوار گمراهي  را كه  هركه و  هدايت ،است  هدايت

  به  قومش  را به  عزوجل  خداي  شرع ،پيامبر مرسل  كه  گاه آن : است  اين  معني  حاصل

زيرا   نيست  قدرتي  هيچ  كسي  كردن  ديگر او را بر هدايت ،كرد  بيان  خودشان  زبان

  درحقيقت : است  چنين  يا معني .است  عزوجل  خود خداي  كننده هدايتگر و گمراه
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از خود   او يكي گويد و مي  ما سخن  زبان  محمد به: گفتند  را كه  كافراني  عزوجل  خداي

  .است  كرده  گمراه ؟ دهاز كجا آم  برايش  نبوت  اين  پس  ماست

  

��§� �¦� �¥��¤� �£� � �¢� �¡� � � � ��� �~� �}� �|��§� �¦� �¥��¤� �£� � �¢� �¡� � � � ��� �~� �}� �|��§� �¦� �¥��¤� �£� � �¢� �¡� � � � ��� �~� �}� �|��§� �¦� �¥��¤� �£� � �¢� �¡� � � � ��� �~� �}� �|
��� �́�³��²��±��°�� �̄�®���¬��«ª���©��¨��� �́�³��²��±��°�� �̄�®���¬��«ª���©��¨��� �́�³��²��±��°�� �̄�®���¬��«ª���©��¨��� �́�³��²��±��°�� �̄�®���¬��«ª���©��¨  

  به تو را  كه چنان !محمد  اي : يعني » خود فرستاديم  هاي را با نشانه  موسي  و هرآينه«

  رهبري نور  سوي ها به را از تاريكي  دمتا مر  كرديم  نازل  و بر تو كتاب  فرستاده  پيامبري

مراد  .فرستاديم  هدف  را نيز با همين � موسي  ديگر و از جمله  پيامبران  همچنان ،كني

 .شد  داده  وي  به  كه  است  اي گانه نه  معجزات ،� بر موسي  شده  نازل  هاي از نشانه

  تحت  كه »را«  اسرائيل بني »خود  قوم  كه« : پيام  با اين  را فرستاديم � موسي ! آري

  هاي از تاريكي : يعني »ها تاريكي آور از  بيرون«فرعونند   و در قيد بندگي  فرمانروايي

  اين  كه چنان  قرار ده  ما خدايي  براي :گفتند � موسي  به  آن  سبب  به  كه  كفر يا جهلي

  سوي يا به ،علم  سوي يا به ،ايمان  سوي به : يعني »نور  سوي به«دارند   خدايي  پرستان بت

  كه  است  وقايعي :اهللا ايام » كن  يادآوري  آنان  اهللا را به و ايام«  و آزادگي  حريت

  از زير اسارت  آوردنشان بيرون  واقعه  چون ،پديد آورد  آنان  رهايي  براي �خداوند

بر   و ديگر نعمتهايش  و سلوي  من  فرودآوردن ،ابر  ساختن  سايبان ،دريا  شكافتن ،فرعون

و   نوح  در آنها از قوم  كه  وي  بزرگ  در روزهاي  تعالي  حق  مجازاتهاي  همچنان .آنان

  است  نعمت  روزهاي  شامل  هم اهللا ايام  پس. اند اهللا ايام  شامل ،گرفت  عاد و ثمود انتقام

 » ستها نشانه« اهللا اياماز   يادآوري » اين ا درقطع«  و نكبت  نقمت  روزهاي  شامل  و هم

نمايد  مي  راه  الهي  قدرت  انسانها را بر توحيد و كمال  كه  است  بزرگي  داللتهاي : يعني

بسيار  :شكور .مصيبتهاست بسيار شكيبا در محنتها و :صبار » هر صبار شكوري  براي«

  در حديث صخدا   رسول  كه چنان .است  خداوند متعال  برابر نعمتهاي سپاسگزار در

  هيچ �خداوند ؛است  و شگفت  شگرف  همه  كار مؤمن  گمان بي« :دفرمودن  شريف

او   اگر به  چه ،خير اوست  قضا به  آن  كه سازد  مگر اين نمي  مبرم  وي  را در حق  قضايي
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و   او خوشي  به  و اگر هم  خير اوست  به  كند و اين مي  شكيبايي ،برسد  و رنجي  آفت

  .« اوست خير  نيز به  ينگزارد و ا شكر مي ،برسد  نعمتي

��°��±��³��²﴿:  جمله �̄ �®� � �¬³��²��±��°�� �̄ �®� � �¬³��²��±��°�� �̄ �®� � �¬³��²��±��°�� �̄ �®� � �¬﴾� �� �� �� از   فقط كسي : كه  است  آنمفيد �

  .باشد  صبر و شكر وجود داشته  در او دو وصف  گيرد كه مي  عبرت اهللا ايام

  

�NM��L��K��J��I��H�G��F��E��D��C��B��A�NM��L��K��J��I��H�G��F��E��D��C��B��A�NM��L��K��J��I��H�G��F��E��D��C��B��A�NM��L��K��J��I��H�G��F��E��D��C��B��A
P��OP��OP��OP��O����QQQQ����RRRR������Z��Y����X��W���V��UT��S��Z��Y����X��W���V��UT��S��Z��Y����X��W���V��UT��S��Z��Y����X��W���V��UT��S
��\��[��\��[��\��[��\��[  

  چنين ،قومش  براي اهللا اياماز   در يادآوري � موسي  ز سخنانا  خداوند متعال  سپس

بر  خدا را  نعمت:  خود گفت  قوم  به  موسي  را كه  هنگامي  و ياد كن« :كند مي  حكايت

 شما را از  من  كه  گاه آن »رهانيد  شما را از فرعونيان  كه  گاه ياد آوريد آن خود به

  لشكريانش و  گشود و فرعون  دريا را برايتان  جلعزو  و خداي  مصر كوچاندم  سرزمين

  آن  كه »چشانيدند مي  سخت  بر شما عذاب  كه  كساني  همان«  ساخت  غرق  را درآن

  شاقه  در اعمال  گرفتنشان كار به و  اسرائيل بني  كردن  برده :بود از  عبارت  سخت  عذاب

تا خوار و  »گذاشتند مي  ندهرا ز  بريدند و دخترانتان را سر مي  و پسرانتان«

  شما و سپس  عليه  فرعونيان  ذكر شد از افعال  كه »امر  و در اين«سازند   مقدارشان بي

تا  »بود  بزرگ  آزمايشي  پروردگارتان  شما از جانب  براي«  آنان  از چنگال  رهانيدنتان

  اين  يا معني !داريد يم  پاس  چگونه نعمتها را  شما اين  دارد كه  ظهور معلوم  در عرصه

  آن  شما از شكرگزاري  بود كه  تعالي  حق  از جانب  عظيم  نعمتي  دادنتان  نجات : است

  .عاجزيد

  

��i��h��gfedcba �̀�_��� �̂�]��i��h��gfedcba �̀�_��� �̂�]��i��h��gfedcba �̀�_��� �̂�]��i��h��gfedcba �̀�_��� �̂�]  
را  او  تا سخن  و همگاني  عام  اعالمي  شما به  به »كرد  اعالم  پروردگارتان  كه  گاه و آن«

  يادشده  هاي اگر نعمت : يعني »اگر شكر كنيد  كه« :دريابيد  درستي  را به  بشنويد و آن



1313  

  نعمت بر  نعمتي : يعني » افزايم شما مي  بر نعمت«كنيد   ا سپاسگزاريمرا بر خود واقع

 : است  اين  معني  قولي  و به .خود  از جانب  بخششي  عنوان به ،افزايم ديگر بر شما مي

  سازم مي  حق راه  گرويده ،پيش و شما را بيشتر از  يمافزا خود بر شما مي  قطعا از طاعت

  سخت  من  عذاب قطعا«را انكار نماييد   را و آن  نعمتهايم  اين »كنيد  و اگر ناسپاسي«

بر شما   سخت  عذاب  از اين ،بايد  كه  ناگزير آنچه  پس. نعمتها  اين  كردن  با سلب » است

  .ندارد  برگشتي  و هيچ  است  رسيدني

  به  بودن مقر ،تحقيق  شكر نزد اهل  حقيقت« :گويد شكر مي  در تعريف  از صوفيه  قشيري

  ديدن  نه ،بود  منعم  ديدن ،شكر« :گويد مي  شبلي .« است  فروتني  بر وجه  منعم  نعمت

  .« نعمت

  

��w��v����u��t��s��r���q��p��o��n���m���l��k��j��w��v����u��t��s��r���q��p��o��n���m���l��k��j��w��v����u��t��s��r���q��p��o��n���m���l��k��j��w��v����u��t��s��r���q��p��o��n���m���l��k��j  
 اگر : يعني »كفر ورزيد  همگي  است  زمين  رويدر   اگر شما و هركه:  گفت  و موسي«

شكرو   را هيچ  كنيد و آن  را ناسپاسي  تعالي  حق  يكجا نعمتهاي  همه  خلق  شما و تمام

 از اين  شما و بدانيد كه  از شكرگزاري » نياز است خدا بي  گمان بي«نگزاريد   سپاس

 سزاوار : يعني » است  ستوده«شود  نمي  دامنگير وي  هم  نقصي  شما هيچ  ناسپاسي 

  كه  خاطر منافعي و به  نعمتهايش  خاطر بسيار بودن به ،خود  خاطر ذات به ؛است  ستايش

با   تعالي  حق  كه گردد چرا خود شما عايد مي  به  وي  براي  و ستايشتان  از شكرگزاري

  .افزايد ميشما  خود بر  و بخشايش  فضل  و به  شده  از شما راضي  شكرگزاري  اين

  

��g� � fe�� �d� �c�� ba�� �̀ �_� �~� �}��|� � �{��z� �y��x��g� � fe�� �d� �c�� ba�� �̀ �_� �~� �}��|� � �{��z� �y��x��g� � fe�� �d� �c�� ba�� �̀ �_� �~� �}��|� � �{��z� �y��x��g� � fe�� �d� �c�� ba�� �̀ �_� �~� �}��|� � �{��z� �y��x
��v�� � � � � � � �u��t��s��r��q��p��o���n��m��l��kj��i��h��v�� � � � � � � �u��t��s��r��q��p��o���n��m��l��kj��i��h��v�� � � � � � � �u��t��s��r��q��p��o���n��m��l��kj��i��h��v�� � � � � � � �u��t��s��r��q��p��o���n��m��l��kj��i��h

��¡������~��}��|��{��z��y��x���w��¡������~��}��|��{��z��y��x���w��¡������~��}��|��{��z��y��x���w��¡������~��}��|��{��z��y��x���w  
 بعد از  كه  و عاد و ثمود و كساني  نوح  قوم ;از شما بودند  پيش  كه  آيا خبر كساني«

 جز خدا از  ؟ كسي است  شما نرسيده  آمدند، به«  شدهذكر   بعد از اقوام : يعني » آنان
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  داند و بر آنان شمار آنها را نمي  سبحان  جز خداي  كسي : يعني »ندارد  آگاهي  آنان

  شناخت  اند كه فهميده  تعبير چنين  از اين  مفسران .ندارد  علمي  احاطه  شان كثرت  سبب به

  آنچه  به ،بنابراين  است  بشر خارج  توان  از حيطه  كه  است  بشر امري  زندگي  تاريخ  دقيق

  .كرد  اعتماد مطلق  توان نمي ،اند نوشته  باره  در اين  مورخان

بنابراين،  باشد  قومش  به � موسي  سخنان  دنباله  نيز حكايت  آيه  اين  كه  است  محتمل

  دارد كه  احتمال  همچنين. است  آنها، داخل  اهللا براي از ايام  يادآوري  در مضمون  آيه  اين

  سبحان  خداي  از كالم  اي مستأنفه  و جمله  مستقل  اي آيه ١،»استطراد»  بر سبيل  آيه  اين

هشدار   متعال  ذات  با آن  را از مخالفت  آنان  باشد كه صمحمد   امت  به  خطاب

عاد و ثمود در   داستان  هك اين  دليل  داده، به  را ترجيح  دوم  كثير احتمال ابن. دهد مي

  .است  نيامده  تورات

  آوردند ولي  برايشان«را   و معجزات  روشن  حجتها و داليل : يعني » بينات  پيامبرانشان«

  كه  ازآنچه  غيظ و خشم  تا از روي» نهادند  را در دهانهايشان  دستهايشان  آنان

بر   درواقع ‡ بگزند زيراپيامبران  دندان  به  دست  پشت ،اند آورده  برايشان ‡پيامبران

  قولي  به .آوردند  كوبنده  حجتهاي  بتانشان  ساختن اعتبار و بر بي  و سفاهتشان  خردي بي

را   نهادند تا ايشان ‡پيامبران  را بر دهان  ها دستانشان امت  آن : كه  است  مراد اين

  آن  شما به  آنچه  ما به: و گفتند«  برسخنانشان  رد و اعتراض  انگيزه  به ;گردانند  خاموش

  خداي  به  از ايمان »خوانيد مي  را بدان ما  و همانا از آنچه  ايد، كافريم شده  فرستاده

  شما برايمان  كه  آنچه  حقيقت : يعني » درشكيم  سخت«  آن  ماسواي  و ترك  يگانه

  هرگاه  پس.  بسيار است  و نگراني  و اضطراب  سخت  اي و شبهه  شك  موجب ،ايد آورده

خواهيد  از ما مي  ديگر چگونه ،است  و غير يقيني  مشكوك  شما امري  توحيدي  پيام  اين

  ؟ همچنان داريم  شما شك  نبوت  صحت  ما در اصل  كه حالي در  آوريم  ايمان  تا بدان

شما غير  : كه باشند  كرده  مضمون  بدين  ادعايي ‡پيامبران  عليه  آنان  كه  است  محتمل

 از  است  عبارت  داريد كه  ديگري  نشده  اعالم  و اهداف  نيات ،داريد مي اظهار  از آنچه

                                                 
" ����A��: ��/A��  ]-���� R�  �'  p����  L�l��  2��  �' [ ��3��  #��!|�)  23��9�0 



1315  

  به  دستيابي و  اموال  آوردن  دست به ،اقوامتان  در ميان  و حاكميت  قدرت  آوردن  دست  به

  .كالن  ثروتهاي

  سوي به  را در كار دعوت ‡امبرانپي  گفتند تا عزم  خاطر آن  را به  سخن  آنها اين  البته

  .كنند  را متزلزل  ايشان  و اراده  ساخته  سست  حق

  

��±��°�� �̄���®���¬��«ª��©��� �̈�§��¦��¥��¤���£��¢��±��°�� �̄���®���¬��«ª��©��� �̈�§��¦��¥��¤���£��¢��±��°�� �̄���®���¬��«ª��©��� �̈�§��¦��¥��¤���£��¢��±��°�� �̄���®���¬��«ª��©��� �̈�§��¦��¥��¤���£��¢
������Â��Á���À��¿��¾��½��¼��»��º��¹�� �̧ � ¶µ��� �́ �³��²������Â��Á���À��¿��¾��½��¼��»��º��¹�� �̧ � ¶µ��� �́ �³��²������Â��Á���À��¿��¾��½��¼��»��º��¹�� �̧ � ¶µ��� �́ �³��²������Â��Á���À��¿��¾��½��¼��»��º��¹�� �̧ � ¶µ��� �́ �³��²

���È��Ç��Æ��Å��Ä��Ã���È��Ç��Æ��Å��Ä��Ã���È��Ç��Æ��Å��Ä��Ã���È��Ç��Æ��Å��Ä��Ã  
 : يعني »؟ هست  شكي ـ  نها و زمينآسما  آفريننده ـخدا   مگر در باره :گفتند  پيامبرانشان«

  ايجادگر آسمانها و زمين و  كننده اختراع  كه  ذاتي ـ  تعالي  حق  آيا در وجود و يگانگي

او در   وجود و وحدانيت  كه حالي در ؟ هست  و ترديدي  شك ـ  آنهاست  بعد از عدم

 ،است  انكاري  استفهامباشند؟  وجود او مي  و فطرتها گواه  بوده  و وضوح  روشني  منتهاي

  به  ايمان  سوي به »كند مي  او شما را دعوت«ندارد  وجود  شكي  هيچ  باره در اين : يعني

از   اي پاره  تعالي  تا حق : يعني »بيامرزد  از گناهانتان تا بر شما«خود   وجود و يگانگي

  شما را مهلت  معين  و تا مدتي«بر شما بيامرزد  ،بخواهد را  آن  آمرزش  را كه  گناهاني

  از امتهاي  هر يك »گفتند«  شماست  مرگ  وقت ،مهلت  آن .نكند  و در دنيا عذابتان »دهد

و   و شمايل  در شكل »مانند ما  شما جز بشري« ‡ پيامبرانشان  درپاسخ  كننده تكذيب

 و شما  آشاميم و مي  خوريم ما مي  كه آشاميد چنان خوريد و مي مي »نيستيد« خود  صورت

و مانند   از بتان »پرستيدند مي  پدرانمان  ما را از آنچه  خواهيد كه مي«نيستيد   فرشته

 صادقيد ،ايد شده  فرستاده �از نزد خدا  ادعا كه  اگر شما در اين » بازداريد پس« آنها

را   درخواست  اين .كند  داللت  ادعايتان  بر صحت  كه »آشكار بياوريد  ما حجتي  براي«

  پس.بودند  آشكار آورده  حجتهاي  برايشان ‡پيامبران  كردند كه  مطرح  رحاليد

 در عقايد  و سرسختي  تعصب  نمايانگر نوعي ،‡برخورد با پيامبران  گونه اين

  .بود  فاسدشان
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��QP� �O� �N� �M� �L� �K� � �J� �I� �H��G� �F� �E� �D� �C� �B� �A��QP� �O� �N� �M� �L� �K� � �J� �I� �H��G� �F� �E� �D� �C� �B� �A��QP� �O� �N� �M� �L� �K� � �J� �I� �H��G� �F� �E� �D� �C� �B� �A��QP� �O� �N� �M� �L� �K� � �J� �I� �H��G� �F� �E� �D� �C� �B� �A
��`_^]��\��[Z��Y��X��WVUTSR��`_^]��\��[Z��Y��X��WVUTSR��`_^]��\��[Z��Y��X��WVUTSR��`_^]��\��[Z��Y��X��WVUTSR  

 » نيستيم مانند شما  ما جز بشري«شما گفتيد   كه چنان » آري: گفتند  نانآ  به  پيامبرانشان«

 كه  از بندگانش  خدا بر هر كس  ولي«خود   حقيقي  و خلقت  و هيأت  در شكل

 به ما  تا با انتخاب  است  او خواسته  پس  نبوت  به  با برگزيدنش »گذارد مي  بخواهد منت 

 : يعني » بياوريم  شما سلطاني  براي  و ما را نرسد كه«گذارد   و منت  بر ما فضل ،نبوت 

  به : يعني »خدا  اذن جز به«  از حجتها را بياوريم  شما حجتي  به  كه  ما مقدور نيست  براي

  كفار بر سبيل  كه  است  معجزاتي ،در اينجا « سلطان«مراد از  : قولي  به .وي  مشيت

بايد تنها بر خدا   مؤمنان و«طلبيدند  مي ‡ناز پيامبرا  و تعصب  و لجاجت  سرسختي

  براي  ويژگي  اين  دربيان ‡پيامبران  سخن  گويي .بر چيز ديگري  نه» كنند  توكل

  توكل : يعني .خود را مدنظر داشتند  بود و ايشان  ناظر بر خودشان  اول  در قدم ،مؤمنان

و   ايمان  شما به  يشگرا بر  نه ،باشد  عزوجل  بايد فقط بر خداي‡ما پيامبران

  .از ما  تان پشتيباني

  

��r��q��p��on��m��l��k���ji��h��g��f��e��d��c��b��a��r��q��p��on��m��l��k���ji��h��g��f��e��d��c��b��a��r��q��p��on��m��l��k���ji��h��g��f��e��d��c��b��a��r��q��p��on��m��l��k���ji��h��g��f��e��d��c��b��a
��t���s��t���s��t���s��t���s  

 » نكنيم  و چرا بر خدا توكل« :دادند  ادامه  خود چنين  سخن  به ‡پيامبران  سپس

  به ما را  كه آن  و حال«  نكنيم  توكل  تعالي  بر حق  كه  داريم  عذري  ما چه : يعني

  كرده  عمل  اي گونه با ما به  تعالي  حق  كه آن  حال : يعني »؟ است  كرده  هدايت  راههايمان

ما   نمودن هدايت ،جمله  از آن ،گرداند مي  و الزم  ما را بر او واجب  توكل  كه  است

ا ما بر آزار شم  و البته«رساند  مي  رحمتش  سرمنزل  ما را به  كه  است  راهي  سوي به

ما   شما عليه  سوي از  در آنچه  كه  بر اين  خوريم ما سوگند مي : يعني »كرد  صبر خواهيم

صابر و  ،دهد مي  جاروي بي  هاي و سرسختي  باطل  درخواستهاي  و طرح  از تكذيب
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 .وي بر غير  نه »كنند  بايد تنها بر خدا توكل  كنندگان و توكل«بود   شكيبا خواهيم

  .است  توكل  در مقام ‡پيامبران  مفيد پايداري ،جمله  تكرار اين

  

��c���b��a��`_��~��}��|��{���z��y���x��w��v��u��c���b��a��`_��~��}��|��{���z��y���x��w��v��u��c���b��a��`_��~��}��|��{���z��y���x��w��v��u��c���b��a��`_��~��}��|��{���z��y���x��w��v��u
��p��o��n���� � � � � �m��l��� kj��i��h��g��f��e���d��p��o��n���� � � � � �m��l��� kj��i��h��g��f��e���d��p��o��n���� � � � � �m��l��� kj��i��h��g��f��e���d��p��o��n���� � � � � �m��l��� kj��i��h��g��f��e���d

r��qr��qr��qr��q  
  سركش متمرد و » و كافران« :شدند  تهديد متوسل  به  سركش  اقوام  آن  در اينجا بود كه

  كه كنيم، يا اين مي  خود اخراج  شما را از سرزمين  البته: گفتند  پيامبرانشان  به«

  از سرزمين  رفتن  بيرون  را ميان ‡ پيامبران  آنان  بود كه  چنين »ما بازگرديد  كيش به

امر را  دو  از اين  اصرار كردند تا يكي : يعني ،كفر مخير ساختند  آيين  به  خود يا بازگشتن

  بود كه  آنان  آشكار از سوي  و تجاوزي  ظلم  اين  هالبت .نمايند  تحميل ‡بر پيامبران

و   خانه از ،اند آورده  را برايشان �خداوند  دعوت  كه اين  صرف  را به ‡پيامبران

  به  پروردگارشان  پس«نمايند   اخراج  و نزديكانشان  كسان  و از ميان  خودشان  سرزمين

 »را  حتما ستمگران  كرد كه  وحي«خطير   لتحا  در اين  خويش  پيامبران  به : يعني » آنان

  .»كرد  خواهيم  هالك«كافر متمرد را   گروه  همين : يعني

  سكونت سرزمين   در آن«  كردنشان از نابود  پس : يعني » از آنان  ا شما را پسو قطع«

  به  گشتباز يا ،از آن  اخراج  شما را به  كه  كافراني  اين  در سرزمين : يعني» داد  خواهيم

و   ستمگران  رساندن  هالكت  هب از ؛گذشت  كه  اي وعده » اين«اند  خود تهديد كرده  دين

در   از ايستادن  كه  است  كسي  براي«  آنان  و مساكن  در منازل  مؤمنان  دادن  سكونت

  اين : است  اين  ديگر معني  قولي  به »بترسد«  در روز حشر و حساب » حضور من

  در منازل  مؤمنان  دادن  و سكونت  ستمگران  رساندن  هالكت  به از ؛گذشت  كه  اي وعده

  من  و نظارت  سر خود و مراقبت  باالي  از حضور من  كه  است  كسي  براي ،و مساكنشان

  و از هشدار من«  حاضر و ناظر هستم  بندگان  اعمال  بر همه  من  كه چرا بر خود بترسد



1318  

 ،مراد از هشدار : قولي  به .باشد  داشته  بيم ،عذاب  به  هديد و هشدارماز ت : يعني »بترسد

  .بترسد  من  از عذاب : يعني .است  عذاب خود

  

��x��w��v��u��t���s��x��w��v��u��t���s��x��w��v��u��t���s��x��w��v��u��t���s  
و   فتح  دشمنانشان  عليه  عزوجل  از خداي ‡پيامبران : يعني »كردند  فتح  و طلب«

از   آنهاست با  حق  كه اين  گمان  ر بهكفا : است  اين  يا معني .خواستند  و نصرت  گشايش

و   نابود ساخته را  ظالم ،نموده  داوري ‡و پيامبران  آنان  خواستند تا ميان �خدا

و  ‡پيامبران ،كرد  داوري  ميانشان  عزوجل  خداي  چون  نمايد پس  را ياري  مظلوم

  متكبر و زورگويي :جبار »شد  ناكام  هر جبار عنيدي  و سرانجام«داد   را نصرت  مؤمنان

معاند و  :عنيد .شناسد نمي  رسميت  را به  بر خود حقي  كس هيچ  براي  كه  است

  كسي : يعني ،جويد مي  كناره  و از آن  كرده  پيشه  ستيزه  در برابر حق  كه  است  جويي ستيزه

  .زند سربازمي »هللاال ا  ال اله« :توحيد  كلمه  از اقرار به  كه  است

  

�z��y�z��y�z��y�z��y��������¡�����~��}���|��{¡�����~��}���|��{¡�����~��}���|��{¡�����~��}���|��{  
  ستيزنده  گردنكش  آن  در طلب  دوزخ : يعني » اوست  روي  پيش  دوزخ  كه  كس  آن«

 »شود مي  او نوشانده  به  چركين  و از آبي«  او را درخواهد يافت  زودي  و به  است

  .شود مي سرازير  دوزخيان  از پوست  كه  و خون  از چرك  است  آبي :صديد

  گاه آن ،شود مي  حاضر ساخته  در روز قيامت  دوزخ« : است  آمده  يفشر  در حديث

  .»...ام شده  گمارده  اي ستيزنده  بر هر گردنكش  همانا من :گويد و مي  را ندا كرده  خاليق

  

���°�� ¯®��¬� �«� �ª��©�� � � �̈ �§��¦�� �¥��¤�� � �£� �¢���°�� ¯®��¬� �«� �ª��©�� � � �̈ �§��¦�� �¥��¤�� � �£� �¢���°�� ¯®��¬� �«� �ª��©�� � � �̈ �§��¦�� �¥��¤�� � �£� �¢���°�� ¯®��¬� �«� �ª��©�� � � �̈ �§��¦�� �¥��¤�� � �£� �¢
�� �́�³��²��±�� �́�³��²��±�� �́�³��²��±�� �́�³��²��±  

  به ،يكباره  به  نه ،دفعات  به »نوشد مي  هجرع  جرعه«را   چركين  آب  آن : يعني »را  آن«

  سهولت  را به آن  كه  نيست  و نزديك«  است  و داغ  بسيار تلخ  چركاب  آن  كه اين  سبب
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درازا   جبار عنيد به  آن  عذاب  پس .شود گلوگير او مي  زهرآگين  آب  آن  چراكه »فروبرد

مرگبار   حال  در اين  زردآب  اين  شيدنو بار ديگر با نو  سخت  با تشنگي  باري ;كشد مي

  تا از آن »ميرد نمي  آيد ولي مي او  سراغ از هر سو به«  مرگ  اسباب : يعني » و مرگ«

  در پيشاپيش  و سنگين  سخت  و عذابي«شود   فرسا راحت جان  هاي دردها و سختي

از   كه  است  ديگري  و سنگين  سخت  عذاب ،اينها  او بعد از همه  براي : يعني »خود دارد

  .تر است تر و دردناك بسيار تلخ  قبلي  عذاب

  

����������Æ���Å���� �Ä�� ÃÂ����Á��À��¿��¾��½���� � � � � �¼��»���º¹���� � � � � � � � �̧ �¶��µ��Æ���Å���� �Ä�� ÃÂ����Á��À��¿��¾��½���� � � � � �¼��»���º¹���� � � � � � � � �̧ �¶��µ��Æ���Å���� �Ä�� ÃÂ����Á��À��¿��¾��½���� � � � � �¼��»���º¹���� � � � � � � � �̧ �¶��µ��Æ���Å���� �Ä�� ÃÂ����Á��À��¿��¾��½���� � � � � �¼��»���º¹���� � � � � � � � �̧ �¶��µ
���Ï��Î���Í��Ì��Ë��ÊÉ��È��Ç���Ï��Î���Í��Ì��Ë��ÊÉ��È��Ç���Ï��Î���Í��Ì��Ë��ÊÉ��È��Ç���Ï��Î���Í��Ì��Ë��ÊÉ��È��Ç  

  به  كه  كساني  مثل« :فرمايد مي  زده  كفار مثلي  تمام  اعمال  براي �خداوند  سپس

تند در   بادي  كه  است  مانند خاكستري  آنان  كافر شدند، اعمال پروردگار خود

  به  صدقه  دادن ،رحم  مانند صله ـكفار   نيك  اعمال : يعني »بوزد  بر آن  طوفاني  روزي

را محو و نابود   آن �و خداوند  و مردود است  تباه ـ  آن  و امثال  با والدين  نيكي ،فقرا

 جا همه  را به  و آن  خاكستر را برداشته  سرعت  به  در روز طوفاني باد تند  كه چنان كند مي

  كه ماند مي  خالي  چنان  آن  و جاي  ه نابود شدخاكستر كال  آن  كه  طوري به ،پراكند مي

 بودند،  كرده  كسب  چيز از آنچه  بر هيچ«  است  نبوده  چيزي  در آنجا هيچ  گويي

  آخرت در  نشاني  هيچ ،اثر و بي  هدر رفته  به  اعمال  اينكفار از  : يعني »ندارند  قدرت

  زيربناي بر  اعمالشان  دارند زيرا اين  دريافت  و ثوابي  پاداش  برابر آن بينند تا در نمي

و   حق  از راه» دور و دراز  گمراهي  همان  است  اين«بماند   تا باقي  استوار نبوده  ايمان

  .صواب

  

J��IH��GFED�CB��AJ��IH��GFED�CB��AJ��IH��GFED�CB��AJ��IH��GFED�CB��A��P��ONMLK��P��ONMLK��P��ONMLK��P��ONMLK  
آنها را :  يعني »آفريد؟  حق را به  خدا آسمانها و زمين  كه« ! انسان  اي » اي آيا درنيافته«

بيافريند تا   گونه آنها را اين  بود كه  اين  هم  آفريد و حق  و تدبير محكمي  درست  بر وجه
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برد و  را مي ااگر بخواهد شم«شود   استدالل  وي  قدرت  بر كمال ،متين  آفرينش  با اين

و   برده ميان را از  دارد تا نافرمانان  او توانايي : يعني »آورد مي  ميان به  جديدي  خلق

  .برند  فرمان از او  آورد كه  ميان  به ـ  ديگري  يا نوع  انسان  از نوع ـرا   از خلقش  كساني

  

��V����U��T��S��R��Q��V����U��T��S��R��Q��V����U��T��S��R��Q��V����U��T��S��R��Q  
 .است چيز قادر بر هر  تعالي  زيرا حق » تنيس«  و ممتنع »كار بر خداوند دشوار  و اين«

  :كشد مي تصوير  به  گونه را در برابر ما اين  قيامت  از تابلوهاي  تابلويي ،جهت  همين  به

  

��f��e��d��c��b��a�� �̀ �_���� �̂ � �]���\��[��Z��Y��X��W��f��e��d��c��b��a�� �̀ �_���� �̂ � �]���\��[��Z��Y��X��W��f��e��d��c��b��a�� �̀ �_���� �̂ � �]���\��[��Z��Y��X��W��f��e��d��c��b��a�� �̀ �_���� �̂ � �]���\��[��Z��Y��X��W
��y��x��w��v��u��t���s��r��qp��o��n���m��l��kj��i�� �h��g��y��x��w��v��u��t���s��r��qp��o��n���m��l��kj��i�� �h��g��y��x��w��v��u��t���s��r��qp��o��n���m��l��kj��i�� �h��g��y��x��w��v��u��t���s��r��qp��o��n���m��l��kj��i�� �h��g

��{��z��{��z��{��z��{��z  
  قبرهاي از  در روز قيامت  همگي : يعني »شوند خداوند ظاهر مي  يشگاهدر پ  و همگي«

و   فراخ  است  جايي  كه  محشر است  عرصه  آيند و آن مي  بيرون »براز«  سوي خود به

در  » ناتوانان  پس« آيند گرد مي  يكجا در آن ـاز نيكوكار و بدكار   اعم ـ  و همگي  نمايان

  و سردمدارشان  رئيس در دنيا  كه  متكبري  و رؤساي » شانگردنك  به«و خرد   انديشه

 ‡ از شما، پيامبران  پيروي در دنيا و به » ايم همانا ما پيرو شما بوده: گويند مي«اند  بوده

خدا   از عذاب  آيا شما چيزي  پس«  ايم كفر ورزيده  سبحان  خداي  و به  كرده  را تكذيب

  عذاب  از اين  يا بعضي ،است �خدا  همانا عذاب  هاز چيزها را ك  بعضي : يعني »را

در   گردنكشان  آن »گويند هستيد؟ مي  كننده  دفع از ما«  قرار داريم  در آن  را كه �خدا

ا شما را ما نيز قطع«  ايمان  سوي به »بود  كرده  اگر خداوند ما را هدايت«  پاسخشان

  و چه  كنيم  تابي بي  است، چه  نما يكسا  براي«  آن  سوي به « كرديم مي  هدايت

و صبر و   و اضطراب  قراري بي : يعني » نيست گريزگاهي  ورزيم، ما را هيچ  شكيبايي

  وجه  هيچ دهد زيرا ما به كار را تغيير نمي  و نتيجه  است  ما يكسان  هر دو براي  شكيبايي

  .نداريم  خالصي  از عذاب
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�� �̄��®��¬��«�� �̄��®��¬��«�� �̄��®��¬��«�� �̄��®��¬��«  
و   بهشت  به  و بهشتيان  گرفت  صورت  داوري  چون : يعني »شد  كار يكسويه  و چون«

  وعده داد،  شما وعده  د بههمانا خداون:  گفت  شيطان«درآمدند   دوزخ  به  دوزخيان

و   اش نيكوكاري نيكوكار دربرابر  دادن  و پاداش  در امر رستاخيز و حساب » راست

  كه ؛نادرست  وعده » دادم  شما وعده  به  و من«  اش برابر بدكاري بدكار در  مجازات

  چهآن»  كردم  با شما خالف  پس«  در كار نيست  و دوزخي  و بهشت  رستاخيز و حساب

  تسلطي  و مرا بر شما هيچ«نبود   بيش  دروغي  من  زيرا وعده  بودم  داده  وعده  را كه

  كفر درآورم  زور و اجبار شما را به به  توانستم نمي ،خواستيد و اگر شما خود نمي »نبود

 ،بود  آنچه  ليكن : يعني »پذيرفتيد مرا  و شما دعوت  كردم  شما را دعوت  كه جز اين«

و شما   را دربرابر شما آراستم  و آن  كرده  كفر دعوت  سوي شما را به  من  بود كه  اينفقط 

مرا   پس«بر شما نبود   من  از سوي  و اجباري  الزام  گفتيد لذا هيچ  مرا اجابت  شتابان  هم

و « ايد در افتاده  آن  به  من  اساس و بي  نادرست  وعده  سبب به  كه  در آنچه »نكنيد  مالمت

  و دعوت �خدا  راستين  و وعده  گفته  لبيك  دعوتم  به كه در اين »كنيد  خود را مالمت

برپا، و   حق  حجت  كه با وجود آن ،را فروگذاشتيد  سالمتي  سراي  سوي به  وي

  برهانها فقط بر كساني  بود و آن  در ميان  نيست  پنهان عاقلي  بر هيچ  كه  برهانهايش

مرا خريدار   پيروي  و ذلت  و خفت  سپرده  و رسوايي  خواري  به  تن  هماند ك  پوشيده

شما در   به  تا بتوانم »نيستيد  من  فريادرس  و شما هم  نيستم شما  فريادرس  من« ;شدند

  عذاب  يا شما بتوانيد مرا از اين ،بكنم  و كمكي  ياري ،ايد  شده  گرفتار آن  كه  عذابي  اين

  آنان  كه  مبتالست  عذابي  همان  به  حالت  خود در اين  شيطان : يعني .يدده  رسواگر نجات

  عذاب  برسد و او را از آن  فريادش به  است كه  فريادرسي  آنند و او خود محتاج گرفتار

 او خود  بندند كه مي  كسي  و فريادرسي  ياري  به  طمع  چگونه  پس. بار برهاند خفت
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 مرا در كار  از اين  پيش  كه  آنچه  به  من  هرآينه«  است  ادرسيو فري  نيازمند ياريگري

در  كار شما  به  كه  كنم مي  شما تصريح امروز به  اينك » دانستيد، كافرم مي  خدا شريك

در روز   شيطان  كه  است  گونه بدين .كافرم ،سبحان  خداي  در ربوبيت  آوردنم  شريك

شكند و  مي را  پشتشان  گيرد كه مي  در پيش  و موقفي  موضع  در برابر پيروانش  قيامت

  .» است  دردناك  عذابي  ستمكاران، برايشان  آينه هر«درد  مي  هم را از  دلهايشان

ما   به را  آن  عزوجل  خداي  كه  است  ابليس  سخن  اخير از تتمه  جمله  آيا اين  كه در اين

  اين آيا  كه اند و در اين بر دو قول  ران؟ مفس است  مستقلي  يا سخن ،كند مي  حكايت

دو  ؟ نيز يا بعد از آن  است  دوزخ  به  از ورودشان  قبل  پيروانش  براي  ابليس  سخنراني

  حديثي  اول  در تأييد قول  مفسران  ولي .داده  را ترجيح  دوم  كثير قول ابن  كه  است  قول

  كار حساب  شدن  بعد از فيصله  ابليس  سخنراني  آيد كه بر مي  چنين  اند و از آن كرده  نقل

  .خواهد بود  دوزخ  از ورود به  و قبل

  

��½��¼��»��� � � � � �º��¹�� �̧ �¶�� �µ�� � �́ �³��²�� �±��°��½��¼��»��� � � � � �º��¹�� �̧ �¶�� �µ�� � �́ �³��²�� �±��°��½��¼��»��� � � � � �º��¹�� �̧ �¶�� �µ�� � �́ �³��²�� �±��°��½��¼��»��� � � � � �º��¹�� �̧ �¶�� �µ�� � �́ �³��²�� �±��°
��Ã��Â��Á���À��¿¾��Ã��Â��Á���À��¿¾��Ã��Â��Á���À��¿¾��Ã��Â��Á���À��¿¾  

  درآورده  هايي بهشت  اند، به كرده  شايسته  و كارهاي  آورده  ايمان  كه  و كساني«

در   پروردگار خويش  حكم است، به  جويبارها روان  آن  از زير درختان  شوند كه مي

  بهشتيان  به  درود فرشتگان : يعني » است  در آنجا سالم  خيرشان  جاودانند و دعاي آنجا

بر   از بهشتيان  يا درود برخي .است  پروردگارشان  حكم به  برايشان  گفتن سالم ،بهشت در

  .است  گفتن  سالم  ديگر در بهشت  برخي

  

Æ��Å��ÄÆ��Å��ÄÆ��Å��ÄÆ��Å��Ä���������������������������Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î��Í��Ì���Ë������Ê��É��È��Ç���Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î��Í��Ì���Ë������Ê��É��È��Ç���Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î��Í��Ì���Ë������Ê��É��È��Ç���Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î��Í��Ì���Ë������Ê��É��È��Ç  
 را مانند  پاكيزه  سخن ;زد  مثلي  خداوند چگونه  كه«  آيا ندانستي : يعني » آيا نديدي«

  يا هرسخني »هللاال ا  ال اله«  يعني ؛اسالم  همانا كلمه ،پاك  سخن » ساخت  پاكيزه  درخت

  پاكيزه  وسخن  طيبه  كلمه  تعالي  حق : يعني .كند  از منكر نهيامر يا   معروف  به  كه  است

و   محكم ،بيخ  و گشن » استوار است  اش ريشه  كه«  كرده  تشبيه  اي پاكيزه  درخت  را به
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از   خرما و غير آن  مانند درخت»  است  در آسمان  اش و شاخه«  در زمين  پايدار است

در   هم ،استوار است  مؤمن  در قلب  توحيد كه  كلمه  است  همچنين  پس .مثمر  درختان

  .در آخرت  دنيا و هم

 :فرمودند صخدا   رسول  كه  است  آمده � انس  روايت  به  شريف  در حديث

 ،آن  عروق  ايمان  كه  درختي ،استوار است  درختي  مانند داستان  ايمان  داستان  درحقيقت«

 �خدا  راه در  ديدن آزار ،آن  هاي شاخه  روزه ،نآ  هاي بيخچه  زكات ،آن  نماز ريشه

  .« است  آن  ميوه �خدا  خود از محرمات  و بازداشتن  آن  برگهاي  خلق  حسن ،آن  سبزه

  

N��M���L��K���J��I��H��GF��E��D���C��B��AN��M���L��K���J��I��H��GF��E��D���C��B��AN��M���L��K���J��I��H��GF��E��D���C��B��AN��M���L��K���J��I��H��GF��E��D���C��B��A� �� �� �� �
و   اراده  به : يعني » پروردگارش  اذن به  لحظه به را لحظه  اش ميوه« ؛درخت  آن ! آري��������

در   كه  است  خرمايي  درخت ،پاكيزه  درخت  مراد از اين : قولي  به »دهد مي«  وي  مشيت

  همچنين  پس. دهد مي ميوه  و تابستان  زمستان  ميان  فرق  بدون ،روز  شبانه  اوقات  تمام

  را در هر زماني  خويش  وحامل  خير داده  ميوه  هميشه  خير كه  توحيد و كلمه  كلمه  است

 .شود مي  وارد بهشت  آن  سبب به  مؤمن  افگند و انسان مي  پيش  نيك  عمل  سوي به

 � اصحاب  به  خطاب صخدا   رسول  كه  است  فوق  مؤيد قول  ذيل  شريف  حديث

  آن  از برگهاي ،است  مسلمان  همانند انسان  خبر دهيد كه  از درختي  من  به« :فرمودند

 ،درخت  اين :خود فرمودند  دهد؟ سپس مي  زماني را در هرخود   ريزد و ميوه نمي  هيچ

  چراكه »متذكر شوند  زند تا بود كه مثلها مي  مردم  براي و خدا« « خرماست  درخت

  .كند مي  شاياني  كمك  آن  و به  را تسريع  تفهيم وتصوير معاني ،يادآوري ،مثلها  زدن

  

���[��Z��Y��X��W��V��U��T��S��R���Q����P��O���[��Z��Y��X��W��V��U��T��S��R���Q����P��O���[��Z��Y��X��W��V��U��T��S��R���Q����P��O���[��Z��Y��X��W��V��U��T��S��R���Q����P��O��\��\��\��\  
  شر وبدي  سوي به  كه  است  كفر و هر سخني  از كلمه  عبارت  كه » ناپاك  سخني  و مثل«

  كن ريشه : يعني » شده  كنده  زمين  از روي  كه  است  ناپاك  درختي  چون«فراخواند 

  به .رود مي  از بين  درخت  آن  پايد كه نمي  تكاند و ديري مي  هم را در  لذا باد آن  شده

  آن : يعني » نيست  قراري  را هيچ  آن«  است « حنظل«  درخت ،درخت  مراد از اين : ليقو
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و شر   كفر و باطل  كلمه  است  همچنين  پس .ندارد  استقراري  هيچ  زمين  بر روي  درخت

  فنا درپيش  راه  افتاده  از رمق  زودي به  گيرد ولي  رونق  مردم  در ميان  اگر چندي  كه

  پس  مند نيست بهره  حجتي  كافر اساسا از هيچ  كفر و شخص  كلمه  و از آنجا كه گيرد مي

  يا عملي  سخن  از آن  آيد و نه مي  دست به  خيري  هرگز از آن  نه ،است  ثباتي  در آن  نه

  اعلي  در ملكوت  هم  مؤمن  انسان و  حق  كلمه  كه شود در حالي پديدار مي  پاك

مند  از او بهره  يابد و مردم مي  اي وصعود تازه  اوج  در دنيا پيوسته  همدارد و   وبرگ شاخ

  .شوند مي

  

��j� � i� � hg� � f� � e� � � d� � c� � b� � a� � �̀ � _� � �̂ � ]��j� � i� � hg� � f� � e� � � d� � c� � b� � a� � �̀ � _� � �̂ � ]��j� � i� � hg� � f� � e� � � d� � c� � b� � a� � �̀ � _� � �̂ � ]��j� � i� � hg� � f� � e� � � d� � c� � b� � a� � �̀ � _� � �̂ � ]
��q��p��o��n���m��lk��q��p��o��n���m��lk��q��p��o��n���m��lk��q��p��o��n���m��lk  

 نأو   هللاال اإ  لهإال   نأشهد أ« : طيبه  همانا كلمه  كه »استوار  را با سخن  خدا مؤمنان«

  زيرا گويندگان »گرداند مي  ثابت«  است  حق  سخنان و ساير »هللا  رسول امحمد 

  زندگي در«  هم ،مانند پايدار مي  برآن  و پيوسته  استمرار ورزيده  آن بر ،استوار  سخن اين

  شيطانهاي يا ،را زير فشار قرار دهند  در دنيا ايشان �خدا  دشمنان  هرگاه  كه چرا »دنيا

  پايدار باقي و  ثابت  حق  بر كلمه  ايشان ،درافگنند  وسوسه  را به  ايشان  و جني  انسي

نكير و   پرسش  وقت را در  مؤمنان  عزوجل  خداي : يعني » در آخرت«  هم »و«مانند  مي

  .گرداند مي  استوار ثابت  با سخن ،نيز  منكر در قبر و در روز قيامت

در   وي  استواري ،خرتآ  در زندگي  مؤمن  مراد از استواري  برآنند كه  جمهور مفسران

در قبر  خود  و معتقدات  از دين  مؤمنان  وقتي : يعني ،در قبر است  حق  كلمه  گفتن

و تردد و   لكنت  هيچ بي ،استوار و روشن ،ثابت  را با سخنان  آن ،قرار گيرند  موردپرسش

 ،است  بهره بي  يقتوف  از اين  كه  كسي ،مقابل  در جانب  كه كنند چنان مي  بيان  اي يا ناداني

  نه« :شود مي  گفته  وي به  گاه آن .»! دانم نمي« :گويد نكير و منكر مي  سؤال  در پاسخ

  درباره  آيه  اين ،مشهور  قول  به« :گويد نيز مي  رازي  امام .» خواندي  هم  و نه  دانستي

  تلقين  بر مؤمنرا   حق  كلمه �خداوند  كه نكير و منكر در قبر و اين  دو فرشته  پرسش

  را گمراه  و خدا ستمگران« .« است  آمده ،گرداند مي استوار  حق  و او را بر گفتن  نموده
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  و در هنگامه  در قبرهايشان  پس. كند وگور مي گم  نزدشان را از  حجتشان : يعني »كند مي

  .شوند نمي  آن  بيان  قادر به ،روز حشر  حساب

از  صخدا   رسول  چون« : است  آمده � عفان  بن ثمانع  روايت  به  شريف  در حديث

  برادرتان  براي :فرمودند ايستادند و مي مي  بر سر قبر وي ،شدند مي  فارغ  ميت  دفن

قرار   پرسش حاال مورد  كنيد زيرا او همين  مسئلت  پايداري  بخواهيد و برايش  آمرزش

  اداي  توفيق  مرگ  در وقت : يعني »دهد مي  بخواهد انجام  و خدا هر چه« .»گيرد مي

كند  گويا مي  حق  قول  را به  نكير و منكر مؤمن  سؤال  دهد و در وقت مي  شهادت  كلمه

  .گيرد قرارنمي  كند مورد پرسش مي  و از آنچه  است  مطلق  وي  لذا مشيت

نزد او   نفرشتگا ،فرارسد  مؤمن  مرگ  چون« :فرمود  كه  است  شده  روايت � عباس از ابن

بميرد با   دهند و چون مي  بهشت  او مژده  به  گاه آن ،گويند مي  و بر او سالم  حاضر شده

  دفن  چون  گاه آن ،گزارند مي بر او نماز  مردم  همراه  سپس ،شوند مي  همراه  وي  جنازه

؟  كيست  پروردگارت :شود مي  او گفته  شود و به مي  نشانده  در قبر خويش ،شود

؟  كيست  پيامبرت :شود مي  اوگفته  به  سپس .است �خداوند  پروردگارم :گويد مي

؟  چيست  شهادتت :شود مي  گفته او  به  سپس .است صمحمد   پيامبرم :گويد مي

 به  قبرش  هنگام  در اين .»هللا  رسول امحمد  نأشهد أ و  هللاال اإ  لهإال   نأشهد أ« :گويد مي

  وي  حكايت  پس ;اما كافر .شود مي  ساخته  فراخ  بر وي  ديدش  امتداد ساحه  اندازه 

  و پشتش  آيند و بر چهره فرود مي  بر وي  مرگ  در هنگام  فرشتگان  كه  است  چنين

 :شود مي  او گفته  به  گاه آن ،نشانند مي او را ،شود  قبر درآورده  به  زنند و چون مي

را   حقيقت  اين �دهد زيرا خداوند نمي  جوابي  ؟ اما او هيچ كيست  پروردگارت

  شده  مبعوث  سويت به  كه  پيامبري :شود  گفته  وي  به  گرداند و چون مي  وي  فراموش

  گمراه  چنين  را اين  و خدا ستمگران .دهد نمي  پاسخي  ماند و هيچ درمي  ؟ باز هم كيست

  .»كند مي
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 خداوند »؟ كردند، ننگريستي  بدل  ناسپاسي  خدا را به  شكر نعمت  كه  كساني  آيا به«

با   آنان  از آنجا كه ،خواند فرا مي  تعجب  به  كفار مكه  را از حال ص  پيامبرش ،متعال

قرار   ناسپاسي مورد ،پيامبري  خود به  را از ميان  ايشان  بعثت  عظماي  نعمت ؛وي  تكذيب

 مانند بر و بي  بزرگ  انعامي ،از ميانشان ص  حضرت  آن  گزينش  كه  در حالي ،دادند

  سراي  خود را به  قوم«  ناسپاسي  با اين »و«بودند  شكرگزار مي  بايد برآن مي  بود كه  آنان

 ،گروه  ينمراد از ا : قولي  به .است  هالكت :بوار .است  جهنم  كه »فرود آوردند  هالكت

لشكر   دست به  شدنشان  را با كشته  خويش  قوم ،در روز بدر  بودند كه  قريش  سران

  .فرود آوردند  است  آخرت  نابود كننده  عذاب  كه  نيستي  سراي  به  اسالم

است، در   جهنم  كه  هالكت  سراي  در آن« :كند مي  معرفي  گونه را اين )دارالبوار(  گاه آن

  .»! است  بد قرارگاهي  شوند و چه يوارد م  آن

  

��sr��q��p��o��n���m��lk��j��i��h��g��f��sr��q��p��o��n���m��lk��j��i��h��g��f��sr��q��p��o��n���m��lk��j��i��h��g��f��sr��q��p��o��n���m��lk��j��i��h��g��f  
در   شركايي : يعني » خداوند همتاياني  براي«آيند  در مي  جهنم  به  كه  گروهي  اين »و«

  به �خدا  را از راه  خويش  تا قوم : يعني »كنند  او گمراه  قرار دادند تا از راه«  ربوبيت

  ديگر سردمداران و  بتان  از متوليان ;و كفر  شرك  كار سران  است  ر افگنند و ايند  بيراهه

برخوردار : بگو«گيرند  مي قرار  مورد پيروي  گمراه  مردم  از سوي  كه  اي ضاله  مذاهب

ا قطع  و بدانيد كه«  مردم  سازي و گمراه  هستيد از شهوات  در آن  كه  آنچه  به »شويد

و   دوزخ  شما آتش  نهايي  و مقام  ا مرجعقطع : يعني » است  آتش  سوي هشما ب  بازگشت

حتما   بدانيد كه ،دهيد  ادامه  شيوه  اين اگر بر :شد  گفته  گويي .است »دارالبوار«  همان

  .است  دوزخ  سوي شما به  بازگشت
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 ،گراميداشت و  تشريف  از باب  خداوند متعال »اند، بگو آورده  ايمان  كه  بندگانم  آن  به«

با  »نماز را برپا دارند« :بگو  ايشان  به ! آري .داده  نسبت  خودش  بندگي  را به  مؤمنان

 از« :بگو  ايشان  به »و«  آن  و آداب  اركان  و رعايت  آن  مخصوص  در اوقات  آن  اداي

  روزي  كه آن از كنند پيش  و آشكارا انفاق  ايم، پنهان داده  روزي  آنان  ما به  آنچه

  قيامت در روز : يعني » اي دوستي  باشد و نه  خريد و فروشي  نه  در آن  فرارسد كه

خود   اي جريمه و  عوض  با دادن ،كرده  كوتاهي  در عمل  كه  تا كسي  نيست  دادوستدي

  و رفاقت  دوستي  روز پيوندهاي  در آن  بازخريد كند همچنين �داوندخ  را از عذاب

  او را از عذاب  كرده  و شفاعت  ميانجيگري  دوستش  براي  نيز وجود ندارد تا دوست

  كرده  كسب  ايماني  وزادوبرگ  خود توشه ،خويش  نجات  بايد براي  بنده ،برهاند بنابراين

  .آورد  روي  شايسته  لو ديگر اعما  نماز و انفاق  به

  در زكات آشكار  و انفاق  بهتر است  و اختياري  نافله  در صدقات ،پنهاني  انفاق : قولي  به

  .فرض

  

��¼»��º��¹�� �̧�¶���µ�� �́�³��²��±��°�� �̄��®��¬��«��¼»��º��¹�� �̧�¶���µ�� �́�³��²��±��°�� �̄��®��¬��«��¼»��º��¹�� �̧�¶���µ�� �́�³��²��±��°�� �̄��®��¬��«��¼»��º��¹�� �̧�¶���µ�� �́�³��²��±��°�� �̄��®��¬��«
��È��Ç��Æ����Å��ÄÃ�����Â��Á���À��¿��¾��½��È��Ç��Æ����Å��ÄÃ�����Â��Á���À��¿��¾��½��È��Ç��Æ����Å��ÄÃ�����Â��Á���À��¿��¾��½��È��Ç��Æ����Å��ÄÃ�����Â��Á���À��¿��¾��½  

  اينك ،ساخت  را روشن  بدبختانو   نيكبختان  و اوصاف  احوال �خداوند  كه  بعد از آن

كند تا  مي  بيان ،كند مي  داللت  و قدرتش  علم  و كمال  بر وجود و يگانگي  را كه  اي ادله

در  ،كنند مي  نعمتها را ناسپاسي  اين  كه  محرز شود و كفاري  بر بندگان  شكرش  وجوب

را آفريد و از   نها و زمينآسما  كه است  ذاتي  خدا آن« :بيشتر قرار گيرند  توبيخ  معرض

  بيرون  اي شما روزي  براي ها آب، از ميوه  آن  وسيله به  فروفرستاد پس  آبي  آسمان

  آورد كه  بيرون  آدم بني  براي  اي روزي  گوناگون  هاي و ميوه  از محصوالت : يعني »آورد

سزاوار   شك بي ،باشد  تهداش  جايگاهي  چنين اين  كه  كسي  پس. كنند  زندگي  آن  وسيله  به



1328  

شما   را براي  و كشتي«شود   انفاق  وي  راه و در  قرار گرفته  مورد پرستش  كه  است  آن

  را در مصالح  و آن» شود  در دريا روان«شما   خواسته  طبق »او  فرمان  گردانيد تا به  رام

  كه  آنها را در هرجاييتا  »شما مسخر كرد  براي و رودها را«كار گيريد  خود به  و منافع

  اين  كه  خدايي  پس. كنيد  ها كشتيراني رودخانه اندازيد و نيز بر  جريان  خواهيد به مي

  .و شكر است  سزاوار پرستش  شك بي ،نهاد  بر شما منت  همه

  

���Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��ÎÍ����Ì��Ë���Ê��É���Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��ÎÍ����Ì��Ë���Ê��É���Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��ÎÍ����Ì��Ë���Ê��É���Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��ÎÍ����Ì��Ë���Ê��É  
 تا از نور و »گردانيد  روانند ـ رام  پيوسته  را ـ كه  شما خورشيد و ماه  و براي«

  حيات فعالند و به  پيوسته  كه  خورشيد و ماهي ،كنيد  آنها استفاده  و ساير منافع  روشني

خورشيد و  : است  اين  يا معني .رسانند نيرو و مدد مي  ها و غيره رستني ،حيوان ،انسان

  سير و حركت زو جريانند و هرگز ا  در حركت �خدا  از فرمان  پيروي  به  هميشه ،ماه

  پس. آيند يكديگر مي  از پي  كه »و روز را  شما شب  براي  ساخت  و رام«مانند  باز نمي

و   گرفتن آرام  براي  هم  و شب  است  در امور معاش  و تالشتان  سعي  روز براي

  .طلبند او را مي  ، شكر و سپاس همه  و اين  استراحتتان

  

K� � �J� �I��H��G�� FE��D� �C��B� �AK�� �J� �I��H��G�� FE��D� �C��B� �AK�� �J� �I��H��G�� FE��D� �C��B� �AK�� �J� �I��H��G�� FE��D� �C��B� �A��� �� �� ���P��O��N�� ML��P��O��N�� ML��P��O��N�� ML��P��O��N�� ML
��R��Q��R��Q��R��Q��R��Q  

 اما ،نخواستيد  كه  هم  و از هر چه »شما عطا كرد  از او خواستيد به  كه  و از هر چه«

 خدا  و اگر نعمت«شما عطا كرد   نيز به ،شويد مند مي بهره  و از آن  مورد نياز شماست

 ، توان از وجوه  وجهي  هيچ به : يعني »شمار درآوريد را به  توانيد آن كنيد، نمي  را شماره

 از افراد بشر بخواهد تا  را نداريد و اگر فردي  تعالي  حق  نعمتهاي  و احاطه  شمارش 

  حواسش از  از اعضا يا حسي  عضوي  را بر خود در آفرينش  عزوجل  خداي  نعمتهاي

ديگر   شمارش خواهد بود  چگونه  پس  كار قادر نيست  هرگز بر اين ،شمار آورد به

  كه  ساير نعمتهايي و نيز  است  آفريده  وجودش  اعضاي  در كل  تعالي  حق  كه  نعمتهايي
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او را  ،خود  و متنوع  مختلف  و الوان  و با اجناس  كرده  بر او احاطه  وجودش  از خارج

  .است  قرارداده  خويش  زير پوشش  جهت  از همه  و هر زمان  در هر وقت

  دهان  و به  برگيري  ناني  لقمه  خواهي  چون« :گويد مي »تفسير كبير«در   فخر رازي  امام

  عالم  اين  كه آن رسد  مگر نمي  سامان به  نان  لقمه  اين  كه  كن  تأمل  امر نيك  در اين.. .بري

از روند   و كافي  شافي  او شرحي  سپس ،»باشد  فعال  وجه  ترين بر درست  وكمال تمام  به

  آشكار شد كه ،ياد كرديم  لذا با آنچه :گويد مي  و در پايان  كرده  ئهامر ارا  اين  يابي شكل

مقدور   بسيار ديگري  جزئيات  جز با شناخت ،لقمه  يك  همين  سود و منافع  شناخت

  روايت  به  شريف  در حديث .»قاصرند  مباحث  از اين  اي ذره  ها از درك و عقل  نيست

�¬�G\?�  C?   uU �J« :گفتند مي  خويش  دردعاي ص  ماكر  رسول  كه  است  آمده  بخاري

]�!�  p��� b	  ]9xAt� b	  �9-  �تو   كه آن بي ،توست  براي  شكر و سپاس !بارخدايا :�'9

  يا از آن ،گوييم  وداع  و با آن  كنيم  را ترك  يا آن ،باشي داشته  ما نيازي  شكر و سپاس  به

و جز تو   اي ما داده  به  كه  ما تو را بر هر نعمتي !بارخدايا  سپ .»پروردگارا  نياز باشيم بي

إنا   اللهم« : گوييم مي  شكر و سپاس ،داند را نمي  ديگر، حد ومرز و مقدار آن  كس هيچ

  پيشه  ستم  همانا انسان« » إال أنت  بها علينا مما ال يعلمه  أنعمت  نعمة كل   علي  نشكرك

  است  بسيار ناسپاس :كفار » است  ناسپاس«  ز شكر نعمتا  غفلت بر خود با » است

بايد شكرگزار آنها   كه و چنان  نعمتهاست  را بر خود و منكر آن �خداوند  نعمتهاي

  .نيست

  

�� �̀�_�� �̂�]���\�[��ZY��X��W��V���U��T���S�� �̀�_�� �̂�]���\�[��ZY��X��W��V���U��T���S�� �̀�_�� �̂�]���\�[��ZY��X��W��V���U��T���S�� �̀�_�� �̂�]���\�[��ZY��X��W��V���U��T���S  
 انذكر داست  برآنند كه  از مفسران  بعضي » گفت  ابراهيم  را كه  هنگامي  و ياد كن«

  پاك  اي ميوه  وقت در هر  كه  است  پاكي  كلمه  براي  مثالي  در اينجا همچون � ابراهيم 

  موحدان و بايد  است  الگو و نمونه  عزوجل  خداي  در عبادت � لذا ابراهيم ١دهد مي

:  توحيد كرد وگفت  بر آيين  پايداري  دعاي � ابراهيم ! آري. او اقتدا كنند  به

                                                 
" ��l�  �' �9)  +���m 25 .�� R�  ����0 
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را از   و مرا و فرزندانم  بگردان  امن  جايي«را   مكه:  يعني »شهر را  اينپروردگارا، «

مراد  :ديگر  قولي  و به ،اش صلبي  فرزندان  وي مراد:  قولي  به »دور دار  بتان  پرستيدن

  مانند آن و  از سنگ  جاهليت  اهل  بود كه  تمثالي : صنم .بود  و تبارش  ذريه  تمام  وي

  .كردند مي  را پرستش  ساختند و آن مي

 �خدا به  بتان  از عبادت ـ ‡ساالر توحيد و پدر پيامبران قافله  اين ـ � ابراهيم  وقتي

  از افتادن  ترس به  ديگران  دور بدارد پس  او را از آن  تعالي  حق  كند كه و دعا مي  برده  پناه

  خود است  به  مخصوص  امو اصن  بتان  داراي  سزاوارترند زيرا هر عصري  ورطه  در اين

بود و   هوش مانند لذا بايد به مي  و ناشناخته  پنهان  عصر هم  آن  بر تيزبينان  حتي  گاهي  كه

  .را شناخت  خويش  زمان  بتان

  

���r��qponm��lk��jih�gfedcba���r��qponm��lk��jih�gfedcba���r��qponm��lk��jih�gfedcba���r��qponm��lk��jih�gfedcba  
  اتيجماد  بتان  اين  كه با آن : يعني »كردند  را گمراه  از مردم  پروردگارا، آنها بسياري«

  گويي  پس اند شده  از مردم  بسياري  گمراهي  اما سبب ،نيستند  و شعور بيش  درك بي

موحد شود   و مسلماني  در دينم »كند  پيروي  از من  هركه  پس«اند  كرده  را گمراه  مردم

و  »كند  نافرماني مرا  و هر كه«  است  من  دين  از اهل : يعني » است  او از من  گمان بي«

هر چند  » مهرباني  آمرزنده تو  يقين  به  پس«در نيايد   من  و در آيين  نكرده  پيروي  ز منا

  .باشد  بزرگ  هم  وي  گناه

وجايز   جايز عقلي  ميان  و جماعت  سنت  اهل : شود كه مي  خاطر نشان  مناسبت  اين  به

  كه  است عقال جايز  در نزد آنان  يعني ،گذارند مي  فرق  خداوند متعال  در حق  شرعي

را   شرك  كه  خود او خود خبر داده  چون  را بيامرزد ولي  هر گناهي  خداوند متعال

نيز  ،باشد مي ) غيرممكن(  الوقوع  مستحيل  شرك  آمرزش  كه اين  به  عقيده  آمرزد پس نمي

در   از وي  نينافرما ،از نافرماني در اينجا � مراد ابراهيم : قولي  هرچند به.  است  واجب

  .است  غير شرك
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��b��a�� �̀�_��~���}��|��{��z��y��x��w��v��u���t��s��b��a�� �̀�_��~���}��|��{��z��y��x��w��v��u���t��s��b��a�� �̀�_��~���}��|��{��z��y��x��w��v��u���t��s��b��a�� �̀�_��~���}��|��{��z��y��x��w��v��u���t��s
���m��l��k��j��i��h����g��f���e��d��c���m��l��k��j��i��h����g��f���e��d��c���m��l��k��j��i��h����g��f���e��d��c���m��l��k��j��i��h����g��f���e��d��c  

در «  است � اسماعيل  مراد فرزندش» را  از فرزندانم  بعضي  من  هرآينه !پروردگارا«

  سكونت تو  محرم  هنزد خان«  است  مكه  وادي  كه  و علف  آب و بي » كشت بي  واديي

  ستمگر هتك  بر متجاوزان  ناميدند كه « محرم«رو   را از آن  كعبه  خانه : قولي  به » دادم

  حرام  آن  به  اهانت و  و استخفاف  احترامي بي  نوع و نيز هر  گرديده  حرام  آن  حرمت

تا در   دادم  اسكان  اديو  را در اين  ايشان : يعني »تا نماز را برپا دارند !پروردگارا«  است

  به » ده  گرايش  آنان  سوي  را به  از مردم  برخي  دلهاي  پس«نماز را بر پا دارند   آن

و   حج  تا در آن  ات خانه  مجاوران  محبت  آن  تبع  و به  ات خود و خانه  محبت  سبب

از   برخي  يدلها«  جاي به � اگر ابراهيم :گويد مي �عباس ابن .دهند  انجام  عبادت

  كعبه  به  مردم  و تمام  و روم  فارس  قطعا دلهاي ،گفت مي « مردم  همه  دلهاي« ،« مردم

در   كه  محصوالتي » ده روزي  مورد نيازشان  را از محصوالت  و آنان« .شد مي  مشتاق

  سپاسگزاري  باشد كه«  كني مي  ديگر جلب  از جاهاي  آن  سوي يا به ،روياني مي  آن

  .تو را  نعمتهاي »نندك

  تمام  گردانيد كه  امني  را حرم  كرد و كعبه  را اجابت � ابراهيم  دعاي �خداوند  پس

و   تابستاني و  بهاري  ميوه  انسان  شود تا بدانجا كه مي  آورده  آن  سوي به  محصوالت

  .يابد مي  روز واحد در آن  را در يك  و زمستاني  پاييزي

  

�sr��q��p��o��n�sr��q��p��o��n�sr��q��p��o��n�sr��q��p��o��n������¢��¡�~�}|{��zy��x��wv��ut��¢��¡�~�}|{��zy��x��wv��ut��¢��¡�~�}|{��zy��x��wv��ut��¢��¡�~�}|{��zy��x��wv��ut  
كنيم،  آشكار مي  را كه  و آنچه  داريم مي  پنهان  را كه  تو آنچه  گمان بي !پروردگارا«

  احوال  تو به ! آري »ماند نمي  بر خدا پوشيده  و در آسمان  زميندر   و چيزي  داني مي

 وجود  نيازي  پس  تري خود ما مهربان  و از خود ما به  ما از خود ما داناتري  ومصالح

 سوي و ابراز فقر خود به  اظهار عبوديت  ما تو را براي  ليكن ،كنيم  ما طلب  ندارد كه

  .داريم  شتاب  بركات  اين  دريافت  ما به  كه  جهت  بدان  همچنين ؛خوانيم مي  رحمتت 

  .است  تعالي  حق  بارگاه  به  و زاري  در تضرع  مبالغه  براي »ربنا«  تكرار نداي
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���²��±��°�� �̄�®��¬«��ª��©�� �̈��§��¦��¥��¤��£���²��±��°�� �̄�®��¬«��ª��©�� �̈��§��¦��¥��¤��£���²��±��°�� �̄�®��¬«��ª��©�� �̈��§��¦��¥��¤��£���²��±��°�� �̄�®��¬«��ª��©�� �̈��§��¦��¥��¤��£  
را   و اسحاق  اسماعيل«  و زنم  من » با وجود سالخوردگي  را كه  خداوندي  سپاس«

 و نود در � اسماعيل : قولي  به » دعاء است  پروردگار، شنواي  راستي به. بخشيد  من به

  .دنيا آمدند به � ابراهيم  سالگي  دوازده و در صد � و اسحاق  سالگي  نه

  

��¾��½���¼��»��º¹�� �̧�¶��µ�� �́�³��¾��½���¼��»��º¹�� �̧�¶��µ�� �́�³��¾��½���¼��»��º¹�� �̧�¶��µ�� �́�³��¾��½���¼��»��º¹�� �̧�¶��µ�� �́�³  
و   از نسل  برخي : يعني »نيز  من  و از فرزندان  نماز قرار ده  دارنده مرا برپا !پروردگارا«

  نساخت  شامل  خويش  را در دعاي  همه � هيمابرا .نماز قرار ده  را نيز برپادارنده  تبارم

نخواهند  كفار خواهند بود و نماز را برپا  از جمله  از آنان  يبعض  كه  دانست زيرا مي

مرا   ودعاي !پروردگارا«بود   كرده  امر آگاه  خود او را از اين  عزوجل  و خداي  داشت

  .را بپذير  يا عبادتم ،كن  را اجابت  دعايم : يعني »بپذير

  

��Ç��Æ���Å��Ä��Ã��Â��Á�������À��¿��Ç��Æ���Å��Ä��Ã��Â��Á�������À��¿��Ç��Æ���Å��Ä��Ã��Â��Á�������À��¿��Ç��Æ���Å��Ä��Ã��Â��Á�������À��¿  
در   بر مكلفان  حساب  روز ثبوت : يعني »شود برپا مي  سابح  كه  روزي !پروردگارا«

 و بر پدر و  بر من«بازار برپا شد  :شود مي  گفته  كه  است  تعبير چنان  محشر و اين

 ،نندسبحا  خداي  دشمن  بداند پدر و مادرش  كه از آن  او قبل : قولي  به »بيامرز  مادرم

را   مؤمنان �خدا  بندگان  از ميان .نيز بيامرز » انو بر مؤمن«كرد   مغفرت  آنها طلب  براي

  .كفار جايز نيست  در حق  مغفرت  زيرا دعاي  ساخت  مخصوص  مغفرت  دعاي  به

  

���Õ��Ô��Ó��� � � �Ò��Ñ��� �Ð�� ÏÎ���Í��Ì��Ë��Ê��É��È���Õ��Ô��Ó��� � � �Ò��Ñ��� �Ð�� ÏÎ���Í��Ì��Ë��Ê��É��È���Õ��Ô��Ó��� � � �Ò��Ñ��� �Ð�� ÏÎ���Í��Ì��Ë��Ê��É��È���Õ��Ô��Ó��� � � �Ò��Ñ��� �Ð�� ÏÎ���Í��Ì��Ë��Ê��É��È
���Ö���Ö���Ö���Ö  

 را در  ستمگران  چون : يعني »مپندار  كنند، غافل مي  ستمكاران  و خدا را از آنچه«

  خداي  نشود كه  غالب  و ضميرت  پندار بر ذهن  اين ،ديدي  و نعمت  و امنيت  متيسال

 : يعني »را آنان  كه  نيست  جز اين«  است  غافل  عذاب  آنها براي  از سزاوار بودن  سبحان
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تأخير  به شود  خيره  چشمها در آن  كه  روزي  براي«  برابر ستمشان را در  آنان  مجازات

تأخير  به  روزي  را براي  كيفر آنان  كند بلكه نمي  مجازات  دم آنها را در : يعني »اندازد مي

در   كه  آنچه  از هول ;شود نمي  و بسته  باز مانده  در آن  محشريان  چشمهاي  اندازد كه مي

  .شود مي  بر آنها چيره  كه  و دهشتي  حيرت  بينند و از شدت روز مي  اين

  

��F��E��D��C��B��A��F��E��D��C��B��A��F��E��D��C��B��A��F��E��D��C��B��A��K��J���I��HG��K��J���I��HG��K��J���I��HG��K��J���I��HG  
حشر را   ميدان  سوي  به  شان از قبرها و شتافتن  برخاستنشان  كيفيت  خداوند متعال  سپس

باال   سربه«دعوتگر   نداي  محشر در پي  سوي به »شتابانند« :فرمايد مي  كرده  بيان

  و هراس  هول از پر  هاي با نگاه ؛آن  سوي به  كنندگان و نگاه  آسمان  سوي به » برداشتگان

نگرد  نمي  ديگري به  دارند و كسي  آسمان  سر به  همه  كه طوري به ،و ذلت  و بيچارگي

  باقي  باز و مبهوت  همچنان  چشمهايشان : يعني »گردد باز نمي  سويشان به  چشمشان«

و   و هراس  پريشاني  سبب به ،و جرأت  و فهم  از عقل » است  خالي  و دلهايشان«ماند  مي

  .اند در افتاده  آن  به  كه  و دهشتي  حيرت

  

��Z��Y��X��W��V��U��T��S���R��Q��P��O��N��M��L��Z��Y��X��W��V��U��T��S���R��Q��P��O��N��M��L��Z��Y��X��W��V��U��T��S���R��Q��P��O��N��M��L��Z��Y��X��W��V��U��T��S���R��Q��P��O��N��M��L
��g��f��e���d��c��b��a�� �̀�_�� �̂�]\���[��g��f��e���d��c��b��a�� �̀�_�� �̂�]\���[��g��f��e���d��c��b��a�� �̀�_�� �̂�]\���[��g��f��e���d��c��b��a�� �̀�_�� �̂�]\���[  

 ،روز  آن  كه »آيد مي  بر آنان  عذاب  كه  را از روزي  مردم« ص !پيامبر  اي » و بترسان«

روز   در آن  كافران : يعني »ندگوي مياند،  كرده  ستم  كه  آنان  پس«  است  روز قيامت

 دور  كه  معين  ما را تا زماني » بخش  مهلت  ما را تا چندي !پروردگارا« :گويند مي

 مطرح  پيامبرانت  بر زبان  كه »تو را  تا دعوت«  دنيا برگردان  و به  ده  مهلت ،نيست

 ما  به  كه  ها و تكاليفي برنامه  آندر  » كنيم  پيروي  و از پيامبران  كنيم  اجابت«  اي كرده 

  جبران ،ايم كرده  و اهمال  كوتاهي  آن  در قبال  را كه  آنچه ،مهلت  اند و در اين كرده  ابالغ

  .كنيم
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  قسم  اين از  مگر شما پيش« :شود مي  گفته  در پاسخشان  توبيخ  شيوه  به  كه  در اينجاست

در دنياسوگند   شما نبوديد كه  آيا اين »؟ نيست  زوالي  شما را هيچ  خورديد كه نمي

  !؟ نيست  و معادي  دنيا قيامت  آن  ناپذيريد و هرگز در پي فنا  خورديد كه مي

  

���s��r��q������p��o��n��m���l��k��j��i��h���s��r��q������p��o��n��m���l��k��j��i��h���s��r��q������p��o��n��m���l��k��j��i��h���s��r��q������p��o��n��m���l��k��j��i��h
��v��u��t��v��u��t��v��u��t��v��u��t  

» كردند بر خود ستم  كه  كساني  در منازل«مستقر شديد  : يعني »گزيديد  و سكونت«

  خداي  باكفر به  كه  است  كفاري  از اماكن  ثمود و مانند آن  شهرهاي :از  ارتعب  منازل  آن

  با مشاهده »شد شما آشكار  و براي«كردند   ستم  بر خويشتن  وي  و نافرماني  سبحان

در   سختي  عذاب و  مجازات  و چه » كرديم  معامله  چگونه  با آنان  كه«  آثار عذابشان

 ،آثار  اين  وجود مشاهده اما با ،رسانديم  آنان  به  هايشان و نافرماني  انو گناه  برابر جرايم

  پيامبران  خود و بر زبان  دركتابهاي » شما زديم  و مثلها براي«نگرفتيد   عبرت  درس

  چرا آن  پس : يعني .حجت  واكمال  بيشتر و اتمام  و بيان  توضيح  جهت به ‡خويش

  !نگرفتيد؟  درس و از آنها  داده اررا مورد انكار قر  حجت  همه

  

��c���b��a�� �̀�_�����~��}��|���{��z��y��x��w��c���b��a�� �̀�_�����~��}��|���{��z��y��x��w��c���b��a�� �̀�_�����~��}��|���{��z��y��x��w��c���b��a�� �̀�_�����~��}��|���{��z��y��x��w  
  كه  بزرگي  باطل  و اثبات  در انكار حق »كار بردند خود را به  نيرنگ  آنان  يقين و به«

 با : يعني » نزد خداست  و مكرشان«اند  نهاده  آن  خود را در راه  و توان  توش  تمام

بيند  مي  مكرورزي  را در حال  او آنان  كه ورزند در حالي مكر مي  سبحان  ايخد  دوستان

كوهها از   هرچند از مكرشان«داند  را دقيقا مي  و آن  داشته  احاطه  و بر مكر و نيرنگشان

  شدن  ازجا كنده  به  نيرومند باشد كه  پايه  تا بدان  آنان  هرچند نيرنگ : يعني »برآيند  جاي

  را نصرت  خويش دين  عزوجل  خداي ،بزرگ  نيرنگ  اما باوجود آن ،ينجامدكوهها ب

و او   است  آگاه  از نيرنگشان �خداوند : است  اين  ديگر معني  قولي  به .دهد مي

  نيرنگشان  برآيند بلكه  از جاي  كوهها بر اثر آن  داند كه نمي  بزرگ  را چنان  نيرنگشان

  بس  عزوجل  بر خداي  بزرگي  كوهها با آن  آفرينش  كه حالي در  پس.  است  بسيار ضعيف
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 :ديگر  قولي  باشد؟ به دشوار مي  بر وي  نيرنگشان  اثر ساختن بي  چگونه ،است  آسان

  .است  كرده  ها تشبيه كوه  را به  ايمان  اهل  آيه  در اين �خداوند

  

��p���o��n���m��l��k��ji��h��g��f��e��d��p���o��n���m��l��k��ji��h��g��f��e��d��p���o��n���m��l��k��ji��h��g��f��e��d��p���o��n���m��l��k��ji��h��g��f��e��d  
  مراد، وعده »كند مي  را خالف  پيامبرانش  خود به  خداوند وعده  همپندار ك  پس«

 اما قطع( :�W����V��U...�z} : است  وي  فرموده  با اين  پيامبرانش  به  سبحان  خداي

���è}� : وي  و فرموده »51/غافر« ) دهيم مي  خود را نصرت  پيامبران �ç��æ� �å

é z�  : )شويم پيروز مي  و پيامبرانم  طعا منق  كه  است  كرده  خداوند فيصله  (

 كند  تواند بر او غلبه نمي  كس  هيچ  پس  است » خداوند غالب  گمان بي« .»21/مجادله«

  .گيرد مي  انتقام  دوستانش  براي  ا از دشمنانشقطع  پس » است  انتقام  صاحب«

  

��|��{��z��y��x���wv��u���t��s��r��q��|��{��z��y��x���wv��u���t��s��r��q��|��{��z��y��x���wv��u���t��s��r��q��|��{��z��y��x���wv��u���t��s��r��q  
از  مراد ،اكثر مفسران  در رأي »شود  گردانيده  مبدل  زمين  ينغير ا  به  زمين  كه  روزي«

و «باشد  مي  زمين  ذات  مراد تغيير دادن : قولي  اما به .است  زمين  اوصاف  تغيير دادن:  آن

بنا بر  ـنيز  آسمانها  دادن تغيير »شود  گردانيده  آسمانها مبدل  غير اين  آسمانها به

  .آنهاست  ذات  دادن يا تغيير  اوصاف  تغيير دادن  معناي به ـ  سرانمف  در ميان  فوق  اختالف

  بلنديهاي تلها و  كردن هموار: از  است  عبارت  در روز قيامت  زمين  اوصاف  تغيير دادن

  ساختن  سطح  هم و  و گستراندن  آن  كوههاي  كردن و هموار  كوبيدن  آن، درهم

و   ساختن  متالشي :از  است  آسمانها عبارت  وصافا  كردن  و تبديل. آن  نابرابريهاي

  شريف  در حديث. ماه  كردن  خورشيد و تاريك  پيچاندن  ستارگان، درهم  شكافتن  درهم

همانند   شوند كه مي حشر  نشاني سفيد بي  بر زمين  در روز قيامت  مردم«:  است  آمده

در  .»وجود ندارد  نشاني و  عالمت  كس  هيچ از  و در آن  است ١و صافي  پاك  نان  قرص

  ريخته  خوني  بر آن  نه  سفيد كه  است  زميني ،محشر  زمين« : است  آمده  ديگري  روايت

                                                 
"" ���3-  $��%  ��&  +���5 ]/9?�  .���5 ,2�� ]/9?�  N��  2��  �)  >� ���  #��9|  ��'�U ��'  ��� ���'0 
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  عنها روايت هللا رضي  از عائشه  همچنين .« است  گرفته  انجام  گناهي  بر آن  و نه  است

���r��qr��qr��qr��q﴿ : آيه  درباره صخدا   از رسول :فرمود  كه  است  شده �� �� �� �u�� �t� �s��u�� �t� �s��u�� �t� �s��u�� �t� �s...﴾ 

 ،شود مي  تبديل  ديگري  زمين  به  زمين  روز كه  در آن !هللا  يا رسول : و گفتم  كردم  سؤال

قهار   حضور خداوند يگانه  به  و مردم« .»صراط  بر باالي« :كجا هستند؟ فرمودند  مردم

در دنيا از   كه را  يا آنچه ،خود ظاهر و آشكار شوند  از قبرهاي  مردم : يعني »ظاهر شوند

  در كنار قهاريت  تعالي  حق  ذكر وحدانيت .آشكار شود ،كردند مي  خود كتمان  اعمال

  .است  و سنگين  سخت  نهايت ،روز  در آن كار  كه  است  ، مفيد آن وي

  

��¤��£��¢��¡������~��}��¤��£��¢��¡������~��}��¤��£��¢��¡������~��}��¤��£��¢��¡������~��}  
 مشركان : نييع » بيني در زنجيرها مي  بسته  هم  و پا به  روز دست  را در آن  و مجرمان«

  بسته  هم به  يا با شياطين ،اند شده  بسته  هم  در زنجيرها به  كه  بيني مي  را در روز قيامت 

در   كه چنان.است  شده  بسته  پاهايشان  در زنجيرها و بندها به  يا دستهايشان ،اند شده

  .است  آمده :دهلوي  هللا ولي  شاه  ترجمه

  

��«��ª��©��� �̈�§��¦��¥��«��ª��©��� �̈�§��¦��¥��«��ª��©��� �̈�§��¦��¥��«��ª��©��� �̈�§��¦��¥  
  كه  است « قطران«  از ماده  لباسها و پيراهنهايشان : يعني » است  از قطران  پوشهايشان  تن«

  ؟ زيرا آتش است  شده  انتخاب  ماده  و چرا اين .شود مي  ماليده  بدنشان  بر پوست  از آن

 : قطران .دارد  اي گنديده  بوي  ماده  شود و نيز اين مي  مشتعل  سرعت  به  ماده  در اين

  به  يا مانند آن  و زغال  چوب  از جوشاندن  كه  است  و سياهرنگ  چسبنده ،رقيق  مغيص

  مس  قطران« :گويد مي � عباس ابن .باشد مي  اشتعال  قابل  آيد و سخت مي  دست

  و آتش«  است  شده  معني »قير«  به « قطران« ها از ترجمه  در بعضي .« است  گداخته

را   كشد و آنان مي  زبانه  هايشان چهره  بر روي  آتش : يعني »اندپوش را مي  هايشان چهره

در   مدركه  ذكر شد زيرا حواس  هايشان بر چهره  آتش  پوشش امخصوص .دهد مي  عذاب

  ترين گرامي  قلب  كه چنان  است  بدن  ظاهري  بخش  ترين گرامي  قرار دارد وچهره  چهره

  .باشد مي  بدن  عضو باطني
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� �̄�®��¬� �̄�®��¬� �̄�®��¬� �̄�®��¬������������������������������¹�� �̧�¶��µ�� �́��³²��±��°��¹�� �̧�¶��µ�� �́��³²��±��°��¹�� �̧�¶��µ�� �́��³²��±��°��¹�� �̧�¶��µ�� �́��³²��±��°  
 جزا دهد، همانا«از خير يا شر  » است  كرده  آنچه  را، بر وفق  تا خداوند هر كسي«

 سازد نمي  خود مشغول  به  او را از كار حساب  چيزي » گر است خداوند زود حساب

او  سازد لذا نمي  خود مشغول  به  ديگران  او را از حساب  از آنان  يكي  حساب  همچنين

  .دهد مي  انجام  خاليق  با تمام  را همزمان  حساب  اين

  

Ç��Æ��Å��Ä��Ã����Â��Á��À��¿��¾���½��¼��»��ºÇ��Æ��Å��Ä��Ã����Â��Á��À��¿��¾���½��¼��»��ºÇ��Æ��Å��Ä��Ã����Â��Á��À��¿��¾���½��¼��»��ºÇ��Æ��Å��Ä��Ã����Â��Á��À��¿��¾���½��¼��»��º  
  است  ابالغي  است  آمده  سوره  در اين  كه  يا آنچه ،قرآن  اين : يعني » است  بالغي  اين«

  حجت ،زيرا با قرآن ؛شان همگي » مردم  براي« ؛است  كافي  پند و اندرز گرفتن  براي  كه

  خود آيند و به  به ،ابالغ  اين تا با : يعني »يابند  بيم  و تا بدان«شود  مي  اقامه  آنان بر  كامل

قبال   كه  اي تكويني  تا با ادله : يعني » است  يگانه  او معبودي  و تا بدانند كه«گرايند   راه

  و عدم  سبحان  خداي  وحدانيت  به ،سوره  ندر اي  شده  تالوت  قرآني  ذكر شد و با آيات

خرد   و تا صاحبان«امر دانا گردند   اين  به  خوبي  و به  برده  او پي  براي  وجود شريكي

   .آيند  نور بيرون  سوي  ها به از تاريكي ،ابالغ  و با اين »پند گيرند

  وحدانيت  ، انذار، اعالم را در ابالغ  سوره  مقاصد اين  كريمه  آيه  اين ،ترتيب  اين  به

  .است  كرده  خالصه  مردم  و پند و تذكر براي �خداوند
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  ﴾حجر  سوره﴿
 . است  آيه) 99(  و داراي  است  كيم

  

  نام »حجر« ،حجر در آن  اصحاب  داستان  بيان  سبب  به  مباركه  سوره  اين : تسميه  وجه

  .ثمود اند  قوم ،حجر  و اصحاب  مو شا  مدينه  در ميان  است  اي وادي »حجر« .گرفت

 : محور آن  يعني ،كند مي  را دنبال  مكي  هاي سوره  خود اهداف  در موضوع  سوره  اين

  .باشد و معاد مي  نبوت ،توحيد  اثبات

  

��H��G��F��E��D��C��BA��H��G��F��E��D��C��BA��H��G��F��E��D��C��BA��H��G��F��E��D��C��BA  
 « بقره«  ، در آغاز سوره مقطعه  بر سر حروف  و بحث »الف، الم، راء« :شود مي  خوانده

  مبين  قرآن و  كتاب  آيات« ؛است  آن  حجر متضمن  سوره  كه  آياتي » اين«  شتگذ

 .ذكر شد  هم با  آن  براي  و در اينجا هر دو اسم  است  نيز قرآن  مراد از كتاب » است

و   صفات ،وجود  كننده  روشنگر و اثبات  قرآن ! آري .روشنگر و مفيد بيان  يعني : مبين

  گوياي ،انسان  هاي ويژگي و  طبيعت  كننده  تبيين ،و شريعت  دين بيانگر ،الهي  سنن

  .باشد مي او  نيازهاي  او و نهايتا روشنگر تمام  دردها و درمانهاي

  

��P��O��N��M��L��K���J��I��P��O��N��M��L��K���J��I��P��O��N��M��L��K���J��I��P��O��N��M��L��K���J��I  
  است  مراد اين »بودند  مسلمان  كاش  كافر شدند، آرزو كنند كه  كه  بسا كساني چه«

 كنار  انسانها به  و ديده  از برابر دل  مادي  دنياي  ظلماني  هاي پرده  در روز قيامت  چون  كه

 امر بر  گردد و اين  روشن  كافريشان  شيوه  بطالن  بر كفار آشكار گشته  رود و حقيقت

غير   حقي  و دين  است  اسالم  همانا دين  سبحان  نزد خداي  حق  دين  هويدا شود كه  آنان

  مسلمان  كاش  افتند كه آرزو مي  در اين  آنان  كه  است  هنگام  ر ايند ،وجود نداشته  از آن

  هايشان نفس  كردن مالمت و  و ندامت  حسرت  فقط از روي  آرزويشان  اين  بودند ولي مي

 : قولي به .در بر ندارد  برايشان  ثمري سود و  و هيچ  است �خداوند  از قصور در پيشگاه

  كنار زده  ها از برابر آنان حجاب  كه  گاه آن كنند آرزو را مي  اين  كندن  جان  كفار در وقت
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وارد   بهشت  به  مسلمانان  كنند كه آرزو را مي  اين  هنگامي :ديگر  قولي به .شود مي

 صخدا   از رسول � اشعري ابوموسي  روايت به  شريف  در حديث  كه شوند چنان مي

  خواسته �خداوند  كه  قبله  از اهل  و كساني  اندوزخي  چون« :فرمودند  كه  است  آمده

 :گويند مي  مسلمانان  كفار به ،جا شوند يك  با هم  در دوزخ » گنهكارانشان  يعني«  است

شما   اما اسالم :گويند مي .ايم بوده  مسلمان ;چرا :گويند ايد؟ مي نبوده  آيا شما مسلمان

در   ايد؟ مسلمانان گشته  همدم  ا ما در دوزخب  نكرد و اينك  از شما دفع را  باليي  هيچ

  گاه آن ! ايم گرفته قرار  بدانها مورد مؤاخذه  كه  ايم داشته  ما گناهاني :گويند مي  پاسخشان

  قبله  از اهل  دهد تا كساني دستور مي ،است  آنان  وگوي گفت  شنواي  كه  عزوجل  خداي

 ،بينند مي رويداد را  كفار اين  چون  پس .دآورن  بيرون  هستند از آن  در دوزخ  را كه

 ،شدند  آورده  بيرون  از دوزخ  آنان  كه تا چنان  بوديم  مسلمان  ما هم  كاش  اي :گويند مي

  .« شديم مي  آورده  بيرون  ما نيز از آن

در   كه  حالي تعبير شد در ،است  مفيد تقليل  كه) ربما(  كفار به  از آرزوي  كه اين  دليل

  وهراس  در هول  كفار چنان : كه  است  اين ،بسيار باشد  آرزويي  بايد چنين  مقامي  نانچ

  چنين در  فكر كردن  ، مجال و هراس  هول  اين  شوند كه گرفتار مي  و قيامت  دوزخ

  .دهد نمي  آنان  را به  اموري

  

��Y��X��W��VU��T��S���R��Q��Y��X��W��VU��T��S���R��Q��Y��X��W��VU��T��S���R��Q��Y��X��W��VU��T��S���R��Q  
پيامبر   اي » بگذارشان« :دهد تهديد قرار مي مورد  كفار را چنين  خداوند متعال  سپس

  زودي به  كند پس  دراز سرگرمشان  تا بخورند و برخوردار شوند و آرزوي« !ص

خود  هرگز به ،بوده  خودشان  دون  دنياي  تا سرگرم  كن  رهايشان : يعني » خواهند دانست

و   باطل  در فرورويهاي  بگذارشان ،نسپرند  ره  حق  سوي به  از باطل  گاه نيايند و هيچ

دنيا   هاي گذاراني از لذايذ و خوش  مندشدن و بهره  ، خوابيدن مانند خوردن ؛شان بيهوده

 ! آري .ندارند  و غمي  ديگر هم  جز اين  هستند كه  همانند چهارپاياني  زيرا آنان

را   آنان ،نيويد  پرپهناي تا آرزوهاي ;« أمل  طول«و   طوالني  آرزوهاي  در اين  بگذارشان
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عبرتبار   عملكرد و فرجام  وپليدي  زشتي  زودي سازد اما به  خود سرگرم  به  ات از پيروي

  .را خواهند دانست  كار خويش

 ـ  دنيوي و  مادي  طويل  آرزوهاي  يعني ـ  « أمل«  طول  در نكوهش  كه  ذكر است  شايان

شود  پير مي  فرزند آدم«:  است  ريفش  حديث  اين  از جمله ؛است  آمده  زيادي  احاديث

  ديگري  شريف  درحديث .« و أمل  حرص :گردد مي  در او جوان  اما دو چيز همچنان

آرزو   طول ،قلب  قساوت ،چشم  بودن  خشك : است  چهار چيز از بدبختي« : است  آمده

  .»بر دنيا  و حرص

و از  خود آيند  كفار به  كه  تامر اس  از اين صپيامبر   ساختن نوميد ،كريمه  آيه  هدف

اند لذا  خفت و  خواري  اهل  آنان  كه  است  ايشان  به  واقعيت  اين  كفر بازايستند و اعالم

  .در بر ندارد  سودي  هيچ  نصيحتشان

  

��b��a�������� �̀�_��� �̂�]��\���[��Z��b��a�������� �̀�_��� �̂�]��\���[��Z��b��a�������� �̀�_��� �̂�]��\���[��Z��b��a�������� �̀�_��� �̂�]��\���[��Z  
 ،داد  ار فرماناز كف  گروه  اين  كردن  ترك  را به ص  پيامبرش �خداوند  كه بعد از آن

  :كند مي  بيان  چنين  ذيل  را در آيات  فرمان  اين  علل

  اجل  آن  كه » داشت  معيني  مكتوب  اجل  كه مگر آن  را نابود نكرديم  شهري  و ما هيچ«

موعد   از آن  نه  مجرمان  لذا نابودي.  است  محفوظ نوشته  در لوح  عزوجل  نزد خداي

  .شده  فراموش  و نه  است  مجهول  نه  تعالي  موعد نزد حق  و اين  پس  افتد و نه مي  پيش

  

��j��i��h��g���f��e��d��c��j��i��h��g���f��e��d��c��j��i��h��g���f��e��d��c��j��i��h��g���f��e��d��c  
نابود  خود  اجل  از فرارسيدن  قبل : يعني »افتد مي  پيش  نه  خويش  از اجل  امتي  هيچ«

بايد ن ،شود مي  ها داده امت  به  كه  لذا مهلتي  خويش  از اجل »ماند مي  پس  و نه«شود  نمي

  .خود گرداند  را فريفته  عاقالن

او  : كه  است  اين  و آن  است  ها يكي در امت �خداوند  و قانونمندي  سنت ،بنابراين

  نهايت  و به  بر آنان  حجت  كند  مگر بعد از اقامه نمي  را هالك  سرزميني  هيچ  مردم

  بدان ،است  اين  الهي  سنت  وقتي  پس .محفوظ  در لوح  مقرر و موعودشان  اجل  رسيدن
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  بدين ،رسد فرامي اند نيز گرفته  درپيش  با تو ستيزه  كه  كفاري  محتوم  اجل  كه !محمد  اي

  .فروگذار  بارشان و روزگار تأسف  را در حال  آنان ،جهت

  

��z�� � � � � � � � � � � � �y��x��w��v��u��t��s��r��q��p���o��n��m��l��k��z�� � � � � � � � � � � � �y��x��w��v��u��t��s��r��q��p���o��n��m��l��k��z�� � � � � � � � � � � � �y��x��w��v��u��t��s��r��q��p���o��n��m��l��k��z�� � � � � � � � � � � � �y��x��w��v��u��t��s��r��q��p���o��n��m��l��k
��|��{��|��{��|��{��|��{  

بر او   قرآن  كه آن  اي«و استهزا   تهكم  از روي صخدا   رسول  به  كفار مكه »و گفتند«

  به«  است  شده  نازل  بر او قرآن  و ادعايش  زعم  به  كه  كسي  اي : يعني » است  شده  نازل

  و مأمور تبليغ خدا  رسول  گويي مي  ادعا كه  اين  سبب  تو به : يعني » اي تو ديوانه  يقين

  ادعاي  چنين ،باشد  عاقل  كه نظر ما كسي  زيرا به  اي قينا ديوانهي ،هستي  وي  احكام

  گونه  اين  واگذاري  حالشان را به  بايد كفار مكه  كه  ديگري  علت ! آري .كند نمي  بزرگي

  .است  سخنان

 ما  ها را پيش هستي، چرا فرشته  گويان اگر از راست« :افزودند  كفار مكه  گاه  آن

 اگر از : است  اين  معني  قولي دهند؟ به  گواهي  ات بر راستگوييتا  » آوري نمي

تو   تكذيب  سبب  تا ما را به  آوري را بر سر ما نمي  چرا فرشتگان ،هستي  گويان راست

  .كنند؟  مجازات

  

��f��e��d�����������c��b��a���� �̀�_��~��}��f��e��d�����������c��b��a���� �̀�_��~��}��f��e��d�����������c��b��a���� �̀�_��~��}��f��e��d�����������c��b��a���� �̀�_��~��}  
جز  : يعني » حق را جز به  شتگانفر« :فرمايد مي  را رد كرده  سخنانشان  اين  خداوند متعال

  مناسبت  و آن » فرستيم نمي فرو«ما اقتضا كند   رباني  و مشيت  حكمت  كه  آنچه  براي

شما   درخواست  پس  عذاب  كردن  يا در نازل ،است  و وحي  پيام  آوردن يا در فرود ،حق

  و در آن«باشد   حكمت  و قرين  الزم  در آن  فرشتگان  فرستادن  كه  نيست  اموري  از آن

  قطعا كفار در آن ،را فرودآوريم  فرشتگان اگر ما : يعني »نيابند  هنگام، ديگر مهلت

  ما اين  شوند زيرا سنت مي  نابود ساخته گيرند و مي قرار  سخت  مورد مجازات  هنگام

  آن  شاهدهاما آنها بعد از م  كنيم  نازل  حسي  معجزه  مردم  درخواست  اگر طبق  كه  است

لذا   كنيم مي  بر آنها نازل  كننده  كن ريشه  عذاب  درنگ بي  آن  دنبال به ،نياورند  ايمان
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  نيست  ما بر اين  و حكمت  سودشان  به  نه  آنهاست  زيان  ا بهمسلم  فرشتگان  فرودآوردن

  از آنان  برخي  كه  گرفته  ما سبقت  ازلي  امر در علم  زيرا اين  كنيم  عذابشان  تابش  به  كه

  .آورند مي  ايمان  زودي  به  فرزندانشان و از

  

���n��m���l��k������j��i��h��g���n��m���l��k������j��i��h��g���n��m���l��k������j��i��h��g���n��m���l��k������j��i��h��g  
 ،برايشان  قرآن  نزول  سبب  به صخدا   رسول  به  جنون  در رد اتهام  تعالي  حق  سپس

آنها منكر   را كه  قرآني  اين : يعني » ايم كرده  را نازل  قرآن  ترديد ما اين بي« :فرمايد مي

ا ما خود و قطع«  ايم ما فرود آورده ،كنند مي  متهم  ديوانگي  به  آن  سبب  آنند و تو را به

  سزاوار آن  كه  ازآنچه ;و مانند اينها  و كاستن  و افزودن  و تحريف  از اشتباه » آنيم  نگهبان

تا ابدالدهر   گذر زماندر   تعالي  حق  كه  است  كريم  قرآن  مهم  ويژگي  اين ! آري .نيست

علما و   كه  پيشين  هاي كتاب  بر خالف ،گرديده  آن  دار حفظ و نگهداشت  عهده

و   كتابها را تبديل  و آن  نكرده  را رعايت  امانت  مأمور حفظ آنها بودند ولي  روحانيون

ناپديد شد كتابها نابود و   آن  اصل  كار را بدانجا رساندند كه  حتي  نمودند بلكه  تحريف

  .نيست  جاي از آنها بر  و امروز ديگر اثري

  

��v���u��t��s��r��q��p��o��v���u��t��s��r��q��p��o��v���u��t��s��r��q��p��o��v���u��t��s��r��q��p��o  
و « :فرمايد مي  ايشان  به  خطاب  پيامبرش  و دلجويي  تسليت  از باب  خداوند متعال  گاه آن

  ها و طوائف فرقه ،ها در امت : يعني » پيشينيان  هاي از تو نيز در گروه  پيش  يقين به

در   كه  تنها تو نيستي !صمحمد  اي  پس » فرستاديم  پيامبراني«  آنان  و آيندگان  نخستين

و   است  شيعه  جمع : شيع .اي روبرو شده  مخالفت  سركش  امواج  با اين ،رسالت  ميدان

  متفق  رأي  بر يك  يا در انديشه ،يا در مذهب ،در عقيده  كه  است  يا گروهي  فرقه : شيعه

  .باشد
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�x��w�x��w�x��w�x��w�������������~��}������|��{��z���y�����~��}������|��{��z���y�����~��}������|��{��z���y�����~��}������|��{��z���y  
 اي  كه چنان »گرفتند مي  مسخره  به او را  كه نيامد جز آن  آنان بر  پيامبري  و هيچ«

  .گرفتند  در پيش  اي رويه  كفار با تو چنين  گروه  اين !صمحمد 

  

��¦��¥��¤���£��¢��¡��¦��¥��¤���£��¢��¡��¦��¥��¤���£��¢��¡��¦��¥��¤���£��¢��¡  
و   مجرمان  را در دل  گمراهي : يعني » دهيم مي  راه  مجرمان  را در دل  آن  گونه بدين«

  قولي به .داديم  راه  پيشين  مجرمان  را در دل  آن  كه چنان  دهيم مي  جديد راه  بزهكاران

كنند  مي  تكذيب را  آن  پس  دهيم مي  راه  آنان  را در دل  قرآن  گونه بدين : است  اين  معني

  .كردند  ما را تكذيب  پيامهاي  پيشينيان  كه چنان

  

ª©�� �̈�§ª©�� �̈�§ª©�� �̈�§ª©�� �̈�§����������°��� �̄�®��¬��«��°��� �̄�®��¬��«��°��� �̄�®��¬��«��°��� �̄�®��¬��«  
و «آورند  نمي  ، ايمان را فرود آورديم  آن  كه  قرآني  به : يعني »آورند نمي  ايمان  آن  به  كه«

.  است  بوده  چنين  پيوسته  پيشينيان  و رسم  راه : يعني » گذشت  پيشينيان  سنت  هرآينه

  تكذيب  روش  كه آنجا ـ  گذاشته  بنيان  در نابود كردنشان �خداوند  كه  سنتي  همچنين

  به !صمحمد   اي  جهت  بدين ،تغيير ناپذير است ـگيرند    و استهزا را در پيش

  پست  ها و آرزوهاي انديشه  باتالق را فروگذار تا در مبند و آنها  طمع  شدنشان  مسلمان

  .خود فرو روند

  

�����Â��Á���À��¿��¾��� �½��¼��»���º��¹�� �̧ �¶��µ�� �́ �³��²��±�����Â��Á���À��¿��¾��� �½��¼��»���º��¹�� �̧ �¶��µ�� �́ �³��²��±�����Â��Á���À��¿��¾��� �½��¼��»���º��¹�� �̧ �¶��µ�� �́ �³��²��±�����Â��Á���À��¿��¾��� �½��¼��»���º��¹�� �̧ �¶��µ�� �́ �³��²��±
ÃÃÃÃ�����������Ä���Ä���Ä���Ä  

  دري«ص محمد  استهزاگر به  كننده  معاند تكذيب  گروه  بر اين : يعني»  و اگر بر آنان«

در   همواره  پس«صعود كنند   آن تا بر  داديم مي  امكان  آنان  و به»  گشوديم مي  از آسمان

  در آسمان را  ابزار تا آنچه  يا بدون ،فضايي  ابزار و تجهيزات  وسيله به »رفتند باال مي  آن

  اين »تندگف قطعا مي«  كرديم مي  اگر چنين ! آري ،كنند  مشاهده ،است  ملكوت  از عجايب
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  بندي ما چشم  كه  نيست  جز اين«  شان و لجاجت  از فرط عناد و سركشي ;كفار نابكار

  اين  سخنشان  معناي  قولي به .است  شده  بسته  حقيقت  ما از دريافت  و چشمان » ايم شده

  ما مردمي  بلكه«  است  شراب  ما بر اثر مستي  در ديدگان  پديد آمده  اختالل : است

  .ندارد  حقيقتي  هيچ  بينيم مي  آنچه ،بنابراين » ايم شده  افسون  كه  هستيم

  به  ايمان  كه  اي حسي  معجزه  آنان  زيرا وقتي  از عنادشان  واقعي  است  تصويري  اين

  بينايي  به  كند ببينند ولي مي  الزام  را بر آنان  و كتبش ‡يامبرانپ ،فرشتگان ،�خدا

و  يا جادو  سكر و مستي  عارضه  سبب  به  آن  ادراك  را بدهند كه  نسبت  خود اين

جز  ،وضعي و  حال  در چنين  پس  نيست  با واقع  و منطبق  حقيقي  ادراكي ،زدگي افسون

  حالشان  به  سودي  ماند؟ مگر پند و موعظه مي  يباق  راهي  ديگر چه  فروگذاشتنشان

  !دارد؟

  

���H��G��F��E��D��C��B��A���H��G��F��E��D��C��B��A���H��G��F��E��D��C��B��A���H��G��F��E��D��C��B��A  
  گانه دوازده سيار  ستارگان :مراد از برجها » آفريديم  برجهايي  در آسمان  گمان و بي«

 ،ميزان ،سنبله ،اسد ،سرطان ،جوزا ،ثور ،حمل :از  است  آنها عبارت  نامهاي  مشهورند كه

  منازل  و شناخت  نجوم  دانش  كه  است  گفتني .دلو و حوت ،جدي ،قوس ،عقرب

  متعال  خالق  عظمت  در آنها به  تعمق از  انديشمندان  كه  است  علوم  از بزگترين  ستارگان

 ;گردد نيز برخوردار مي  شناخت  اين  بشر از فوايد ومنافع  كه اين  عالوه به ،يابند مي  راه

  و امور بسيار ديگري  اوقات  شناخت ،و دريا  خشكي  راههاي  يافتن  در جهت  زيرا از آن

در   ستارگان  و نقش » آراستيم  بينندگان  براي«را   آسمان : يعني» را  و آن«برد  مي  بهره

  ديده  در آنها به  كه  بر انديشمنداني  بويژه ،نيست  پوشيده  كس هيچ بر  آسمان  زيباسازي

از   گيري و بهره  نجوم  كار علم اندر دست  كه  نگرند و بر دانشمنداني مي  و تأمل  عبرت

  .برند مي  راه  آفريدگار بزرگ  وجود و قدرت  به  و از آن  بوده فوايد آن
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��V��U��T��S���R��Q��P��O��N��M��L�����������K��J��I��V��U��T��S���R��Q��P��O��N��M��L�����������K��J��I��V��U��T��S���R��Q��P��O��N��M��L�����������K��J��I��V��U��T��S���R��Q��P��O��N��M��L�����������K��J��I  
  كه  طوري به » محفظ كردي  اي شده  رانده  از هر شيطان«را   آسمان : يعني »را  و آن«

  مگر كسي« را بشنوند  يا غير آن  از وحي  و چيزي  دستبرد زده  آن  توانند به نمي  شياطين

  او را دنبال  درنگ و بي »افتد او مي  در پي  روشن  شهابي  فرادهد كه  گوش  دزديده  كه

  در هر حال  كه چنان گرداند مي  و درمانده  حال يا او را آشفته ،رساند مي  قتلش  يا به  كرده

  .دارد مي  بازش  سمع  از استراق

  نبودند لذا به  از آسمانها بازداشته  شياطين � از تولد عيسي  قبل« :گويد مي � عباس ابن

و   منجمان  را به آن  شنيدند و سپس مي  را از فرشتگان  اخبار غيب  آسمانها وارد شده

  بازداشته  آسمان  از سه  شياطين ،متولد شد � عيسي  دادند و چون مي  انتقال  كاهنان

 ،شدند  آسمانها ممنوع  آنها از همه ،متولد شدند صخدا   رسول  كه شدند و بعد از آن

  .»افتاد  از رونق صخدا   رسول  با بعثت  كار كاهني  جهت  از اين

  

��b��a�� �̀��������_�� �̂�]��\��[������Z��Y��X��W��b��a�� �̀��������_�� �̂�]��\��[������Z��Y��X��W��b��a�� �̀��������_�� �̂�]��\��[������Z��Y��X��W��b��a�� �̀��������_�� �̂�]��\��[������Z��Y��X��W  
 زندگي  تا براي  هموار گردانيديم  را مانند فرشي  آن:  يعني « را گسترانيديم  و زمين«

  آن  كرويت با  زمين  بودن  گسترده  كه  است  گفتني. باشد  آماده  و حيوان  انسان  كردن 

از   انديشمندان  باشد كه مي  آن  كرويت  علمي  از داليل  خود يكي  ندارد بلكه  منافاتي

استوار   كوههاي  و در آن« ١برند مي  راه  يدگار متعالآفر  عظمت  به  در آن  تأمل

ندهد و با   دست را از  تعادلش  نشده  دچار اضطراب  آن  بر سطح  تا انسان » افگنديم

:  يعني » رويانيديم  در آن  طور سنجيده و از هر چيز، به«نمايد   زندگي  و آسايش  آرامش

  كه چنان .رويانيديم  و سنجش  اندازه  و به  معين  در حدي  از هر چيزي  در زمين

حد   و به  سنجيده  حكمت  با ترازوي ،است  در زمين  كه  هرچيزي :اند گفته  دانشمندان

  .است  مقدر شده  حاجت

                                                 
  را از اين  زمين  كرويت « الكريم القرآن  ةمعجز«  در كتاب )رحمه اهللا( الشعراوي  محمد متولي  شيخ 1

  را در كتاب  مبحث  آن  مترجم  ، كه  گرفته  بررسي  را به  مستدال آن  علم  و در روشني  استنباط كرده آيه

  .كنيد  مراجعه  كتاب  آن  به  پس  است  كرده  نقل « كريم  قرآن  جديد از اعجاز علمي هايي جلوه«
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از   بزرگي  بس  معجزات ،جديد  علمي  اكتشافات  در روشني  كه  است  يادآوري  بايسته

  .است  شده  متجلي  آيات  اين

  

�e��d��c�e��d��c�e��d��c�e��d��c����������k�����j��i��h��g��f��k�����j��i��h��g��f��k�����j��i��h��g��f��k�����j��i��h��g��f  
 ،ها آشاميدني ،ها از خوردني » قرار داديم  معيشت  اسباب  شما در زمين  و براي«

  ازتصرف  عبارت « معايش« : قولي به .كنيد مي  آنها زندگي  وسيله به  كه ،ها و غيره پوشيدني

  روزي شما  كه  كساني  و براي«  است  زندگاني  در مدت  و روزي  رزق  در اسباب

ديگر   مردم  آنان  كه  قرار داديم  معيشت  و وسايل  اسباب  نيز در زمين »آنها نيستيد  دهنده

 ـخود   واجناس  انواع  با اختالف ـديگر   و جانوران  غير از شما و نيز چهارپايان

  .باشند مي

  

��w��v�������u������t��s��r��q���p���������o��n���m��l��w��v�������u������t��s��r��q���p���������o��n���m��l��w��v�������u������t��s��r��q���p���������o��n���m��l��w��v�������u������t��s��r��q���p���������o��n���m��l  
 ،ممكنات  همه : يعني » نزد ماست  آن  هاي گنجينه  كه مگر آن  چيز نيست  و هيچ«

  عدم از ،بخواهد  كه  و كيفي  هر كم  و آنها را به  است  تعالي  حق  و مقدور قدرت  مملوك

از  » آوريم نمي مقرر فرود  اندازه  را جز به«اشياء  » و ما آن«آورد  وجود مي  عرصه  به

خود   كران بي  رحمت و  بالغه  و حكمت  مشيت  را برحسب  يا آن .زمين  سوي به  آسمان

  .آوريم پديد مي  مقدار نياز آنان  به ،خويش  خلق  به

جديد   علوم  كه ،است  نشسته  تجلي  به  علمي  عظيم  نيز اعجازهاي  مباركه  آيه  در اين

  .اندركار آنهاست  دست

  

��d��c����b��a��`_��~}��|��{��zyx��d��c����b��a��`_��~}��|��{��zyx��d��c����b��a��`_��~}��|��{��zyx��d��c����b��a��`_��~}��|��{��zyx  
  نتيجه سازند و در بارور مي  ابرها را با بخار آب  كه » فرستاديم  بارداركننده و بادها را«

گردانيديم، با   درختان  باردار شدن  بادها را سبب  همچنين. شوند گرانبار مي  ابرها از آب

د گيرن  ها شكل ميوه پيوند،  اين  نتيجه تا در  ماده  با گرده  آن  نر و تلقيح  گرده  دادن  انتقال

  .و متولد شوند
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  آن  در عصر جديد تجليات  كه  است  كريم  قرآن  علمي  ديگر از معجزات  بخشي  اين

هر چند  اند با فهم كثير ـ توانسته ـ مانند ابن  قديم  مفسران  شده، هرچند كه  بهتر شناخته

  قحتل  يأ«: گويد مي كثير در تفسير آن محدود آن، از عصر خود جلوتر باشند مثال ابن

  آب  آن:  يعني » نموديم  سيراب شما را بدان  پس« ١.»... الشجر  تلقحفتدر ماء و  السحاب

  و مهيا كرديم  آماده  تان اراضي  ساختن  سيراب و  و حيواناتتان شما  نوشيدن  را براي  باران

  ر دل دها و كال چشمه ،گيرها آب ،چاهها ،ابرها در» نيستيد  كننده را خزينه  و شما آن«

  موجودات  تا شما و همه  بريم نمي  و از بين  داشته  رانگه  آن  كه  ما هستيم  اين  بلكه  زمين

  .بريد  بهره  از آن  و نباتي  حيواني  زنده

  

���k��j���i��h��g��f��e���k��j���i��h��g��f��e���k��j���i��h��g��f��e���k��j���i��h��g��f��e  
 و  ساختن  زنده  پديده  پس » ميرانيم و مي  كنيم مي  زنده  كه  ماييم  ترديد، اين و بي«

  زمين»  هستيم  و ما وارث«كند  مي  ما داللت  بر وجود و وحدانيت ،طور قطع  به  نميراند

  خويش  خلق  فناي بعد از  كه  فقط ماييم  زيرا اين  است  آن  برروي  را كه  چيزهايي  و همه

  كه  است  جاويداني  بازمانده  تعالي  حق ! آري .هستيم  و قيوم  و پايدار و حي  نيز باقي

  .ميرد و هرگز نمي  است  اليزال  زنده

  

���s��r��q��p��o��n��m��l���s��r��q��p��o��n��m��l���s��r��q��p��o��n��m��l���s��r��q��p��o��n��m��l  
 مراد » ايم  شما را نيز دانسته  ا پسينيانو قطع  ايم شمارا دانسته  پيشينيان  گمان و بي«

را   كساني همه  ايم دانسته : يعني .باشند يا متأخر مي  متقدم  در تولد و مرگ  اند كه كساني

اند يا  زنده  اكنون هم  را كه  كساني  اند و همچنين و مرده  شده  زنده � آدم  از زمان  كه

آنها   امورو احوال  همه  محيط ما به  ميرند و علم شوند و مي مي  زنده  بعدا تا روز قيامت

  خويش  در اطاعت  پيشاهنگان  ايم دانسته« :گويد مي  در تفسير آن :حسن .فراگير است

                                                 
  بادها باعمل  ريزاند و نيز همين را فرو مي  ابر باران  سازند و در نتيجه بادها ابرها را بارور مي:   ترجمه 1

 .سازند را بارور مي  درختان  تلقيح
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  و پس ـجهاد   جبهه  و پيشاهنگان  صف  و اول  وقت  در اول  نمازگزاران  همچون ـ

  .« برخوردار است  ترديد ازفضيلت بي ،امور  در اين  را زيرا پيشاهنگي  در آن  آمدگان

  

��|��{��z����y��xw��v��u��t��|��{��z����y��xw��v��u��t��|��{��z����y��xw��v��u��t��|��{��z����y��xw��v��u��t  
 نيكوكار را در برابر  پس »كند را محشور مي  آنان  كه  و مسلما پروردگار توست«

ازحشر و   دهد زيرا هدف و جزا مي  پاداش  اش بدكرداري  در قبالو بدكار را   نيكوكاري

  او حكيم  هرآينه«  كار توانا نيست  بر اين  ديگري  كس  تعالي  و جز حق  است  نشر همين

او نيز بر   دانش دهد و قرار مي  آن  مناسب  خود هر چيز را در جاي  از حكمت » داناست

  !ورزند؟ او كفر مي  به  كافران  چگونه  پس  چيز فراگير است  همه

  

��¦��¥��¤��£��¢��¡�������~��}��¦��¥��¤��£��¢��¡�������~��}��¦��¥��¤��£��¢��¡�������~��}��¦��¥��¤��£��¢��¡�������~��}  
 مراد » آفريديم  گرفته  بوي  سياه  الي  از نوع  خشك  را از گل  انسان  گمان و بي«

و  شود صدا  داده  حركت  چون  كه  است  خشك  گل : صلصال .است � آدم  آفرينش

 )فخار(  سفال  به  شود تبديل  پخته  در آتش  چون  خشك  گل  دهد و همين آواز مي

  خيس  خاك  وقتي  پس .بدبو و گنديده : مسنون .شده  دگرگون  سياه  گل :حمأ .شود مي

  تبديل « مسنون حمأ»  شود به  بدبو و گنديده  گل  آن  گردد و چون مي  تبديل  گل  به ،شود

  .گردد مي  تبديل « صلصال«  به ،شود  خشك  گردد و چون مي

  

�§�§�§�§������ �̄�®���¬��«��ª��©��¨�� �̄�®���¬��«��ª��©��¨�� �̄�®���¬��«��ª��©��¨�� �̄�®���¬��«��ª��©��¨  
پدر  مراد » كرديم  خلق  سموم  را از آتش  جن« � از آدم  پيش : يعني » از آن  و پيش«

ازچشمها   كه آن  سبب  به ،ناميدند « جان«يا   و او را جن  است  اللعنه  عليه  ابليس  جنيان

منافذ جلد  و در  گشتهپديدار   گرم  در روزهاي  كه  است  باد سوزاني : سموم .است  پنهان

و   جن  طبع  و حرارت  انسان  طبع  بر برودت  است  اي تعبير اشاره  اين .كند نفوذ مي

  .بر جن  آدم  و برتري  بر شرف  است  تنبيهي
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��½��¼��»��º��¹���� �̧�¶��µ�� �́�³��²��±��°��½��¼��»��º��¹���� �̧�¶��µ�� �́�³��²��±��°��½��¼��»��º��¹���� �̧�¶��µ�� �́�³��²��±��°��½��¼��»��º��¹���� �̧�¶��µ�� �́�³��²��±��°  
 را از گل  شريب  من  هرآينه:  گفت  فرشتگان  پروردگار تو به  را كه  هنگامي  و يادكن«

 ،فرشتگان  امر به  اين  اعالم »آفريد  خواهم  گرفته  بوي  سياه  الي  از قسم  خشك 

  آگاه خود  را از كارهاي  تا شايستگان  است  بندگان  براي  و تعليمي  از آنان  گراميداشتي

  .دهند قرار  خويش  تصاميم  و خرد را در جريان  خبره  و اهل  ساخته

  

Á��À��¿��¾Á��À��¿��¾Á��À��¿��¾Á��À��¿��¾����������Ç��Æ��Å��Ä��Ã���Â��Ç��Æ��Å��Ä��Ã���Â��Ç��Æ��Å��Ä��Ã���Â��Ç��Æ��Å��Ä��Ã���Â  
و   آورده  سامان  را برابر و به  آن  انساني  صورت  وقتي : يعني » را آفريدم  آن  وقتي  پس«

  سجده او به  پيش  پس  خود دميدم  از روح  و در آن«  كردم  را كامل  وجودش  اجزاي

 .و نيايش  بادتع  سجده  نه ،داشت و گرامي  شادباش  سجده  به ! فرشتگان  اي »درافتيد

  تا حيات  رفته  برآن  �خداوند  عادت  كه  لطيف  است  جسمي  روح« :گويد مي  قرطبي

  دادن  نسبت  از باب را  روح �خداوند  البته .»بيافريند  لطيف  جسم  با اين  را در بدن

  فريدهآ  كه  دميدم  روحي از  در آن : يعني ،داد  نسبت  خودش  به ،آفريدگار  به  آفريده

و   تشريف ،پروردگار  سوي به  روح  اضافت ،حال  در عين .است  من  از آفريدگان  عجيبي

  .نيز هست �  آدم  براي  تكريمي

  كه  كيفيتي هر  به ،بخواهد  را كه  از مخلوقاتش  هر كس  عزوجل  خداي  كه  بايد دانست

قرار   خويش  داشت گراميو   مورد اكرام ،بخواهد  كه  هر چيزي  وسيله  بخواهد و به

  .كند  اعتراض  تواند بر آن نمي  كسي  كه  است  تعالي  حق  از مواهب  و اين ;دهد مي

  

��Ì��Ë���Ê��É��È��Ì��Ë���Ê��É��È��Ì��Ë���Ê��É��È��Ì��Ë���Ê��É��È  
  بي ؛الهي  صدور فرمان  در هنگام »كردند  سجده  يكباره  همگي  فرشتگان  پس«

  .تأخير و درنگي  گونه هيچ
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���Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï�������Î��Í���Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï�������Î��Í���Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï�������Î��Í���Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï�������Î��Í  
 از جنس  ابليس : قولي به »باشد  كنندگان با سجده  كه سر باز زد از اين  كه  بليسجز ا«

 سر باز زد و در  كردن  از سجده ،آدم  استكبار و حسد به  از روي  بود ولي  فرشتگان 

 ،بود  آنان  همراه  نبود ولي  او از فرشتگان :ديگر  قولي به .شد  الهي  سزاوار عذاب  نتيجه

  بدان  آنان  مأمور شد كه  امري  همان  و به  يافت  غلبه  بر وي  فرشتگان  نام  جهت بدين

  .نكرد  رد و انكار سجده  مأمور شدند اما از روي

  

��I��H��G��F��E��D��C��B��A��I��H��G��F��E��D��C��B��A��I��H��G��F��E��D��C��B��A��I��H��G��F��E��D��C��B��A  
 : يعني »؟ نيستي كنندگان  با سجده  كه  است  شده  تو را چه ! ابليس  اي: خداوند فرمود«

  .؟ كني مي  را دنبال  هدفي  چه  آدم  براي  نكردن  از سجده

  

��U��T��S���R��Q��P��O��������N��M�����L��K��J��U��T��S���R��Q��P��O��������N��M�����L��K��J��U��T��S���R��Q��P��O��������N��M�����L��K��J��U��T��S���R��Q��P��O��������N��M�����L��K��J  
بد   سياه  الي  خشك، از قسم  او را از گل  كه  بشري  براي  كه  نيستم  آن  من:  گفت«

 او برتر از عنصر  عنصر آفرينش  بود كه  اين  پندار ابليس » كنم  اي، سجده آفريده بو

  .است  دمآ  آفرينش

  

��[��Z��Y��X��W���V��[��Z��Y��X��W���V��[��Z��Y��X��W���V��[��Z��Y��X��W���V  
 در آن  كه  بزرگي  و مقام  يا از آسمان  از بهشت : يعني » مقام  از اين  پس: فرمود«

  رحمت و از  هستي  تو ملعون : يعني » اي شده  تو رانده  گمان شو، بي  بيرون«  قرارداري 

با  ،طرد شود  كه كسي يراناميد ز « شده  سنگباران : رجيم«او را   تعالي  حق .مطرودي  من

  .شود مي  زده  سنگ
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��b��a��� �̀���_�� �̂�]��\��b��a��� �̀���_�� �̂�]��\��b��a��� �̀���_�� �̂�]��\��b��a��� �̀���_�� �̂�]��\  
  من  رحمت از  و راندن  طرد و دوري : يعني » است  بر تو لعنت  تا روز قيامت  و هرآينه«

  .نداري  جدايي  و هرگز از آن  طور مستمر گريبانگير توست تا روز جزا به

  

��i��h����g�����f��e��d��c��i��h����g�����f��e��d��c��i��h����g�����f��e��d��c��i��h����g�����f��e��d��c  
مرا  تأخير انداز و  را به  اجلم : يعني » ده  مرا مهلت  پس !پروردگارا«  بليسا » گفت«

تا  كرد  او درخواست  گويي .وي  و نسل  آدم »شوند  برانگيخته  كه  تا روزي«  نميران

كار  در  ديگر مرگي  تأخير افتد پس  تا روز رستاخيز به  مرگش  هرگز نميرد زيرا هرگاه

  شود ودر آن مي  از نو اعاده  حيات  در آن  كه  است  تاخيز روزيروز رس  كه چرا  نيست

  درخواست  نميرد بلكه  نكرد كه  درخواست  ابليس : قولي به .نيست  مرگي  مكلفان  براي

  .نشود  تأخير افتد و در دنيا معذب  به  تا روز قيامت  عذابش  كرد كه

  دليل  اين و) !پروردگارا( :گويد مي  ابليس  كه  كنيم مي  ديگر مالحظه  و آيات  آيه  در اين

  تعبير چنين  از اين  پس.  است  معترف �خداوند  وجود و ربوبيت  او به  كه  است  بر آن

و   مؤمن الزوم ،بود  معترف �خداوند  وجود و ربوبيت  به  هر كس  آيد كه بر مي

  جمله از ـخود   ملزومات بايد با  اعتراف  اين  بلكه  نيست  يابنده  و نجات  مسلمان

  .باشد  همراه ـ  تعالي  و چرا از حق  چون بي  اطاعت

  

��s���r��q��p��o��n��m��l���k��j��s���r��q��p��o��n��m��l���k��j��s���r��q��p��o��n��m��l���k��j��s���r��q��p��o��n��m��l���k��j  
 را  ابليس  درخواست  پروردگار متعال » شدگاني داده  تو از مهلت  هرآينه: فرمود«

تا «را   شاناجلهاي  كه  است  مخلوقاتي  آن  او از جمله  او خبر داد كه  و به  پذيرفت

 كه  روز است  و در اين  است  تأخير انداخته  به  تا روز قيامت : يعني » معلوم  روزوقت

  .ميرد مي  اول  با نفخه  ساير خاليق  همراه  ابليس 

  براساس  نداد بلكه  مهلت  مجدد خلق  شدن  او تا برانگيخته  براي  خداوند متعال ،بنابراين

  .گردانيد  حتمي  و فنا در دنيا را بر وي  مرگ ،خود در خاليقش  سنت
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 در زمين  برايشان  هم  من  ، البتهساختي  مرا گمراه  كه آن  سبب  به !پروردگارا:  گفت«

  هك  گاه آن تا  البته  كه  خورم سوگند مي  ساختنت  گمراه  به : يعني .را  گناهانشان » آرايم  مي 

از   آراستن  اين  كه  است  گفتني .بيارايم  را برايشان  گناهانشان ،در دنيا باشند  بندگانت

  آن  در ورطه  و افگندنشان  آدميان  و نفس  در چشم  گناهان  آراستن  يا به ،ابليس  جانب

وامر ا  به  پرداختن تا از  دنياست  ها و آرايشهاي زينت  به  ساختنشان  يا با مشغول ،است

  به  التفاتي  و هيچ  بوده  سرگرم  خويش  شهوات  در مشغله  كه  طوري به ،شوند  غافل  الهي

  از راه » سازم مي  گمراه را همه، يكجا  آنان  و البته« :افزود  ابليس  سپس .نكنند  غير آن

  .افگنم ميدر  اغوا و گمراهي  راه  را به  و آنان  هدايت

  

��c��b��a�� �̀���_��c��b��a�� �̀���_��c��b��a�� �̀���_��c��b��a�� �̀���_  
  براي  مردم  تو از ميان  را كه  جز كساني : يعني» را  آنان  تو از ميان  خالص  ر بندگانمگ«

  درقرائتي .اي ساخته  ها پاكشان ها و آاليش و از شائبه  ساخته  خالص  خويش  عبادت

  بندگاني مگر :شود مي  چنين  معني  كه ،شده  نيز خوانده  كسر الم  به)  المخلصين( :ديگر

را از   سخن  اين  لعين  ابليس .اند ساخته  تو از ريا يا فساد خالص  خود را براي  ادتعب  كه

دعا   پس .نيست كارگر  واقعي  در مخلصان  كيد وي ؛دانست مي  كه  گفت  روي  آن

  .ده قرار  خويش  شدگان  ما را از خالص !خدايا : المخلصين  اجعلنا من  اللهم : كنيم مي

  

��h���g��f��e��d��h���g��f��e��d��h���g��f��e��d��h���g��f��e��d��i��i��i��i  
و   بر خود حق  من : يعني »رسد مي  من  به  كه  راست  است  راهي  اين: خداوند فرمود«

  است  چنان  معني : قولي به .نباشد  اي سلطه  خالصم  تو را بر بندگان  كه  ام گردانيده  واجب

  سوي به  هم  و بازگشتت  تو بر من  راه : گويي او مي  به ،كني را تهديد مي  كسي  چون  كه

  منتهي  من  سوي به ارأس  كه  است  راست  راهي  اخالص  راه : است  اين  يا معني .است  من

  .شود مي
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��u��t��s��r���q��p��o��n��m��l��k��j��u��t��s��r���q��p��o��n��m��l��k��j��u��t��s��r���q��p��o��n��m��l��k��j��u��t��s��r���q��p��o��n��m��l��k��j  
 بندگان ،در اينجا  مراد از بندگان » نيست  تسلطي  من  در حقيقت، تو را بر بندگان«

  پس »كنند  از تو پيروي  كه  راهاناز گم  مگر كساني«اند  �خداوند  بااخالص 

 دهند تا مي  دستت  خود را به  زمام  كنند تا بدانجا كه مي  از تو پيروي  گمراهانند كه اين

را  تو  همانانند كه  پس.  كني رهسپار  دوزخ  به  و سرانجام  گمراهي  هاي  وادي  آنها را به

  .است  اي و غلبه  بر آنها سلطه

  

���z��y��x��w��v���z��y��x��w��v���z��y��x��w��v���z��y��x��w��v��¤��£��¢��¡�����~��}��|��{��¤��£��¢��¡�����~��}��|��{��¤��£��¢��¡�����~��}��|��{��¤��£��¢��¡�����~��}��|��{  
  .» است  دوزخ«تو   گمراه  پيروان  همه  گاه وعده : يعني » آنان  همه  گاه و قطعا وعده«

 .شوند مي  از آنها داخل  دوزخيان  كه » در است  هفت«  دوزخ  براي : يعني » آن  براي  كه«

هر دري، از   براي«  است  دوزخ  تعداد اهل  بسياري ،در دارد  هفت  دوزخ  كه اين  علت

ديگر متمايز   هاي بخش از  كه » است  معين  بخشي«  شيطان  گمراه  از پيروان : يعني » آنان

  .باشد مي

  رسول  كه اند كرده  عنهما روايت هللا عمر رضي از ابن  و ترمذي ـخود   در تاريخ ـ  بخاري

  مخصوص  از آن  د و دريدر دار  هفت  جهنم« :فرمودند  شريف  حديث  دراين صخدا 

  شده  روايت �ازعلي  همچنين .»اند شمشير كشيده  من  امت  بر روي  كه  است  كساني

پر   در اول  ديگرقرار دارد پس  بعضي  بر باالي  بعضي  جهنم  درهاي« :فرمود  كه  است

  جريج ابن .»شود پر مي  آن  درهاي  همه  كه تا آن  در سوم  سپس ،در دوم  گاه شود آن مي

 ،حطمه  در سوم ،لظي  در دوم ،جهنم  در اول :دارد  نامي  هركدام  دوزخ  درهاي« :گويد مي

 � عباس از ابن .« است  هاويه  و در هفتم  جحيم  درششم ،سقر  در پنجم ،سعير  در چهارم

  .است  شده  روايت  نيز مانند آن

  

��� �̄�®������¬��«��ª��©�� �̈�§��¦���¥��� �̄�®������¬��«��ª��©�� �̈�§��¦���¥��� �̄�®������¬��«��ª��©�� �̈�§��¦���¥��� �̄�®������¬��«��ª��©�� �̈�§��¦���¥  
وارد   آن  به  كه از آن  قبل  ايشان  و به» سارانند در باغها و چشمه  رهيزگارانگمان، پ بي«

و   آفات از  با سالمت : يعني »درآييد  و ايمني  در آنجا با سالمت« :شود مي  گفته ،شوند
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با   درآييد همراه : است  اين  يا معني .است  و هراس  خوف  اسباب  كه  از هر آنچه  ايمني

  گاه آن : است  اين  معني يا .فرشتگان  و از سوي  عزوجل  خداي  شما از جانببر   سالمي

  آنان  به ،روند مي  ديگري  باغ  به  از باغي  چون ،شوند مي  بهشت  وارد باغهاي  بهشتيان  كه

  .وارد شويد  و ايمني  سالمتي  به  در آن :شود مي  گفته

  

��»���º���¹�� �̧�¶��µ�� �́�³��²��±��°��»���º���¹�� �̧�¶��µ�� �́�³��²��±��°��»���º���¹�� �̧�¶��µ�� �́�³��²��±��°��»���º���¹�� �̧�¶��µ�� �́�³��²��±��°  
 : يعني .است  و دشمني  كينه : غل » كشيم  بود، بيرون  از غل  آنان  هاي در سينه  آنچهو «

را از   كينه  آن  عزوجل  خداي ،است  داشته  اي كينه  در دنيا بر ديگري  از بهشتيان  اگر يكي

برادر «گرداند  مي  و صاف  همديگر پاك  به  را نسبت  و دلهايشان  كشيده  بيرون  وي  قلب

و   و دوستي  در دين  كه شوند مي  و صميمي  صاف  باهم  آنها چنان : يعني » ديگر شده يك

  با هم « غل«و  « اخوت«  كه اين دارد بر  خود داللت  اند و اين گشته  هم  برادران ،مهرباني

ود خ  دل  با مؤمنان  اش در رابطه  باشد كه  بايد مشتاق  مسلمان  پس. قرار دارند  در منافات

 : يعني » ديگر كرده يك  روي تختها، روبه بر«سازد   و حسد پاك  و كينه  را از غل

  ديگر نظاره يك  هاي چهره  به  ها نشسته گاه بر تختها وتكيه  برادروار و صميمي  بهشتيان

سرسبز   هاي كشند و بر چمن سر مي  ومهر برادري  عاطفه  صهباي  از جام ،كنند مي

  بلندي  جايگاه :سرير .كنند مي  را استشمام  وهمزباني  همدلي  سايآ دل  شميم ،بهشت

  .شود مي  ساخته  آماده  شادماني  محفل  براي  كه  است

 فرزند  به  جمل  بعد از واقعه � علي  كه  است  شده  روايت  طريق  از چندين

  كه  اميدوارم  نحقيقتا م : گفت ،بود  شده  كشته  واقعه  در آن  پدرش  كه �زبير بن طلحه

���²﴿:  است  فرموده  آنان  در شأن �خداوند  كه  باشيم  از كساني  و پدرت  من �±� �°��²� �±� �°��²� �±� �°��²� �±� �°

º�� �¹� � �̧ �¶� �µ� � �́ �³º���¹� � �̧ �¶� �µ� � �́ �³º���¹� � �̧ �¶� �µ� � �́ �³º���¹� � �̧ �¶� �µ� � �́ از   مؤمنان« : است  آمده  شريف  در حديث. ﴾�³

  داشته  نگه  است  و دوزخ  بهشت  در ميان  كه  پلي  بر روي  گاه آن  يافته  رهايي  آتش

  در دنيا بوده  ميانشان  كه  ديگر در مظالمي  برخي  براي  از آنان  از برخي  سپس ،شوند مي

ورود   اذن  ايشان  شدند، به  و مهذب  پاك  همه  كه  گاه شود و آن مي  گرفته  قصاص ،است

  .»شود مي  داده  بهشت  به
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���Ä��Ã��Â��Á��À��¿��¾��½��¼���Ä��Ã��Â��Á��À��¿��¾��½��¼���Ä��Ã��Â��Á��À��¿��¾��½��¼���Ä��Ã��Â��Á��À��¿��¾��½��¼  
  اي ماندگي و  خستگي  هيچ : يعني » جيرن  هيچ  آنان  به«  در بهشت : يعني »در آنجا«

بر   نعمت  كمال  دليل  بزرگترين  اين  كه »نيستند  شدني  از آنجا بيرون  رسد و آنان نمي«

  .باشد؟ مي بزرگتر  در نعمت  از جاودانگي  عمتن  كدام ! آري .است  ايشان

  

��Ì��Ë��Ê��É��È��Ç��Æ��Å��Ì��Ë��Ê��É��È��Ç��Æ��Å��Ì��Ë��Ê��É��È��Ç��Æ��Å��Ì��Ë��Ê��É��È��Ç��Æ��Å  
بسيار   من : يعني » مهربان  آمرزنده  منم  كه« !صمحمد   اي » خبر ده  من  بندگان  به«

 : است  آمده  نزول  سبب  در بيان .بسيار مهربانم  و برايشان  هستم  گناهانشان  آمرزنده

وارد شدند  ـبودند   خندان  آنان  كه درحالي ـ  از يارانشان  بر جمعي صخدا   رسول«

  گاه آن .»ياد آوريد  نيز به را  دوزخ  وليياد آوريد   را به  بهشت« :فرمودند  ايشان  به  سپ

  پروردگار عزوجل  كه داد  پيغام صخدا  رسول  به � شد و جبرئيل  نازل  آيه  اين

  .»؟ كني را نوميد مي  چرا بندگانم !محمد  اي :فرمايد مي

  

��Ò��Ñ��Ð���Ï���Î��Í��Ò��Ñ��Ð���Ï���Î��Í��Ò��Ñ��Ð���Ï���Î��Í��Ò��Ñ��Ð���Ï���Î��Í  
  .» ردناكد  است  من، عذابي  همانا عذاب  كه«  خبر ده  من  بندگان  به »و«

  آمده  شريف  در حديث .كند مي  و رجا داللت  خوف  بر دو مقام ،در كنار هم  دو آيه  اين

پرهيز   حرامي  هرگز از هيچ ،دانست را مي �عفو خداوند  اندازه  اگر بنده« : است

 : يعني .« ساخت مي خود را نابود  گمان ، بي دانست او را مي  كرد و اگر مقدار عذاب نمي

  .و غصه  غم  سيارياز ب

آيد  مي  آن بعد از  كه  است  بر داستانهايي  اي مقدمه  عنوان  به ،فوق  دو آيه  كه  است  گفتني

  خبر عذاب  مصاديق از  هم  و برخي  خبر رحمت  داستانها از مصاديق  از اين  بخشي  كه

  .است
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���×��Ö��Õ��Ô��Ó���×��Ö��Õ��Ô��Ó���×��Ö��Õ��Ô��Ó���×��Ö��Õ��Ô��Ó  
بودند   فرشتگاني  ايشان » ابراهيم  از ميهمانان«  خويش  امت  به : يعني » خبر ده  آنان  و به«

و مذكر   مؤنث ،جمع ،تثنيه ،مفرد  براي « ضيف«  كلمه .آمدند  بشر نزد وي  صورت  به  كه

افتاد و   اتفاق � ابراهيم  براي  كه  خود از آنچه  امت  به  يعني .رود كار مي لفظ به  يك  به

  پند بگيرند و به  داستان  تا از اين  خبر ده ،بود  شده  و رجا هر دو جمع  خوف  در آن

  .برند  پي  در مورد بندگانش  سبحان  خداي  سنت

  

��J��I��H����G��F��E��D��C��B��A��J��I��H����G��F��E��D��C��B��A��J��I��H����G��F��E��D��C��B��A��J��I��H����G��F��E��D��C��B��A  
 » هراسانيم همانا ما از شما:  گفت  ابراهيم. گفتند  براو وارد شدند و سالم  كه هنگامي«

كرد تا   نزديك  آنان  را به  بريان  وسالهگ  كه  گفت  را بعد از آن  سخن  اين � ابراهيم

  .گذشت »هود«  در سوره  كه چنان .نخوردند  از آن  بخورند اما آنها چيزي

  

��R��Q�����P��O���N��M��L���K��R��Q�����P��O���N��M��L���K��R��Q�����P��O���N��M��L���K��R��Q�����P��O���N��M��L���K  
همانا ما تو «  نده  راه  دل به  هراسي  و از ما هيچ » نترس« � ابراهيم  به  فرشتگان »گفتند«

مورد   و حتي  تو ايمن : يعني » دهيم مي  مژده«  است � قاسحا  كه »دانا  پسري  را به

  .وجود ندارد  و هراست  ترس  براي  دليلي  هيچ  پس  هستي  بشارت

  

��[��Z��Y��X��W���V��U��T��S��[��Z��Y��X��W���V��U��T��S��[��Z��Y��X��W���V��U��T��S��[��Z��Y��X��W���V��U��T��S  
 من  به  پيري  كه آيا با وجود آن«  آنان  مژده  از اين  كنان تعجب ;� ابراهيم » گفت«

؟  چه و فرزند؟ يعني  سالخوردگي  حالت  و اين  من : عنيي »داديد  است، بشارتم  رسيده 

و   پيري  با وجود اين  كه از اين  در شگفتم  من »دهيد؟ مي  من  به  بشارتي  چه  پس«

  آن  وقوع عادتا  كه  آنچه  به  دادن  دنيا آيد و اساسا بشارت  به  فرزندي  برايم  سالخوردگي

  .ندارد  موضوعيتي ،نيست  ممكن
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�\�\�\�\������c��b��a�� �̀�_��� �̂�]��c��b��a�� �̀�_��� �̂�]��c��b��a�� �̀�_��� �̂�]��c��b��a�� �̀�_��� �̂�]  
  مژده«  نيست  در آن  خالفي  هيچ  كه  يقيني  امري  به : يعني » حق  ما تو را به: گفتند«

  .» مباش«  ايم داده  بشارت  آن  تو را به  در آنچه » از نا اميدان  پس  داديم

  

��l��k��j��i���h��g��f��e��d��l��k��j��i���h��g��f��e��d��l��k��j��i���h��g��f��e��d��l��k��j��i���h��g��f��e��d  
 : يعني »شود؟ نوميد مي  پروردگارش  ـ از رحمت  ـ جز گمراهان  كسي  چه:  گفت«

از   بلكه  پرودگارم  از رحمت  نااميد بودن  سبب  به  خود نه  فرزند را براي  آمدن پديد  من

  .ام سالخورده  كه  بعيد پنداشتم  جهت  آن

  

��r���q��p��o��n��m��r���q��p��o��n��m��r���q��p��o��n��m��r���q��p��o��n��m  
 و  چيست  ديگرتان  مأموريت : يعني »؟ فرستادگان  خبر شما اي  چيست  پس:  گفت«

  .ايد؟ با خود آورده  خبري  ديگر چه ،داديد  من  به  كه  اي مژده  بجز اين

  

��y��x��w����v��u�������t��s��y��x��w����v��u�������t��s��y��x��w����v��u�������t��s��y��x��w����v��u�������t��s  
  .بود لوط  قوم ،مرادشان » ايم شده  فرستاده  مجرمان  گروه  سوي همانا ما به: گفتند«

  

�� �̀�_��~��}���|��{��z�� �̀�_��~��}���|��{��z�� �̀�_��~��}���|��{��z�� �̀�_��~��}���|��{��z  
  نجات را  آنان  ما قطعا همه  كه«  اش و خانواده  و پيروان  كسان : يعني »لوط  مگر آل«

از  ،نيستند  مجرم  را كه �لوط  دين  و اهل  و پيروان  ا خانوادهما يقين : يعني » دهيم مي

  .دهيم مي  نجات  عذاب

  

��h��g���f��e��dc��b��a��h��g���f��e��dc��b��a��h��g���f��e��dc��b��a��h��g���f��e��dc��b��a  
 او  كه  ايم كرده  حكم : يعني »باشد  او از بازماندگان  ايم مقدر كرده  را كه  جز زنش«

  نسبت خود  را به  حكم  اين  فرشتگان .باشد  در عذاب  ماندگان از باقي  با كافران  همراه
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  به  كه  واختصاصي  قرب  سبب  به ،است  سبحان  از خداي  حكم  اين  كه دادند در حالي

  .دارند  تعالي  حق

  

s��r��q��p���o��n��m��l��k��j��is��r��q��p���o��n��m��l��k��j��is��r��q��p���o��n��m��l��k��j��is��r��q��p���o��n��m��l��k��j��i  
 همانا:  لوط آمدند، لوط گفت  خاندان نزد«  فرشتگان : يعني » فرستادگان  چون  پس«

  .شناسم نمي شما را  هستيد و من  ناشناس  شما مردمي : يعني »ناآشنا هستيد  شما گروهي

  

����������{��z������y�����������x��w��v��u��t��{��z������y�����������x��w��v��u��t��{��z������y�����������x��w��v��u��t��{��z������y�����������x��w��v��u��t  
را   عذابي : يعني »كردند ترديد مي  آن در  كه  ايم آورده  تو چيزي  براي  بلكه«  نه »گفتند«

  چيزي  ، حامل كردند بنابراين مي  شك  در آن  قومت  كه  ايم آورده  همراه  به  تبر دشمنان

  .سازد تو را خشنود مي  كه  هستيم

  

��¡�����~��}��|��¡�����~��}��|��¡�����~��}��|��¡�����~��}��|  
  توست  بر قوم  فرودآينده  قطعي  همانا عذاب  را كه  راستين  وعده : يعني »را  و حق«

  .تو داديم  به  كه  خبري  اين در » و قطعا ما راستگويانيم  ايم تو آورده  براي«

  

��±°¯®¬«ª©¨§¦¥¤£¢��±°¯®¬«ª©¨§¦¥¤£¢��±°¯®¬«ª©¨§¦¥¤£¢��±°¯®¬«ª©¨§¦¥¤£¢  
 در  عبارت  تفسير نظير اين »ببر  را همراه  ات گذشته، خانواده  از شب  پاسي  پس«

تا   باش  آنان  تو از پي : يعني »برو  آنان  دنبال  به  و خودت«  گذشت »81 /آيه« هود  سوره

 .شود  عذاب گرفتار  بماند و درنتيجه  عقب  ايشاناز   مبادا يكي  كه  كني  مراقبت  از ايشان

را   خويش  ياران ،در راه  بود كه  نيز اين صپيامبر ما  هميشگي  سنت :گويند مي  مفسران

  يك  و هيچ« .»بگذاريد  فرشتگان  را براي  سرم  پشت« :فرمودند انداختند و مي مي  پيش

  عقب  به  نبايد كه  ازآنان  يك  هيچ  تو و نه  نه : يعني» بنگرد  عقب  به  از شما نبايد كه

  آن  بينيد و به مي  شده  نازل  بر آنان  را كه  عذابي  صورت  بنگرد زيرا در آن  خويش
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و   يا بر احوال .مانيد مي شود و باز كند مي  تان حركت  شويد لذا سرعت مي  مشغول

آنها را   ديدن  بينيد كه را مي  كيهولنا  هاي صحنه  و چنان  شده  آگاه  سهمگينشان  عذاب

  سمتي  همان  به : يعني »برويد شود، مي  شما دستور داده  به  و آنجا كه«آوريد  نمي  تاب

بايد   كه  جايي : قولي به .برويد ،دستور داده  آن  رفتن  شما را به  سبحان  خداي  كه

  .بود � خليل  ابراهيم  سرزمين ،رفتند مي

  

��¶��µ�� �́�³��²��¶��µ�� �́�³��²��¶��µ�� �́�³��²��¶��µ�� �́�³��²������¼��»��º��¹��¸��¼��»��º��¹��¸��¼��»��º��¹��¸��¼��»��º��¹��¸  
  نابودي : يعني »امر را  اين« �لوط  سوي به : يعني » فرستاديم  او وحي  سوي  و به«

گروه،   آن  ريشه  كه« :كند تفسير مي  اش فرموده  را با اين »امر«  سپس .را  قومش

  نصبحگاها نيز ،مانده  باقي  از آنان  كه  كسي  آخرين : يعني »شود مي  بريده  صبحگاهان

  .شود مي  هالك

  

��Á��À���¿��¾��½��Á��À���¿��¾��½��Á��À���¿��¾��½��Á��À���¿��¾��½  
  كه « سدوم« شهر  مردم : يعني »آوردند  روي  كنان شهر شادي  مردم«ديگر   از سوي »و«

  انگيزه  به ،بودند لوط شاد و مسرور  ميهمانان  از قدوم  كه درحالي ،لوط بود  شهر قوم

  .آوردند  لوط روي  خانه  سوي به ،آنان فحشا با  عمل  در ارتكاب  طمع

  

��È��Ç��Æ��Å��Ä�����Ã��Â��È��Ç��Æ��Å��Ä�����Ã��Â��È��Ç��Æ��Å��Ä�����Ã��Â��È��Ç��Æ��Å��Ä�����Ã��Â  
  هيأت  را به  فرشتگان �لوط »منند  مهمانان  اينان  هرآينه«  قومش  به �لوط » گفت«

  را امرداني  ايشان ـ  تعالي حق  از سوي  ابتاليي  عنوان  به ـ  قومش  كه درحالي ،ديد  مهمانان

مرا رسوا   پس« :افزود �لوط .كردند  طمع  در آنان  جهت  از اين ،ديدند  نيكوروي

  دانند كه آنها مي  صورت  زيرا در آن فحشا  منظور ارتكاب  به  آنان  به  با تعرض »نكنيد

  و اين  ناتوانم ،اند فرود آمده  نزدم  ميهمان  مثابه  به  كه  كساني  عنوان  به  از حمايتشان  من

  .است  من  براي  اي رسوايي
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��Í��Ì��Ë��Ê���É��Í��Ì��Ë��Ê���É��Í��Ì��Ë��Ê���É��Í��Ì��Ë��Ê���É  
 .است  و خواري  ذلت : خزي »و مرا خوار نسازيد«  در كارشان »خدا پروا كنيد و از«

مقدار خواهد  وبي  ذليل ،عاجز شود  ميهمانانش  اگر از حمايت  ترسيد كه  از آن �لوط

  .شد

  آنان ;بداند  كه  گفت  از آن  قبل  قومش  را به  سخن  اين �لوط« :گويد كثير مي ابن

  اينجا نيز سياق و در ـ   است  آمده »هود«  در سوره  كه چنان ـند ا �خداوند  فرستادگان

  .است  آمده  دليل ،ترتيب  اين  برخالف  چرا كه ،نيست  ترتيب  مقتضي  آيات

  

���Ó��Ò��Ñ����Ð��Ï��Î���Ó��Ò��Ñ����Ð��Ï��Î���Ó��Ò��Ñ����Ð��Ï��Î���Ó��Ò��Ñ����Ð��Ï��Î  
را  و تو  آيا قبال نزد تو نيامديم : يعني »؟ بوديم  نكرده  منع  آيا تو را از جهانيان: گفتند«

فحشا   بر او قصد ارتكاب  چون ـ  از مردم  احدي  با ما درباره  كه از اين  رديمنك  منع

كردند و  مي تعرض  غريبي  بر هر شخص  آنان  كه  است  ؟ نقل نگويي  سخن ـ  كرديم

  قوم : قولي به .كرد مي  منع  تجاوز و تعرض  را از اين  خود آنان  قدر توان  به  هم �لوط

  .بودند  كرده  منع  بيگانه  مردم  كردن  اناو را از ميهم �لوط

  

��G��F��������������E��D��C��B��A��G��F��������������E��D��C��B��A��G��F��������������E��D��C��B��A��G��F��������������E��D��C��B��A  
  انجام  خواهيد كاري اگر مي«درآوريد   شان نكاح  به  پس »منند  دختران  اينان:  گفت«

خواهيد از  مي يا اگر ،فحشا شويد  مرتكب  من  خواهيد با ميهمانان اگر مي : يعني »دهيد

بگيريد و   حالل  نكاح  را به  آنان ،منند  دختران  اينان  اينك  كنيد پس  شهوت  خود دفع

  بودند زيرا پيامبر يك  قومش  زنان ،مراد او از دخترانش : قولي به .نشويد  حرام  مرتكب

  .را دارد  قوم  پدر آن  حكم ،قوم

  

��M��L���K��J��I��H��M��L���K��J��I��H��M��L���K��J��I��H��M��L���K��J��I��H  
  ازسوي  ، سوگندي عبارت  اين  كه ايننظر دارند بر  تفسير اتفاق  اهل »عمر تو  سوگند به«

  خداي  كه  است  گفتني .است صمحمد  حضرت  پيامبرش  حيات  بر مدت �خداوند
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مانند سوگند  ،كند بخواهد سوگند ياد مي  كه  از مخلوقاتش  و هر كه  هر چه  به  سبحان

 �عباس ابن .اينها و مانند  شب  به ،خورشيد  به ،چاشت  وقت  به ،ستاره  به  خوردنش

سوگند  صمحمد   حيات جز  كسي  حيات  به  عزوجل  خداي  كه  ام نشنيده« :گويد مي

 ! آري .« است  نيافريده صتر نزد خود ازمحمد  را گرامي  باشد زيرا او كسي  ياد كرده

در  : سكره »بودند  خود سرگشته  مستي در  آنان  كه« ;صمحمد   تو اي  جان  سوگند به

  چنان  شان و سرمستي  در گمراهي  آنان : يعني.است  حرام  شهوت  طغيان  نايمع  اينجا به

و   عقل ،نفس  گسيختگي و لجام  حرام  شهوت  طغيان  بودند كه  و مستغرق  سرگردان

  سرگشته  شان را در گمراهي  آنان  تعالي  حق .بود  گريزانده  را از سر و نهادشان  بصيرت

خرد را  ،شراب  مستي  كه برد چنان خود مي  صاحب را از سرخرد  ،خواند زيرا گمراهي

  .برد مي  از بين

  

��Q��P��O��N��Q��P��O��N��Q��P��O��N��Q��P��O��N  
  كه حالي در » فروگرفت« � يا فرياد جبرئيل ،و مرگبار » را فرياد هولناك  آنان  پس«

  .بود  درآمده  برآنان  آفتاب  طلوع  وقت : يعني .داشتند قرار » آفتاب  طلوع  هنگام  به«

  

��S��R��S��R��S��R��S��R������Z��Y��X��W��V��U��T��Z��Y��X��W��V��U��T��Z��Y��X��W��V��U��T��Z��Y��X��W��V��U��T  
  آن در  كه  از مردم  را با كساني  شهر آنان : يعني » شهر را زير و زبر كرديم  آن  پس«

و   برداشت  آسمان  را به  آن � جبرئيل  كه  گونه بدين ،زيروزبر و نگونسار كرديم ،بودند

و   دفن  زير آن در  همه  كه طوري كرد به  واژگون  را بر زمين  آن  معكوس  حالت  به  سپس

  .سنگواره  پخته  از گل : يعني » بارانديم  گل  از سنگ  سنگهايي  و برآنان«نابود شدند 

  

�� �̀�_�� �̂��]��\��[�� �̀�_�� �̂��]��\��[�� �̀�_�� �̂��]��\��[�� �̀�_�� �̂��]��\��[  
  براي«  عبرتبار آنان  و سرگذشت  از داستان ;ذكر شد  كه  بياني » در اين  گمان بي«

نگرند و  مي  هوشيارانه  ندرآ  كه  متفكراني : يعني » هاست نشانه  گيرندگان عبرت

  از فرق  كه  است  كسي : واسم .شوند مي  راهياب  حقيقت  به  آن  وسيله  به ،كنند مي تأمل
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 صخدا   رسول  كه  است  آمده  شريف  در حديث .نگرد مي  سويت به  سر تا قدم

  كريمه  يهآ  اين  سپس »نگرد بپرهيزيد زيرا او با نور خدا مي  مؤمن  از فراست« :فرمودند

  .كردند  را تالوت

  

��d���c��b��a��d���c��b��a��d���c��b��a��d���c��b��a  
  است  لوط بر سر راهي  شهر قوم : يعني » داير برجاست  شهر بر سر راهي  آن  و هرآينه«

وآثار   است  شام  سوي به  مدينه  راه  دارد و آن  جريان  و آمد در آن  رفت  هميشه  كه

كنند  مي  مشاهده را  آن  و عابران  رديدهلوط هنوز محو نگ  قوم  هاي از خرابه  مانده  برجاي

  !گيرند؟ نمي  عبرت  درس  آن  آيا از ديدن  پس

  

��j��i��h���g��f��e��j��i��h���g��f��e��j��i��h���g��f��e��j��i��h���g��f��e  
  عذاب شهر لوط و  عبرتبار مردم  از سرگذشت ;ذكر شد  كه  بياني » در اين  گمان بي«

 ،لواط  ايفحش  ارتكاب ،پيامبرشان  و نافرماني  تكذيب  سبب  به  برآنان  كه  باري خفت

  براي«شد   آورده فرود  طور علني ديگر به  منكرات  بر ارتكاب  و اصرارشان  راهزني

  .گيرند مي  عبرت  بدان  كه » است  اي نشانه  مؤمنان

  

���p��o��n��m��������l��k���p��o��n��m��������l��k���p��o��n��m��������l��k���p��o��n��m��������l��k  
  است �و لوط � ابراهيم  و داستان  و ابليس � آدم  از داستان  پس  سوم  داستان  اين

  .شود مي  بيان  سوره  در اين  كه

 .است  از درخت  انبوهي  توده  يعني ،بيشه : أيكه »ستمگر بودند  أيكه  اهل  و هرآينه«

 .بردند سر مي به  در آن � شعيب  قوم  يعني ،أيكه  اهل  كه  است  اي قريه  نام  أيكه : قولي به

  شد يكي  فرستاده نيز  نآنا  سوي  به � شعيب  كه  مدين  با اهل  أيكه  نبايد اهل  البته

 صخدا  از رسول �عمرو عبدا بن  روايت  به  شريف  در حديث  كه تصور شوند چنان

را  � شعيب �خداوند اند كه  دو امت  أيكه  و اصحاب  مدين« :فرمودند  كه  است  آمده

  .»فرستاد  آنان ] هر دوي[  سوي به
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��v��u��t��s��r��q��v��u��t��s��r��q��v��u��t��s��r��q��v��u��t��s��r��q  
  روزه  هفت  سايه  بي  سوزان  با گرمي ،ساختيم  و هالكشان » مگرفتي  انتقام  پس، از آنان«

شهر  : يعني » است آشكار  دو شهر بر سر راهي  و آن«  بر آنان  آتشي  فرستادن  و سپس

  آيا كساني  دارند پس قرار  آشكاري  هر دو بر سر راه  أيكه  أهل  زيست  لوط و محل  قوم

گيرند؟  نمي  عبرت  آنها درس  هاي ويرانه آثار و  ز مشاهدها ،كنند از كنار آنها عبور مي  كه

  .كنند؟ نمي  عبرتبار تأمل  فرجام  در اين  و آيا آگاهان

  

��|��{��z���y����������x��w��|��{��z���y����������x��w��|��{��z���y����������x��w��|��{��z���y����������x��w  
  يعني ـثمود   شهر قوم  نام :حجر »كردند  ما را تكذيب  حجر پيامبران  اهل  گمان و بي«

  هر مكاني  اعراب .قرار دارد  و تبوك  مكه  در ميان  كه  است ـ � پيامبر خدا صالح  قوم

آنها پيامبر   آنجا كه و از .نامند حجر مي ،باشد  ها محاط شده سنگها و صخره  به  را كه

در  ،كند  را تكذيب ‡ازپيامبران  يكي  كردند و هر كس  را تكذيب � صالح  خويش

  جمع  صيغه  آنها به  از تكذيب ،رو از اين ،است  كرده  را تكذيب  ايشان  همه  واقع

  .شد  خبر داده)  مرسلين(

  

��b���a�� �̀�_��~��}��b���a�� �̀�_��~��}��b���a�� �̀�_��~��}��b���a�� �̀�_��~��}  
  جمله از  كه » داديم  آنان  به«بود   شده  فرو فرستاده  بر پيامبرشان  كه »خود را  و آيات«

  به »شدند  از آنها رويگردان  ولي«بود   شتر معروف  آن  هم  يكي ،و معجزات  آيات  اين

و   كرده  را پي شتر  جهت  همين  نكردند به  و در آنها انديشه  نداده  اهميتي  هيچما   آيات

  .گرفتند  را ناديده  پيامبرشان  دستورهاي

  

��i��h��g��f���e��d��c��i��h��g��f���e��d��c��i��h��g��f���e��d��c��i��h��g��f���e��d��c  
شكافتند  مي كوهها را  درون � صالح  قوم : يعني »تراشيدند مي  هايي و از كوهها خانه«

بر   با تكيه ،از عذاب »بمانند  در امان  كه«اشيدند تر ها مي خود خانه  براي  و در آن



1364  

  ويران  ها برسرشان خانه  كه بمانند از اين  يا در امان .ها خانه  آن  و محكمي  نيرومندي

  .بزند  يا دزد بر آنها نقب ،شود

  

��m��l���k���j��m��l���k���j��m��l���k���j��m��l���k���j  
 آناز   صبحگاه  در چهارمين  و آن » را فروگرفت  مرگبار آنان  بانگ  صبحدم  پس«

  .بود  تهديد كرده  عذاب  را به  آنان � صالح  بود كه  روزي 

  

���t��s�������������r��q��p��o��n���t��s�������������r��q��p��o��n���t��s�������������r��q��p��o��n���t��s�������������r��q��p��o��n  
  آورده  دست  به  كه  از اموال  آنچه : يعني »نكرد  دفع  كردند از آنان مي  كسب  آنچه  پس«

از   يزيچ ،تراشيدند در كوهها مي  كه  مستحكم  هاي ها و قلعه از خانه  بودند و آنچه

و از   فروگرفت را  آنان  سو زلزله از يك  نكرد بلكه  دفع  را از آنان  سبحان  خداي  عذاب

  سنت  پس .شدند  هالك  همه  مرگبار در داد كه  بانگي  بر آنان � جبرئيل  سويي

  است  جاري ،كنند  را تكذيب  پيامبرانش  كه  هايي امت  ساختن در نابود  خداوند متعال

  .دارد  هر چيز نزد او ميعادي  ولي

با  »هود«  سوره) 82 ـ 83  آيات(حجر در   اهل  تفسير داستان  كه  شويم يادآور مي

  .بيشتر از اينجا گذشت  تفصيلي

  

��¥��¤��£��¢¡������~��}|��� �{��z��y��x��w��v��u��¥��¤��£��¢¡������~��}|��� �{��z��y��x��w��v��u��¥��¤��£��¢¡������~��}|��� �{��z��y��x��w��v��u��¥��¤��£��¢¡������~��}|��� �{��z��y��x��w��v��u
��¦��¦��¦��¦  

 » ايم يافريدهن  حق  جز به  دو است  آن  در ميان  را كه  و آنچه  و ما آسمانها و زمين«

  يا مراد از اين .بيهوده و  باطل  به  نه ،ايم آفريده  و با هدف  حق  آفرينشي  آنها را به : يعني

نيكوكار   دادن  پاداش ،از حق يا مراد .در آنها وجود دارد  كه  است  فوايد و مصالحي ،حق

  آمدني  يقينا قيامت و«  است  وي  بدكاري  بدكار در قبال  و مجازات  نيكوكاريش  در قبال

  گرفته  سزاوار عذابند انتقام  كه  از كساني ،آن  فرارسيدن  در هنگام �خداوند  پس » است

از  »نيكو درگذر  درگذشتي  به  پس«كند  مي  احسان ،احسانند سزاوار  كه  كساني  و به
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و   و گذشت  ردباريب  به  و با آنان  كن  نيكو عفوشان  عفو و گذشتي و با  آنان  هاي ادبي بي

  .گرديد  منسوخ  قتال  با آيه  حكم  اين : قولي به .رفتار نما  حلم

  

��¬��«��ª���©�� �̈�§��¬��«��ª���©�� �̈�§��¬��«��ª���©�� �̈�§��¬��«��ª���©�� �̈�§  
  لذا به  است  خلق  تمام  او آفريننده : يعني » داناست  آفريننده  پرودگار تو همان  هرآينه«

  .باشد مي دانا ،كارندنيكوكار يا بد  كه  از آنان  كساني  و به  آنان  تو و احوال  احوال

  

��µ��� �́��³��²��±��°�� �̄�®��µ��� �́��³��²��±��°�� �̄�®��µ��� �́��³��²��±��°�� �̄�®��µ��� �́��³��²��±��°�� �̄�®  
 مراد از  برآنند كه  اكثر مفسران » را عطا كرديم  المثاني تو سبع  راستي، به  و به«

  كه  جهت  بدان ،ناميدند  آنها را مثاني .است « فاتحه«  سوره  گانه هفت  آيات ،« المثاني سبع«

بلند   سوره  هفت ،« المثاني  سبع«مراد از  :ديگر  قولي به .شوند تكرار مي  در هر نمازي

  و انفال  اعراف ،انعام ،مائده ،نساء ،عمران آل ،بقره : هاي عبارتند از سوره  كه  است  قرآن

  .را  قرآن  تمام : يعني » را عطا كرديم  بزرگ  تو قرآن  و به«

  يادآوري ص  گراميش  ولرس  را به  ديني  عظماي  نعمت  اين  تعالي  حق  كه بعد از آن

  :فرمايد مي و  دنيا متنفر ساخته  زودگذر و فاني  هاي را از لذت  ايشان ،كرد

  

��Æ��Å��Ä��Ã��Â��Á��À�����¿��¾��½��¼��»��º��¹�� �̧�¶��Æ��Å��Ä��Ã��Â��Á��À�����¿��¾��½��¼��»��º��¹�� �̧�¶��Æ��Å��Ä��Ã��Â��Á��À�����¿��¾��½��¼��»��º��¹�� �̧�¶��Æ��Å��Ä��Ã��Â��Á��À�����¿��¾��½��¼��»��º��¹�� �̧�¶  
 : يعني »مدوز  چشم  ايم مند ساخته بهره  را بدان  از آنان  هايي دسته  آنچه  سوي و به«

  به مفرط  و ميل  با گرايش  مدوز كه  چشم  گونه  دنيا آن  هاي يشها و پيرا آرايش  سوي به

و   پيوسته  نگريستن  كه  است  گفتني .توانگرانند  اصناف « ازواج«مراد از  .باشد  آنها همراه

و آرزو   نيكوشمردن بر ،و توانگران  متمكنان  مادي  هاي بهره  سوي به  مداوم  دوختن  چشم

اند و بر  نياورده  ايمان  كه اين از »مخور  اندوه  و بر آنان«كند  مي  اللتها د بهره  آن  بردن

 »فروگستر  مؤمنان  براي را  خويش  و بال«اند  مانده  باقي  كفر و عناد خود مصمم

  از توانگران  اعم ،مؤمنان در برابر  و فروتني  خويي و نرم  از تواضع  كنايه ؛بال  گستراندن

  .است  و فقرايشان
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��Ì��Ë��Ê��É�����È��Ç��Ì��Ë��Ê��É�����È��Ç��Ì��Ë��Ê��É�����È��Ç��Ì��Ë��Ê��É�����È��Ç  
  اي دهنده هشدار  من : يعني » آشكارم  هشداردهنده  همان  من«  مردم  تمام  به »و بگو«

و   رسيد آشكارا بيان خواهد �خداوند  از عذاب  آنان  را به  آنچه  قومش  به  كه  هستم

  .استمرار دهند  و انكار خويش  بر تكذيب  كه  در صورتي ـدارد  اظهار مي

  

���Ñ��Ð��Ï��Î��Í���Ñ��Ð��Ï��Î��Í���Ñ��Ð��Ï��Î��Í���Ñ��Ð��Ï��Î��Í  
 كه  شما را از عذابي : يعني » فرود آورديم  كنندگان را بر تقسيم  عذاب  كه  گونه همان«

  بودند كه  تن  شانزده  آنان : قولي  به .دهم مي  بيم ،فرود آورديم  كنندگان بر تقسيم 

بر  و آنها  گماشت برمي  مكه  هاي بر سر راهها و گلوگاه  حج  آنها را در ايام  مغيره وليدبن

  كسي اين  مبادا فريفته :گفتند مي ،شد مي  وارد مكه  كه هر كسي  به  شده  راهها تقسيم  آن

 :گفتند مي و بسا .است  زيرا او ديوانه  است  برخاسته  نبوت  ادعاي  ما به  از ميان  كه  گردي

  به  پس .است  كاهناو  :گفتند و بسا مي .او شاعر است :گفتند و بسا مي .او ساحر است

را   قرآن  كتابند كه اهل)  مقتسمين( :ديگر  قولي به .شدند  ناميده « مقتسمين«  جهت  همين

ديگر كفر   بعضي  و به  آورده  ايمان  از آن  بعضي  به  كرده  تقسيم  بخشها و اجزايي  به

  :آيد بر مي  بعدي  از آيه  كه ورزيدند چنان

  

��E��D��C��B��A��E��D��C��B��A��E��D��C��B��A��E��D��C��B��A  
  اي پراكنده و  گون گونه  اجزاي  را به  آن : يعني »كردند  بخش  را بخش  قرآن  كه  همانان«

  و مانند اين  كهانت را  بعضي ،را سحر  از آن  بعضي ،را شعر  از آن  بعضي  كرده  تقسيم

  بعضي  به  و كفرشان  قرآن از  بعضي  به  آوردنشان  ايمان « عضين«  معناي : قولي به .شمردند

 ،اما در عمل ـ  در عقيده  نه اگر ـ  اكنون هم  آفت  اين  كه  با تأسف .است  گر از آندي

  .است  ما نيز شده  گير امت دامن
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��M��L�����������K��J��I��H���G��F��M��L�����������K��J��I��H���G��F��M��L�����������K��J��I��H���G��F��M��L�����������K��J��I��H���G��F  
  گروه  ا از اينيقين : يعني»  پرسيم مي  همگي  از آنان  البته  كه  پرودگارت  سوگند به  پس«

  از اعمالي ;در دنيا »كردند مي  از آنچه« ؛پرسيم مي  ر روز قيامتد ـ  آنان  همگي ـكفار 

  .گيرند قرار مي  و محاسبه  مورد سؤال  در برابر آن  كه

 در تفسير صخدا   رسول  كه  است  آمده �انس  روايت  به  شريف  در حديث

﴿FFFF����GGGG����HHHH﴾گيرند قرار مي  مورد پرسش  اال اهللا  ال الهاز «: فرمودند��������«.  

  

NNNN����������T��S��R���Q��P��O��T��S��R���Q��P��O��T��S��R���Q��P��O��T��S��R���Q��P��O  
  سوي به  از آنان  نمودن  با دعوت : يعني » شوي، آشكار كن مأمور مي  را بدان  آنچه  پس«

بعداز آشكار   زيرا آنان  كن  آنها را پراكنده  و كلمه  را آشكار و جمع  حق  دين ،توحيد

و   آورده  ايمان تو  هب  از آنان  گروهي  كه  ترتيب  اين  به ،شوند مي  متفرق  دعوتت  شدن

تو را بر   چون : يعني » برتاب  روي  و از مشركان«ورزند  تو كفر مي  ديگر به  گروهي

  .نكن  التفاتي و  نده  اهميتي  هيچ  آنان  به ،كردند  سرزنش  دعوتت  آشكار ساختن

  يمخف را  دعوتشان  پيوسته صخدا   رسول  كه  است  شده  روايت  نزول  سبب  در بيان

  ميدان  ا بهعلن  خود و اصحابشان ،آن  شد و بعد از نزول  نازل  كريمه  آيه  داشتند تا اين مي

  .را آشكار كردند  خويش  آمدند و دعوت

  

��X��W�����������V��U��X��W�����������V��U��X��W�����������V��U��X��W�����������V��U  
 و  از سران  آنان  كه با آن » ايم كننده  كفايت  ما تو را از شر تمسخركنندگان  هرآينه«

شر  �خداوند  كه  بدان  ليكن ،اند  و شوكت  قدرت  از اهل  انشانكفار و در مي  بزرگان

  .آنها را از تو باز خواهد داشت

 ،مغيره  بن وليد : نامهاي  به  مكه  و بزرگان  از رؤساي  تن  پنج ،تمسخركننده  گروه  اين

  بودند كه  طالطله  بن  و حرث  عبديغوث  بن اسود ،مطلب  بن اسود ،وائل  بن  عاص

  از سر پيامبرش ،روز واحد  را در يك  را نابود كرد و شر آنان  شان همگي  عزوجل  ايخد

  .برداشت
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 گروه  از برابر آن صخدا   رسول  روزي« :كند مي  روايت  نزول  سبب  در بيان  انس

  است  اين :و گفتند  كرده  اشاره ص  حضرت آن  سوي از آنها به  بعضي  گذشتند پس مي 

بود  صخدا   رسول با � اثنا جبرئيل  در اين !! پندارد پيامبر است مي  كه  كسي  همان

  اثر ناخني  بسان  اجسامشان در  كرد و در اثر آن  آنها اشاره  سوي  به  با انگشتش  پس

فاسد شد   حدي آنها به  تن ،آن شد و بر اثر  تبديل  زخم  به  مواضع  آن  سپس ،افتاد  نشان

  علت  بدان  همه  شود و سرانجام  نزديك  آنان  به  از فرط بدبويي  تتوانس نمي  كسي  كه

  .»مردند

  

��b���a�� �̀�_ �̂�]��\��[��Z���Y��b���a�� �̀�_ �̂�]��\��[��Z���Y��b���a�� �̀�_ �̂�]��\��[��Z���Y��b���a�� �̀�_ �̂�]��\��[��Z���Y  
 تنها استهزا و تمسخر  جرمشان  پس »كنند ديگر مقرر مي  با خدا معبودي  كه  همانان«

  خداي به  از شرك  عبارت  دارند كه  هم  ديگري  جرم  بلكه  نيست صخدا   رسول  به

  چگونه  درآخرت  كارشان  عاقبت  كه » خواهند دانست  زودي  به  پس«باشد  مي  سبحان

  .!خواهد بود

  

��j��i��h��g��f��e���d��c��j��i��h��g��f��e���d��c��j��i��h��g��f��e���d��c��j��i��h��g��f��e���d��c  
 از متهم »گويند مي  آنچه  سبب  شود به مي  تو تنگ  سينه  كه  دانيم مي  خوبي و به«

  درباره يا  قرآن  درباره  كه  آنچه  بسب  يا به ،و دروغ  و كهانت  سحر و جنون  به  ساختنت 

  .گويند مي  سبحان  خداي

  

��q��p��o���n��m��l��k��q��p��o���n��m��l��k��q��p��o���n��m��l��k��q��p��o���n��m��l��k  
 از : يعني » باش  كنندگان و از سجده  گوي  او تسبيح  پروردگار خود را با ستايش  پس«

  برطرف را  و نگرانيت  اندوه  عزوجل  خداي ،كردي  چنين  زيرا وقتي  باش  نمازگزاران

  .كند مي  را باز و گشاده  ات و سينه  را از تو دور كرده  و پريشاني  غم سازد و مي

و   الهي  تقديس ،تحميد ،همانا تسبيح ،تنگي دل  عالج  كه  است  بر آن  دليل  آيه  اين

  .بسيار است  نمازگزاردن
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w��v��u��t��s��rw��v��u��t��s��rw��v��u��t��s��rw��v��u��t��s��r������������   
 معني  در اينجا به : ينيق »تو فرارسد  يقين  كه تا وقتي  كن  را پرستش  و پروردگارت«

  .كن  عبادت  هستي  زنده  كه  گاه تا آن  هميشه  را براي  پروردگارت : يعني .است  مرگ 

نماز   همچون ـ  عبادات  و انجام  پروردگار متعال  پرستش  كه  است  بر آن  دليل  آيه  اين

بايد درهر   مؤمن  پس. كند كار  وي  عقل  كه  تا وقتي  است  فرض  بر انسان ـ  گزاردن

  درحديث  كه نماز بگزارد چنان  حالش  حسب  قرار دارد به  كه  اي جسمي  وضعيت

  به  توانستي نمي و اگر  نشسته  توانستي نماز بگزار و اگر نمي  ايستاده« : است  آمده  شريف

  .»پهلو

مراد از  :گويند يم  كه  است  از ملحداني  برخي  قول  صحت  بر عدم  دليل  آيه  اين  همچنين

را تا   پروردگارت : است  اين  لذا از نظر آنها معني  است « معرفت«  آيه  در اين « يقين«

  به ـ  از آنان  يكي  وقتي ،بنابراين  كن  عبادت  رسي مي  و يقين  سر حد معرفت  به  كه  وقتي

  اين  كه  نيست  شكي .شود مي ساقط  از وي  تكليف ،رسيد  حد معرفت  به ـپندار خود 

 ‡انبيا  كه زيرا با وجود آن  است و جهل  كفر و گمراهي ـ  كثير گفته ابن  كه چنان ـ  رأي

 ،اند بوده  الهي  و اوصاف  حقوق  به  آنان  و داناترين  مردم  ترين  خداشناس  و اصحابشان

ها  خوبي  دادن  و انجام �خداوند  بر عبادت آنها  ترين  و مواظب  عابدترين  حال  در عين

را از   ايشان ،پروردگار متعال  به  معرفتشان  كمال اند و هرگز نيز بوده  خويش  مرگ  تا دم

و شكر و   و نيايش  و خضوع  بر خشوع  بلكه  بازنداشته  و عباداتشان  تكاليف  انجام

  .است  افزوده  رياضتشان



1370  

  ﴾نحل  سوره﴿
 . است  آيه) 128(  و داراي  است  كيم

  

است،   آمده يا زنبور عسل»  نحل»  داستان  در آن  كه اين  سبب  به  سوره  اين: تسميه  وجه

  در آن  خداوند متعال كه  هايي نعمت  سبب  را به  سوره  اين  همچنين.  شده  ناميده»  نحل«

  .اند نيز ناميده»  نعم»  است، سوره  برشمرده  بر بندگانش

  داليل  بيان توحيد، معاد و نبوت،  مكي، اثبات  هاي رهسو  عموم  همچون  سوره  محور اين

  . آنهاست  و دفع  منكران  شبهات  و طرح  تعالي  حق  و عظمت  يگانگي، قدرت

  

��b���a�� �̀�_��~��}|��{��z��y��x��b���a�� �̀�_��~��}|��{��z��y��x��b���a�� �̀�_��~��}|��{��z��y��x��b���a�� �̀�_��~��}|��{��z��y��x  
آيه، روز   در اين» امر خدا«مراد از   برآنند كه  جمهور مفسران »هان، امر خدا در رسيد«

شود؛  مي  خاطرنشان . است  آمدني  زودي  به  ناخواه خواه  روز قيامت  نييع.  است  قيامت

  زمان  به  و از آن» امر آمد  آن« :گويند است، مي  حتمي  وقوعش  كه  امري  عادتا به  اعراب

نيز   كريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان � عباس ابن  روايت. كنند تعبير مي)  ماضي(  گذشته

�z﴿ جمله  چون«: است  از مفسران  گروه  اين  مؤيد قول �y� �xz� �y� �xz� �y� �xz� �y� �x﴾� �� �� ��   شد، اصحاب  نازل�

  رابه  آن(  :﴾}��|}��|}��|}��|﴿: بود كه  از جا برخاستند، همان  سراسيمه صخدا   رسول

: قولي به. »گرفتند  نشستند و آرام  اصحاب  هنگام  شد، در اين  نازل) نكنيد  طلب  شتاب

مراد از آن، : ديگر  قولي به.  است صمحمد   حضرت  ، بعثت»امر خدا«مراد از 

: يعني »نكنيد  طلب  شتاب را به  آن  پس«  است  برمشركان �خداوند  عذاب  فرودآوردن

  انگيزه  كفار به. نكنيد  درخواست  مقرر آن  از وقت  قبل را  يا عذاب  قيامت  فرارسيدن

عذاب، آنها را   زوليا ن  قيامت  در برپايي  الهي  هاي و وعده هشدارها  تمسخر و تكذيب

 »كنند مقرر مي  شريك  با وي  از آنچه  و فراتر است  منزه او«طلبيدند  مي  شتاب  به

  داشته  شريكي  كه آنان، يا از اين  آوري از شرك  برتر است و  منزه  سبحان  خداي: يعني

است، نيز   شاناز استهزا و تكذيب  برخاسته  كه  عذاب  در نزول  آنان شتابزدگي  البته. باشد

  را به  عزوجل  زيرا اگر آنها خداي  است  از شرك  كارشان  اين  داردكه  برآن  داللت
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از سر انكار و استهزاء  را  شدند و عذاب مي  وي  ا تسليمشناختند، تمام مي  يگانگي

  .طلبيدند نمي  شتاب به

  

s�������r���q���p��o��n��m���l��k����j��i��h��g��f��e���d��cs�������r���q���p��o��n��m���l��k����j��i��h��g��f��e���d��cs�������r���q���p��o��n��m���l��k����j��i��h��g��f��e���d��cs�������r���q���p��o��n��m���l��k����j��i��h��g��f��e���d��c����������u��t��u��t��u��t��u��t  
بر   خويش امر  به«  است  از وحي  كه  ، يا با قرآن با وحي: يعني » را با روح  فرشتگان«

  را به خود  انبياي �خداوند: يعني »آورد بخواهد فرود مي  كه  از بندگانش  هر كس

از .  است  ساخته آورند، مخصوص فرود مي  ايشان  را به  آن  فرشتگانش  كه  خويش  وحي

روح،   كه گرداند چنان مي  را زنده  مرده  دلهاي  تعبير نمود زيرا وحي » روح«  هب  وحي

: يعني »دهيد  بيم  كه«: است  اين  الهي  وحي  اين  مضمون. كند مي  را زنده  مرده  بدنهاي

  را به  آنان: يعني » نيست  جز من معبودي  كه«كنيد   اعالم  آنان  كنيد و به  را آگاه  مردم

  اعالم  آنان  به  دهي با بيم  را همراه  وحدانيتم  دستور دهيد و اين  ام د و يكتاپرستيتوحي

  اي »پروا كنيد  پس، از من«  است ‡پيامبران  همه  توحيد، محور دعوت  پس. كنيد

  .آورند  شرك  وي  مبادا به  كه  آنان به  است  هشداري  اين ! من  بندگان

  

�~��}��|��{��zy��x���w��v�~��}��|��{��zy��x���w��v�~��}��|��{��zy��x���w��v�~��}��|��{��zy��x���w��v����  
و   مستحكم  ، نظامي درست  تدبيري  آنها را به: يعني »آفريد  حق  را به  آسمانها و زمين«

كنند لذا خداوند   داللت  وي  و وحدانيت  آفريد تا بر قدرت  از حكمت  متيني  زيربناي

  با وي  آنان، يا از آنچه  آوري از شرك: يعني »گردانند مي  شريك  با وي  از آنچه«؛  متعال

  ؛ زيرا اوست تر و فراتر است مقدس برتر،: يعني » بلند قدر است«كنند  مقرر مي  ريكش

  سزاوار پرستش  كه  فقط اوست  پس را آفريد  و انفراد آسمانها و زمين  استقالل  به  كه

  .!آورند ؟ مي  را با او شريك  غير وي  باشد لذا چگونه مي

  

  

  

  



1372  

�� �̈�§��¦���¥��¤��£��¢��¡������ �̈�§��¦���¥��¤��£��¢��¡������ �̈�§��¦���¥��¤��£��¢��¡������ �̈�§��¦���¥��¤��£��¢��¡����  
  وي  بدن از  كه  مني  آب  چون  ارزشي و بي  از جماد پست: يعني » اي را از نطفه  انسان«

  انساني  صورت را در روند تطور قرار داد تا  مني  آب  آن  سپس »آفريد«شود  مي  خارج

دنيا   سراي  اين  به  مادرش  او را از شكم  دميد و سرانجام  روح  در آن  گاه شد آن  كامل  آن

 و بيرون  وصف  با اين  آفرينشش بعد از »او  گاه آن«كند   زندگي  تا در آن فرودآورد

  پيچيده  مراحل  همه  آن  و بعد ازطي  كمال  همه  با اين  كارگاه  از اين  آوردنش 

در   سبحان  با خداي  است  اي ستيزنده  همچون: يعني » آشكار است  جويي ستيزه«

  تا بنده  شده  او آفريده  كه درحالي  و آشكار است  واضح  ستيز و خصومتش  قدرتش، كه

  . ستيزنده  باشد نه

او   كه  گاه شد آن  نازل  خلف بن ابي  درباره  كريمه  آيه: است  آمده  نزول  سبب  در بيان

  كه  پنداري آيا مي !محمد  اي: آورد و گفت صخدا   را نزد رسول  اي پوسيده  استخوان

  !كند؟ مي  است، زنده  يدهپوس  كه از آنرا بعد   خداوند اين

  

��³���²��±��°�� �̄�®��¬��«ª���©��³���²��±��°�� �̄�®��¬��«ª���©��³���²��±��°�� �̄�®��¬��«ª���©��³���²��±��°�� �̄�®��¬��«ª���©  
  براي در آنها«شتر و گاو و گوسفند  :عبارتند از  كه» شما آفريد  را براي  و چهارپايان«

  و كرك  ؛ ازپشم است  گرمابخشي  وسيله  كه  آنچه: دف.  گرمابخش » است  شما پوششي

شير،  :از  است  عبارت كه » ديگر است  هاي منفعت«ا در آنها شم  براي »و«آنها   و موي

و «بسيار ديگر   از منافع  آن آنها و مانند  وسيله  به  بر آنها، زاد و ولد، كشاورزي  سواري

  .»خوريد مي«آنها   و چربي  از گوشت: يعني »از آنها

  

���¼��»��º��¹�� �̧�¶��µ��´���¼��»��º��¹�� �̧�¶��µ��´���¼��»��º��¹�� �̧�¶��µ��´���¼��»��º��¹�� �̧�¶��µ��´  
  براي  چهارپايان در: يعني » است  شما تجملي  رايدر آنها ب«  گذشت  برآنچه  افزون »و«

گردانيد و  برمي  آنها را از چراگاه  شامگاهان  كه  گاه آن«  است  و زينتي  شما زيبايي

خود   وبرگشت  رفت  هنگام  چهارپايان »بريد مي  چراگاه  آنها را به  بامدادان  كه  هنگامي
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  نگاه  آورند ـ و لذت مي  بهجت  و دلنواز به  چشم  صحرا و چراگاه، شما را با منظري  به

  را ياد كرد زيرا صاحبان  دو وقت  ا اينمخصوص �خداوند.  بزرگ  است  نيز نعمتي

  بيشتري  و عنايت  اهتمام دو وقت   خود در اين  چهارپايان  به  و دامداران  مواشي

  گردانيد زيرا اين  ها مقدمآن رفتن   را بر وقت  آنها از چراگاه  برگشت  وقت. ورزند مي

پر از شير از صحرا   هايي و بامايه  و خرم  برگشت، سير و سيراب  در وقت  تحيوانا

سازند و  مي  آيند، ظرفها را پر از شير، دلها را پر از سرور وچشمها را پر از بهجت مي

  .شوند نواز مي آرا و چشم دل  سخت

  

M��L��KJ�����I��H��G��F��E��D��C��B��AM��L��KJ�����I��H��G��F��E��D��C��B��AM��L��KJ�����I��H��G��F��E��D��C��B��AM��L��KJ�����I��H��G��F��E��D��C��B��A����������PO��N��PO��N��PO��N��PO��N  
. را  غيره ؛ مانند خواروبار و مسافران  سنگين  كاالهاي: يعني »برند شمارا مي  و بارهاي«

جز با   كه شهري  به«برند  خود مي  خود شما را بر دوش: كه  است  مراد اين  قولي به

  بود كه نمي  اي اگر با شما شتر سواري: يعني »توانستيد برسيد نمي  بدنها بدان  مشقت

  سخت  و گدازي  رنج  را به  بدنهايتان  كه  و مشقتي  شما را بردارد، جز با دشواري  ارهايب

  ناچار بوديد كه  صورت  در آن  شهر برسيد، چه  آن  توانستيد به داشت، نمي وامي

  يا يك  حاجي  اگر يك  تصور كنيد كه ! آري. كنيد  حمل  خويش  را بر دوش  بارهايتان

  طرف  آن  دنيا به  طرف  از اين  خويش  خود را بردوش  بار و بنه  شد كهباتاجر ناگزير 

»  است  و مهربان  قطعا پروردگارشما رئوف« !خواهد آمد؟  پيش  وضعي  كند، چه  حمل

  .آفريد را برايتان   چهارپايان  اين  شما، از آنجا كه  به  نسبت

  

���[��Z��Y��X��W��VU��T��S���R��Q���[��Z��Y��X��W��VU��T��S���R��Q���[��Z��Y��X��W��VU��T��S���R��Q���[��Z��Y��X��W��VU��T��S���R��Q  
  براي را  از چهارپايان  گانه سه  اصناف  اين: يعني »را آفريد  و خران  سترانو ا  و اسبان«

  ؛ چون است  معلوم  هم  آنها در غير سواري  و منافع »تا بر آنها سوار شويد«شما آفريد 

  ....دگر  هاي كاال بر آنها و بهره  بردن

 روايت  به صخدا   رسول  شريف  و نيز حديث  آيه  با اين : ابوحنيفه  امام

  خران و  و قاطران  اسبان  گوشت  از خوردن  در آن ص  حضرت  آن  كه �وليد خالدبن 
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  براي  اسب زيرا  است  كرده  استدالل  اسب  گوشت  جواز خوردن  كردند، بر عدم  نهي

  اسب  گوشت  جمهور فقها بر جواز خوردن  رأي  ولي.  خوردن  براي  نه  است  سواري

  . است

  جهاز و زين و  جل  زيرا آنها را به » نيز هست  تجمل  مايه«شما   براي  چهارپايان  ينا »و«

وانبساط در   وجد و شادي  كار به  شويد و از اين مي  سوارشان  كرده  زينت  و غيره

شما   براي در اينجا  كه  جز آنچه: يعني» آفريند دانيد، مي را نمي  و آنچه«آييد  مي

  بدانها احاطه شما  كه  آفرينيم و دريا مي  را در خشكي  ديگري  اتبرشمرديم، مخلوق

  .ايد آنها را ديده  ايد و نه  شنيده  از آنها چيزي  نداريد، نه  علمي

را   چيزهايي  زينت  و اسباب  نقليه  از وسايل  پيوسته  تعالي  حق  باشد كه  شايد مراد اين

  هاي ، كشتي ماشين  كه ندارد چنان  آنها علم  به  نسبت آنها  از اختراع  بشر قبل  آفريند كه مي

  اشياي  آيه، هنوز هم اين  را آفريد و بر مبناي  مدرن  بخار، هواپيما و ديگر وسايل

  .دارد  ادامه  روند پيوسته  و اين...  آفريند را مي  ديگري  ناشناخته

را   زمان و  مكان  مرزهاي  كه  ستا  كريم  قرآن  علمي  معجزات  از بزرگترين  يكي  آيه  اين

  . است  سر گذاشته  پشت

  

��g��f���e��d��c��ba�� �̀�_�� �̂�]��\��g��f���e��d��c��ba�� �̀�_�� �̂�]��\��g��f���e��d��c��ba�� �̀�_�� �̂�]��\��g��f���e��d��c��ba�� �̀�_�� �̂�]��\  
 راههاي  بر انسان، به  خويش  مادي  هاي از نعمت  بحث  در ميانه �خداوند  سپس

 :يعني » بر خداوند است  ميانه  راه  و نمودن« :فرمايد و مي  داده  نيز توجه  ديني  معنوي 

  رساند، برعهده مي  مطلوب  به  و سهولت  آساني  را به  مؤمن  انسان  كه  راستي  راه  دننمو

  به  ميانه  راهها، از راه  از آن  برخي: يعني » است  از آنها كج  و برخي«  است �خداوند

  يا معني.  مجوسيت و  يهوديت، نصرانيت  و روش  است، مانند راه  متمايل  و راست  چپ

و   كرده  ميل  راست  از راه سواري،  و وسايل  و اسبان  چهارپايان  از اين  برخي : ستا  اين

سازند و در نتيجه، از  مي  طوالني را بر شما  برند بنابراين، راه مي  كج  راههاي  شما را به

و   افتيد اما هدايت برسيد، در تأخير مي بدانها  موقع  خواستيد به مي  كه  جاهايي  به  رسيدن

  شما را راه  خواست، مسلما همه و اگرخدا مي«  است�خداوند   از سوي  راهنمايي
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را   خويش، برخي  سنت  بر اساس  بلكه  او نخواست  ولي  درست  راه  سوي به »نمود مي

  .كند مي  را گمراه  و برخي  هدايت

  معنوي  اههايا ره، ترجيحآي  در اين»  ميانه  راه«مراد از گفتيم،   آيه  در مقدمه  كه اما چنان

��_﴿: مراد از آيه«: گويد كثير مي ابن.  مادي  هاي راه  نه  است �̂�]��\_�� �̂�]��\_�� �̂�]��\_�� �̂�]��\﴾� �� �� ��   معنوي  راه�

  انسان  را به  راست  ادله، راه  و اقامه  كتب  با انزال  كه  است  عزوجل  خداي: يعني.  است

راهها مانند   عضيب: يعني ﴾`��a��`a��`a��`a﴿. رساند و خير مي  حق  و او را به  نموده  روشن

  پس  است  گمراهي  سوي به  و منتهي  ومعوج  و غيره، كج  هوديت، نصرانيت، مجوسيتي

در « :كند مي  كثير اضافه ابن.  است  از اديان  آن غير  كج  و راه  اسالم  همانا دين  راست  راه

در   تعالي  حق  و چون  شده  بسيار واقع  امور معنوي  به  كريم، گذر از امور حسي  قرآن

  بيان  به  آيه  در اين  آن  دنبال  ذكر كرد، به  حسي  وراههاي  سواري  از وسايل  قبل  آيات

  .» پرداخت  معنوي  راههاي

  

��v��u��t��s��r��q���p����o��nm��l��k��j��i��h��v��u��t��s��r��q���p����o��nm��l��k��j��i��h��v��u��t��s��r��q���p����o��nm��l��k��j��i��h��v��u��t��s��r��q���p����o��nm��l��k��j��i��h  
 شما از آن  آشاميدني  آب  فرود آورد كه  شما آبي  براي  از آسمان  كه آن  اوست«

  از آن  و چهارپايان  تا مردم  شور و تلخ  گردانيد نه  و زالل  را شيرين  آب  آن: يعني » تاس 

»  است  چرانيد، نيز از آن مي  خود را در آن  هاي رمه  كه  هايي و روييدني«بياشامند 

  نتيجه، چهارپايان رويد و در مي  ها با آن رستني  كه  است  آب، آبي  از آن  بخشي: يعني

ها و  چاهها، چشمه  آب  كه  است  گفتني. چرانيد مي  ها و مراتع را در بيشه خود

  . است  آسمان  آب  از همان  در اصل  ها همه رودخانه

  

��e��d��c���b�� a �̀ � �_��~��}��|��{��z��y���x��w��e��d��c���b�� a �̀ � �_��~��}��|��{��z��y���x��w��e��d��c���b�� a �̀ � �_��~��}��|��{��z��y���x��w��e��d��c���b�� a �̀ � �_��~��}��|��{��z��y���x��w
���h��g��f���h��g��f���h��g��f���h��g��f  

 تمحصوال  خرما و انگور و از هر گونه  و درختان  و زيتون  آب، كشت  آن  وسيله به«

  را براي«ديگر   نافع  ها و محصوالت ميوه  و اصناف  انواع  تمام: يعني »ديگر 
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  و گياهان  درختان  و روياندن  آب  فرودآوردن » ا دراينروياند، قطع شمامي

براي «  وي  در ربوبيت  تعالي  حق  و يگانگي  قدرت  بر كمال  بزرگ، دال » است اي نشانه«

 در  نگرش لذا  خداوند متعال  و مصنوعات  در مخلوقات »دكنن مي  تعقل  كه  مردمي 

  .گذرند نمي  تفاوت و از برابر آنها بي  را فرونگذاشته  وي  مصنوعات

  

��w��v��u��t��sr��q���p��on��m��l��k��j��i��w��v��u��t��sr��q���p��on��m��l��k��j��i��w��v��u��t��sr��q���p��on��m��l��k��j��i��w��v��u��t��sr��q���p��on��m��l��k��j��i
��z���y��x��z���y��x��z���y��x��z���y��x  

 آنها براي  ساختن  رام »گردانيد  شما رام  را براي  و روز و خورشيد و ماه  و شب«

 ! آري.  است  مصالحشان  اقتضاي  برحسب  آنها برايشان  گردانيدن  نافع مردم، 

  وي هرگز از فرمان   كه  خويش  موالي  براي  برداري فرمان  كوني، مانند بنده  هاي پديده اين

ايستند،  بازنمي  وي  مخلوقات  به  رساندن  نفع  در راه  و تالش  و از سعي  دهنكر  مخالفت

  ظلماني  درشبهاي  كه »اند او مسخر شده  فرمان  به  و ستارگان«آيند  مي  يدرپ پي  هميشه

  راهنمون  مقاصدشان  سوي و دريا را به  بيابان  و مسافران  سرگشته  پاشند و مردم نور مي

  در مدار خويش  سنجيده  و حركتي  دقيق  آنها با نظامي  از سيارات  گردند و هر يك مي

ها و  عقل: يعني »كنند مي  تعقل  كه  مردمي  براي«امور  » در اينمسلما «  شناور است

  وجود شريكي  و عدم  وي  يگانگي و  بر وجود صانع  دال  كه  را در آثاري  خردهايشان

  خويش  از عقل  انسان  كه  است  لذا كافي » هاست نشانه« اندازند؛ كار مي اوست، به  براي

  .گردد  نايل  عزوجل  خداي  معرفت  نمايد تا به  استفاده

  

��ª��©����� �̈�§��¦��¥������¤��£¢��¡�����~��}��|��{��ª��©����� �̈�§��¦��¥������¤��£¢��¡�����~��}��|��{��ª��©����� �̈�§��¦��¥������¤��£¢��¡�����~��}��|��{��ª��©����� �̈�§��¦��¥������¤��£¢��¡�����~��}��|��{  
  مخلوقات :يعني »آفريد  گوناگون  رنگهاي  به  شما در زمين  براي  آنچه«  همچنين »و«

و   عظيم  اي نشانه گردانيد، خود  شما آفريد و رام  براي  متنوع  رنگهاي  به  كه  اي زميني

  . است  وي  و يگانگي  بر وجود آفريننده  بزرگ  آيتي

  رعايت آفريده،  گون گونه  رنگهاي  ها را به پديده  اين �خداوند  كه در اين  حكمت  البته

  براي  عظيمي  ها، منبع رنگ  زيرا تنوع  بشر است  مصلحت  و در نظر داشت  منفعت
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وانبساط جانها و   شادي  براي  اي پرگستره  گاه ها و جلوه و شناخت  معارف  توسعه

ها  و شناخت  منافع  بود، اين مي  واحدي  رنگ  به  ها همه و اگر اشيا و پديده  روانهاست

  علم»  كه  ذكر است  شايان.برد نمي  چنداني  بهره  و از جامعيت  نتوانسته  پيموده  كمال  راه

  . است  گذاشته  ايشنم  را به  كريمه آيه  از اعجاز اين  فرازهايي  امروزه»  الوان

 »آورند مي ياد  به  كه  مردمي  براي«  روشن » است  اي نشانه«امور  » در اين  گمان بي«

و اندرز  آنها پند  و از مشاهده  گزارده  را بر خود لذا آنها را سپاس  الهي  هاي نعمت

  بهگرفت،   عبرت  كه  گيرد و كسي مي  پند پذيرفت، عبرت  كه  گيرند زيرا كسي مي

  .شود مي  خود راهياب  مطلوب

  و آيه ) يعقلون(را با ) 12(  و آيه)  يتفكرون(را با ) 11(  آيه  خداوند متعال  كه اين  سبب

شد   مطرح  آسماني  ادله) 12(  در آيه: كه  است  آورد، اين  پايان  به)  يتذكرون(را با   كنوني

مجرد   پس  پروردگارآشكار است  انيتو وحد  بر قدرت  ادله  آن  داللت  و از آنجا كه

  هدف  به  رسيدن  نباشد ـ براي  نيز همراه  عميق  در آنها ـ هرچند با تفكر و تأمل  تعقل

  زميني  ادله  از آنجا كه  ولي. آورد  پايان به)  يعقلون(را با   آيه  آن  جهت  است، بدين  كافي

  و تدبر بيشتر نياز دارند، آيه  ر و تأملتفك  به �وجود خداوند  خود بر اثبات  در داللت

  پايان  به)  يتذكرون(با   جهت  را بدان  كنوني  وآيه. آورد  پايان  به)  يتفكرون(را با ) 11(

  زميني، تأثيرگذار و فاعل  هاي پديده  اين  در همه  كه باشد  داده  امر توجه  اين  آورد تا به

  را هميشه  حقيقت  بايد اين  لذا بندگان  بس و  اوست  ذوالجالل  مختار حكيم، ذات

  .باشند  خاطر داشته به

  

�� �̧ �¶� �µ� � � �́ �³� �²��±� �°�� �̄ �®�� �¬� �«�� �̧ �¶� �µ� � � �́ �³� �²��±� �°�� �̄ �®�� �¬� �«�� �̧ �¶� �µ� � � �́ �³� �²��±� �°�� �̄ �®�� �¬� �«�� �̧ �¶� �µ� � � �́ �³� �²��±� �°�� �̄ �®�� �¬� �«
���Â��Á��À��¿��¾��½���¼��»��º��¹���Â��Á��À��¿��¾��½���¼��»��º��¹���Â��Á��À��¿��¾��½���¼��»��º��¹���Â��Á��À��¿��¾��½���¼��»��º��¹  

  آن  امواج بر  سواري  امكان  شما، با دادن  براي »دريا را مسخر گردانيد  كه آن  و اوست«

  تا از آن«  است  در آن  كه  ديگري  و منافع  ادنصيد و جواهر و مع  آوردن  و بيرون

و طراوت،   تازگي  به  ماهي  گوشت  وصف »بخوريد«  ماهي  گوشت: يعني » تازه  گوشت

و   لطافت  آبزي، بيشترين  حيوانات  زيرا گوشت  است  آن  لطافت  به  دادن  توجه  براي
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مانند  »آوريد  بيرون  پوشيد از آن را مي  آن  كه  اي و تا پيرايه«  را داراست  طراوت

: قولي به.  جايز است  زنان  نيز همچون  مردان  آنها براي  پوشيدن  كه  مرواريد و مرجان

  صيغه  به  جهت  را بدان» تلبسونها«  خطاب  پوشند ولي آنها را مي  زنان  كه  است  مراد اين

  ها را در آن و كشتي«پوشند  مي  نمردا خاطر را به  زيورآالت  اين  زنان  مذكر آورد، كه

را   آن  امواج  كه بيني، درحالي در دريا مي  ها را رونده كشتي: يعني » بيني مي  آب  شكافنده

  او طلب  تا از فضل«شما دريا را   كرد براي مسخر »و«شكافند  خود مي  هاي با سينه

و «سود بريد   سبحان  خداي  كنيد و از فضل  تجارت  تا در آن: يعني »كنيد  معيشت

  را بر خود سرازير يافتيد، به  تعالي  حق  فضل  چون: يعني »شما شكر گزاريد  باشد كه

جا  را به  وي  و اعضا، شكر و سپاس  و قلب  زبان با  گاه كنيد آن مي  اعتراف  وي  نعمت

  .آوريد مي

  

��L��K��J���I��H��G��F��E��D��C��B��A��L��K��J���I��H��G��F��E��D��C��B��A��L��K��J���I��H��G��F��E��D��C��B��A��L��K��J���I��H��G��F��E��D��C��B��A  
 .و نلرزاند »افگند تا شما را نجنباند پي«  و مستحكم »واراست  كوههاي  و در زمين«

 ها و اگر كوهها نبودند، گسل  كه  است  پرداخته  حقيقت  اين  به  بيولوژي  علم  امروزه

 را بر  زندگي  شد كه بسيار مي  حدي  ها به و آتشفشانها و زلزله  قشر زمين  هاي شكاف

  تا شما راه«  در زمين »و راهها را آفريدو رودها «  ساخت مي  ناممكن  زمين  روي

  . آنها در سفرهايتان  وسيله  به »خودرا پيدا كنيد

  

��R���Q��P��O��NM��R���Q��P��O��NM��R���Q��P��O��NM��R���Q��P��O��NM  
  عالمت راهنما و هر  عاليم :اند از عبارت  در راهها كه »ديگر نيز آفريد  هايي و نشانه«

ا با مخصوص  مردم: ييعن »كنند مي  يابي راه  ستارگان  وسيله  به  و آنان«  ديگري  فارقه

  جهت  و از جمله  اربعه  آنها جهات  وسيله كنند و به مي  يابي راه  مختلف  ستارگان  انواع

  ياب راه  ستارگان به  و بري، با نگريستن  دريايي  شبانه  شناسند و در سفرهاي را مي  قبله

  . است»  قطبي»  ستاره يا»  جدي»  ستاره در اينجا،  مراد از نجم: قولي به. شوند مي
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�U��T��S�U��T��S�U��T��S�U��T��S������[��Z��Y��XW��V��[��Z��Y��XW��V��[��Z��Y��XW��V��[��Z��Y��XW��V  
  سامان را  شگفت  كارهاي  را و اين  بزرگ  مصنوعات  اين »آفريند مي  كه  آيا كسي  پس«

  ايجاد حتي از آنها را و بر  چيزي» آفريند نمي  كه  است  مانند كسي«دهد  مي  و سرانجام

  اي »گيريد؟ نمي آيا پند«جانند  بي  مراد بتان  ؟ كه ها قادر نيست پديده  از آن  يكي

  ذات  پرستش، جز براي  و بدانيد كه  برده  پي  و روشتان  راه  فساد اين  تا به ! مشركان

  .؟ سزاوار نيست  آفريننده

  

���g��f���e��d�����c��ba�� �̀�_�� �̂�]���\���g��f���e��d�����c��ba�� �̀�_�� �̂�]���\���g��f���e��d�����c��ba�� �̀�_�� �̂�]���\���g��f���e��d�����c��ba�� �̀�_�� �̂�]���\  
 داده  هتوج  خويش  ها و احسانهاي نعمت  و فراواني  بسياري  به  تعالي  حق  سپس

 »كنيد  را احاطه  توانيد آن كنيد، نمي  خداوند را شماره  هاي و اگر نعمت« :فرمايد مي 

طور  به !و شكر آنها را ادا نماييد  ورزيده  آنها قيام  حق  به  كه اين  رسد به  وبرشماريد، چه

دار شود، پدي  نقصي  ترين و ساده  خلل  كوچكترين  انسان  از اجزاي  ؛ اگر در جزئي مثال

در   دنيا هم  كند تا اگرهمه شوند و او آرزو مي مي  او ناگوار و تلخ ها بر يقينا نعمت

  ا خدا آمرزندهقطع« گردد  برطرف  از وي  خلل  را بدهد تا اين  باشد، آن  وي  مالكيت

  پس. كند نمي  مؤاخذه  هايش در شكر نعمت  تان كوتاهي  و شما را به » است  مهربان

  لسان بكل  الشاكرون شكرك  عدد ما  شكركأ  نيإ  اللهم( :ويدبگ  بايد خاشعانه  مؤمن  انسان

هر   به  شكرگزاران  كه  شمار آنچه  به  گزارم تو را شكر مي  من !بارخدايا :زمان  كل  في

  .»اند شكر گزارده  و در هر زماني  زباني

  

��n��m��l��k��j��i��h��n��m��l��k��j��i��h��n��m��l��k��j��i��h��n��m��l��k��j��i��h  
 سازيد، آشكار مي  را كه  و آنچه«از امور  »داريد يم  پنهان  را كه  و خدا آنچه«

  ا در برابراعمالشانحتم  بدانند؛ روز قيامت  كه  مشركان  به  است  هشداري  اين »داند مي

  .شوند مي  جزا داده
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��y��x��w��v��u��t��s��r��q���p��o��y��x��w��v��u��t��s��r��q���p��o��y��x��w��v��u��t��s��r��q���p��o��y��x��w��v��u��t��s��r��q���p��o  
كفار   دروغين  و معبودان  خدايان: يعني »پرستند جز خدا مي  كافران  را كه  و كساني«

  ارزشمند و نه  كوچك، نه  و نه  بزرگ  نه »آفرينند نمي«را اصال   از مخلوقات » چيزي«

باشد، او   چنين  هر كس  و مخلوقند پس »شوند مي  خود آفريده  كه  در حالي«حقير را 

ند ساز مي  و غيره  يا سنگ  را از چوب  كفار بتان: است  اين  يا معني.  رب  نه  عبد است

  .الوجود باشد واجب خدا بايد  كه خود نيازمند آفرينشند، درحالي  در هستي  لذا بتان

  

��b���a�� �̀�_��~��}|���{��z��b���a�� �̀�_��~��}|���{��z��b���a�� �̀�_��~��}|���{��z��b���a�� �̀�_��~��}|���{��z  
بودند، ديگر  مي  حقيقي  خداي  راستي  و اگر به » زندگان  نه«  روح بي  بتان  اين »مردگانند«

خواهند   برانگيخته  كي«  روح جامد و بي  بتان  اين »دانند و نمي«آنها جايز نبود   مردن

  خود كي  دانند كه نمي  جان بي  بتان  اين: است  اين  يا معني.  پرستشگرانشان »شد

  كه  دهيد؟ در حالي قرار مي  آنها را مورد پرستش  دليلي  چه  به  شوند پس مي  برانگيخته

و   پاداش  دهنده و  غيب  داناي ، آفريننده  زنده  كه  است  سزاوار خداوندي  فقط كسي

  .باشد  عقاب

  

��o���n��m��l��k��j��i��h��g���fe������������d��c��o���n��m��l��k��j��i��h��g���fe������������d��c��o���n��m��l��k��j��i��h��g���fe������������d��c��o���n��m��l��k��j��i��h��g���fe������������d��c  
: كه  است  حقيقت  شود، اين مي  تصريح  بدان  بايد اظهار شود و اينك  كه  لذا تنها حقيقتي

  سبحان، حقيقتي  خداي وحدانيت   حقيقت ! آري » يگانه  است  معبود شما، معبودي«

  ايمان  آخرت  به  كه كساني پس «رسيد   اثبات  به  گذشته  با آيات  كه  است  رقيب بي

در آنها تأثير   اي موعظه  را لذا هيچ  حق  وحدانيت » انكارگر است  د، دلهايشانندارن

و  »مستكبرند  و آنان« شود نمي  در آنها سودمند واقع  پند و اندرزي  و هيچ  نكرده

  .پذيرند را نمي  و آن  نداده  تن  حق  به  جهت  همين  به  سركش

  

  



1381  

��~��}��|����{������z��yx��w��v��u��t��s��r��q��p��~��}��|����{������z��yx��w��v��u��t��s��r��q��p��~��}��|����{������z��yx��w��v��u��t��s��r��q��p��~��}��|����{������z��yx��w��v��u��t��s��r��q��p  
 از »سازند را آشكار مي  دارند و آنچه مي  را پنهان  خداوند آنچه  كه  نيست  شكي«

او   هرآينه«كند  مي  مجازات  آنها را در برابر آن  پس »داند مي«  گفتار يا كردار خويش

  يگانگي از اقرار به  كه  گروهي  اند اين  جمله  از آن  كه »دارد نمي  دوست را  مستكبران

  .ورزند استكبار مي �هللا

  

��ª��©�� �̈�§���¦¥��¤��£��¢����¡�����ª��©�� �̈�§���¦¥��¤��£��¢����¡�����ª��©�� �̈�§���¦¥��¤��£��¢����¡�����ª��©�� �̈�§���¦¥��¤��£��¢����¡���  
. شود مي  مطرح  مشرك  منكران  از شبهات  شبهه  بعد از آن، چندين  و آيات  آيه  در اين

  آنان  به  و چون«:  ١است قرآن  به  مشركان  زدن  طعنشده،   مطرح  آيه  در اين  كه  اول  شبهه

  كنندگان  سؤال:قولي  به »؟ است  كرده  چيز نازل  چه  پروردگارتان: شود  گفته

  پيشينيان  هاي افسانه:گويند مي«: منكر مستكبر در پاسخشان  مشركان  مسلمانانند كه

هستيد، اباطيل،   از آسمان  آن  نفرود آمد  مدعي  شما مسلمانان  كه  چيزي: يعني » است

. گويند مي  سو از آنها سخن اين  به  پيشين  از قرنهاي  مردم  كه  است  هايي و افسانه  ترهات

  تا كنون، شيوه  االيام  از قديم  شيوه  اين  البته.  است  خرافه  معني  به  اسطوره  جمع: اساطير

. اند پنداشته مي  و افسانه  خرافه  را مشتي  حق  كه  است  بوده  مستكبران  پايه بي  و منطق

در   هست  كه  است، فرقي  يكي  بيماريشان قرنها همانند و  در طول  مستكبران  دلهاي  پس

  .گويد مي  سخن  ماهيت  خود از اين  مخصوص  شيوه  به  هر نسلي  كه  است  اين

  

®��¬��«®��¬��«®��¬��«®��¬��«����� � �� � �� � �� � ���¼� �»��� �º� � ¹ �̧ �¶��µ�� �́ �³��²�� ±°��¯��¼� �»��� �º� � ¹ �̧ �¶��µ�� �́ �³��²�� ±°��¯��¼� �»��� �º� � ¹ �̧ �¶��µ�� �́ �³��²�� ±°��¯��¼� �»��� �º� � ¹ �̧ �¶��µ�� �́ �³��²�� ±°��¯
¾��½¾��½¾��½¾��½��������  

  به  شان تكذيب  و فرجام  لĤم: يعني »بردارند  خود را تمام  بار گناهان  تا روز قيامت«

؛ از  گناهانشان :كه  است  است، اين  محض  هايي افسانه  قرآن  كه  ادعايشان  و اين  قرآن

  ماند و همه مي  باقي  آنها تا روز قيامت  بر دوش  از سخنان  و غير آن  سخن  اين  جمله

                                                 
 . است  شده  مطرح) 43و  38، 35، 33(  ديگر در آيات  شبهات 1
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  چيز از اين  هيچ  كه آورند درحالي با خود مي  و كمال  تمام  را گرانبار؛ به  گناهان  اين

  اسالم  زيرا اين اند نشده  مسلمان  كه اين  علت  است، به  نشده  بر آنها بخشيده  گناهان

را   آنان  را كه  كساني  از بار گناهان  و نيز بخشي«شود  مي  گناهان  كفاره  سبب  كه  است

از   آنان  بر ذمه  آنچه از  كه  درحالي: يعني » ناداني  از روي«دارند  بر مي »كنند مي  گمراه

  هايشان دروغ  كه  كساني  همان  خبرند؛ گناه گيرد، بي مي  تعلق  گمراهشان  پيروان  گناهان

  سنت  آن  هگذارد، گنا  را بنيان  بدي  سنت  اند زيرا هر كس كرده  را تصديق  در مورد قرآن

  مرتكبان  از گناه  كه آن اوست، بي  كنند، نيز بر دوش  عمل  بدان  كه  كساني  بد و گناه

  هدايتي  سوي به  هر كس«: است  آمده  شريف  در حديث  كه چنان. شود  كاسته  چيزي

  كهاند،  كرده  از او پيروي  كه  است  كساني همانند پاداش  او از پاداش  كند، براي  دعوت

  اي گمراهي  سوي به  كند و هر كس نمي  كم  چيزي  آنان  از پاداش  وي  پاداش  اين

  گناه  اند، اين كرده  از او پيروي  كه  است  كساني  مانند گناهان  او از گناه  فراخواند، بر ذمه

  را بر دوش  بد باري  باشيد، چه  آگاه«. »كند نمي  كم  چيزي  آنان  از گناهان  وي

  .! است  بدباري  چه  بار گناهشان  اين: يعني »كشند يم

  

��Ì� � �Ë��Ê��É��È��Ç��Æ��Å��Ä�� �Ã��Â� �Á��À��¿��Ì� � �Ë��Ê��É��È��Ç��Æ��Å��Ä�� �Ã��Â� �Á��À��¿��Ì� � �Ë��Ê��É��È��Ç��Æ��Å��Ä�� �Ã��Â� �Á��À��¿��Ì� � �Ë��Ê��É��È��Ç��Æ��Å��Ä�� �Ã��Â� �Á��À��¿
���Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î��Í���Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î��Í���Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î��Í���Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î��Í  

  ترتيب  دادند آنچه  ترتيب: يعني »مكر كردند  بودند كه  از آنان  پيش  كساني  هرآينه«

  حق  پيامبران و  پيام  تكذيب  را به  دمتا مر  مقدمات  كردن  و آماده  اسباب  دادند؛ از تهيه

بنا   آن  هاي پايه  از جهت �خداوند  فرمان »زد  بر بنيانشان  خدا از پايه  ولي«وادارند 

  آنان: است  اين  معني يا. را فرو غلتاند  درآورد و آن  لرزه  را به  آن  هاي در رسيد، پايه

  بناي  اين  عزوجل  خداي  بنا كردند پس  يباطل  خود را بر زيربناي  ها و تفكرات فلسفه

  هاي فلسفه  كه  بينيم حاضر مي در عصر  كه چنان.  فرو ريخت  را در هم  شان فكري  باطل

و فرو  »برافتاد  سقف  بر آنان  پس« كنند سقوط مي  ديگري  از پي  يكي  باطل، چگونه

بر «  هالك » و عذاب«نيافتند  گريز  امكان شدند و  لذا هالك » سرشان  از باالي«  ريخت
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  بودند كه  واهي  گمان  براين  بلكه »كردند نمي را  فكرش  شد كه  نازل  از جايي  سر آنان

  .از آنجا كامال در امانند

  او كاخ زيرا  است  كنعان آيه، نمرودبن  در اين  مراد از پيشينيان  برآنند كه  بيشتر مفسران

  آسمان  به  خود از آن  ظن  بود تا به  بنا كرده  هزار گز در بابل  پنج  ارتفاع  به  بزرگي  بس

  بناي  داد وباد آن  باد فرمان  به  عزوجل  خداي  پس. بجنگد  آسمان  و با اهل  باال رفته

  است  هشداري  اين  البته. شدند  هالك  جملگي  فروغلتاند كه  را بر او و بر قومش  عظيم

برخواهد   خودشان  به  زودي  نيز به  مكر و نيرنگشان  كه ص  رتحض  كفار معاصر آن  به

  . گشت

  :، اما در آخرت در دنياست  عبرتبارشان  سرانجام  و اين

  

��O��N��M��LK��J��I���H��G��F��E��D��C��B��A��O��N��M��LK��J��I���H��G��F��E��D��C��B��A��O��N��M��LK��J��I���H��G��F��E��D��C��B��A��O��N��M��LK��J��I���H��G��F��E��D��C��B��A
��W��V��U��T��S���R��Q��P��W��V��U��T��S���R��Q��P��W��V��U��T��S���R��Q��P��W��V��U��T��S���R��Q��P  

  هنگام  در آن »و«  در دوزخ  با وارد نمودنشان »كند را رسوا مي  آنان  روز قيامت  سپس«

 » شريكان  كجايند آن: گويد مي«  آنان  به  و سركوب  توبيخ  از روي  پروردگار عزوجل

و با   ومؤمنان ‡با پيامبران »كرديد مي  آنها مخالفت  درباره  كه  من«  و ادعايي  پنداري

لم، ع مراد از اهل:  قولي  به »گويند مي  علم  اهل«و دعوا داشتيد؟   جدال  ايشان

 و توحيد  حق  سوي را به  در دنيا مشركان  اند كه رباني  و علماي ‡پيامبران

از   در روز قيامت  اينان ! آري. شدند روبرو مي  با انكار و استهزايشان  خواندند ولي فرامي

: يعني »امروز  رسوايي  هرآينه« :گويند مي  هايشان امت  به  و سرزنش  شماتت  باب

  آنان  مخصوص: يعني » است  بر كافران«  آن  عذاب » و سختي«  تروز قيام  رسوايي

  . است
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��j��i��h��g���f��ed��c��b��a�� �̀�_�� �̂�]\��[���Z��Y��X��j��i��h��g���f��ed��c��b��a�� �̀�_�� �̂�]\��[���Z��Y��X��j��i��h��g���f��ed��c��b��a�� �̀�_�� �̂�]\��[���Z��Y��X��j��i��h��g���f��ed��c��b��a�� �̀�_�� �̂�]\��[���Z��Y��X
��m��l���������������k��m��l���������������k��m��l���������������k��m��l���������������k  

 بر خود ستمكار  كه كردند درحالي مي  را قبض  ارواحشان  فرشتگان  كه  همانان«

و  احتضار  در هنگام » كافران  آن  پس«  الهي  نزلم  وحي  به  كفرشان  سبب  به »اند بوده

  حق  ربوبيت  و به »آيند در مي  از در تسليم«مرگ، يا در روز رستاخيز   فرشتگان  ديدن

كار   هيچ ما هرگز« :گويند گذارند و مي را فرومي  با حق  ستيز و جدال  اقرار كرده  تعالي

  بدي  عمل پندار خود ـ  آنها ـ به :يا. گويند يم  دروغ  را به  سخن  اين » كرديم نمي  بدي

خدا   گمان بي ! آري«:دهند مي  پاسخ  چنين  آنان  به  ، يا فرشتگان علم  اما اهل. بودند  نكرده

بد   شما عمل  بلكه گوييد مي  كه  نيست  چنان: يعني » كرديد، داناست مي  آنچه  به

. ندارد  حالتان  به  سودي  شما هيچ  هنگام بيو   باطل  و ادعاي  دروغ  كرديد لذا اين مي

داشتند و   ايمان  ادعاي  كه بودند  مكه  از مردم  گروهي: مراد از آنان« :گويد مي  كلبي

را   شمار مؤمنان  قلت  چون  بدر شدند ولي  جنگ  با آنها عازم  فشار مشركان  تحت

  .»شدند  كشته  جنگ  و در آن  برگشته  شرك  ديدند، به

  

��w��v��u��t��sr��q���p��o��n��w��v��u��t��sr��q���p��o��n��w��v��u��t��sr��q���p��o��n��w��v��u��t��sr��q���p��o��n  
رستاخيز  مرگ، يا در روز  در هنگام  سخن  اين: يعني» درآييد  دوزخ  هاي دروازه  به  پس«

بمانيد و   جاودان  در آن«  است  داده  را ترجيح  دوم  كثير قول ابن. شود مي  گفته  آنان  به

  .» بد است  چه«باشد؛  مي  سوزان  مجهن  كه  و عبادت  از ايمان»  متكبران  جايگاه  حقا كه

  

��j�� ih��g��f�� �e� �d��c��ba�� �̀ � _~��}��|��{��z�� �y��x��j�� ih��g��f�� �e� �d��c��ba�� �̀ � _~��}��|��{��z�� �y��x��j�� ih��g��f�� �e� �d��c��ba�� �̀ � _~��}��|��{��z�� �y��x��j�� ih��g��f�� �e� �d��c��ba�� �̀ � _~��}��|��{��z�� �y��x
��q���p��o��n��ml��k��q���p��o��n��ml��k��q���p��o��n��ml��k��q���p��o��n��ml��k  

  موضع از  تعالي  حق  الهي، اينك  منزل  در برابر آيات  مستكبران  موضع  بعد از بيان

باتقوا   مؤمنان از :يعني »شود  گفته  پرهيزگاران  و به« :گويد مي  سخن  باتقوي  مؤمنان

او خير و  :يعني »خير: گويند كرد؟ مي  نازل  چه  پروردگارتان«: شود كه مي  سؤال
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دنيا   اين در  نيكوكاران  براي«: كرد كه  را نازل  پيام  كرد، او اين  نازل  و بركت  رحمت

ـ   نيا و آخرتد اند، در را در دنيا نيكو كرده  اعمالشان  كه كساني  براي: يعني » است  نيكي

  قولي  به.  است  سبحان  خداي  از سخن  جمله  اين: قولي به.  است  نيك  هر دو ـ پاداش

  . است  مؤمنان  از سخن  حكايت  اينها همه :ديگر

از   كعبه  منظور زيارت  به  شد كه مي  زائراني  وسيله  به  از مؤمنان  سؤال  ؛ اين است  گفتني

  چه صمحمد   پرسيدند كه مي  از مشركان  آمدند و چون مي  همك  به  و اكناف  اطراف

  هاي خرافه  او همان  پيام:  اساطير االولين( :گفتند مي  پاسخشان در  دارد؟ مشركان  پيامي

 صمحمد   پرسيدند كه مي رسيدند و از ايشان  مي  مسلمانان  به  و چون )! است  پيشينيان

  و بركت  خير و رحمت  همه صمحمد   پيام: شنيدند مي  پاسخ  دارد؟ چنين  پيامي  چه

  . است

  دنيا به در  كه  است  بهتر از چيزي  آن  پاداش: يعني » بهتر است  آخرت  و قطعا سراي«

  در حديث. » نيكوست  چه«  آخرت  سراي: يعني » پرهيزگاران  و سراي«  شده  داده  ايشان

  آنان  كه حالي گذرد در مي ابر  بهشت  از اهل  ييها سر گروه  از باالي«: است  آمده  شريف

كند مگر  را اشتها نمي  چيزي  از ايشان  كس  هيچ  اند پس نشسته  خويش  شراب  بر بزم

 :گويد مي  كه  است  كسي  از آنان  باراند تا بدانجا كه مي  چيز را بر وي  ابر همان  آن  كه اين

او   باراند كه را مي  و ابر همان.  نببارا برجسته  نپستا  همسال  بر ما دوشيزگان !ابر  اي

  :فرمايد مي  پرهيزگاران  سراي  در وصف  تعالي  حق  كه چنان. » است  خواسته

  

���~}��|���{��z��yx��w��v��u��t��s��r���~}��|���{��z��yx��w��v��u��t��s��r���~}��|���{��z��yx��w��v��u��t��s��r���~}��|���{��z��yx��w��v��u��t��s��r����������¤��£��¢��¡��¤��£��¢��¡��¤��£��¢��¡��¤��£��¢��¡  
در   كه«  است  هميشگي  اقامت  بوستانهاي  برين، داراي  بهشت: يعني » عدن  بهشتهاي«

  اقامت  بوستانهاي  بود تا به  حريص  بايد بر تقوي  پس  متقيان »شوند مي  داخل  آن

است،   روان« آنها  و منازل  از زير درختان: يعني »رودها از زير آنها«درآمد   هميشگي

  ماندگار، همه  هاي در بهشت: يعني » است  فراهم  آنان  بخواهند براي  در آنجا هر چه

  مجرد اشتهايشان  واحد به  آن  در يك  تكلف و بي  هايشان، خالصخواستها و آرزو
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  همه  متقيان »دهد مي  پاداش  گونه را اين  خدا متقيان«گردد  و مهيا مي  آماده  برايشان

  .پرهيزند است، مي  دوزخ ورود به  موجب  كه  و گناهاني  از شرك  هستند كه  كساني

  :فرمايد مي  خبر داده  احتضارشان  ر هنگامد  متقيان  از حال  تعالي  حق  سپس

  

¦¥¦¥¦¥¦¥������³��²±°¯®¬«ª�©¨§��³��²±°¯®¬«ª�©¨§��³��²±°¯®¬«ª�©¨§��³��²±°¯®¬«ª�©¨§  
 از شرك، يا »پاكند  كه گيرند درحالي را مي  جانشان  فرشتگان  كه  كساني  همان«

  دريافت  به  كه آن  سبب  است، يا شادمانند به  پاك  نيكوكارند، يا كردارها و گفتارهايشان

  است»  طيبين«  از مصاديق  همه  معاني  اين  كه. دارند  سخيو اعتماد را  يقين  الهي  پاداش

گويند،  مي  سالم  نيكوكاران  بر آن  فرشتگان: يعني »بر شما باد  سالم :گويند مي  آنان  به«

  به: يعني »داديد مي  انجام  آنچه پاداش  به« :افزايند و مي  است  مظهر امان  كه  سالمي

  بهشت  به  وي  بعد از مرگ  مؤمن  روح كه  بايد دانست »رآييدد  بهشت  به«  عملتان  سبب

در .  بهشت، بعد از رستاخيز است  به  روح و  با جسم  وي  شود و ورود كامل وارد مي

  با عمل  هرگز كسي  كنيد اما بدانيد كه  پيشه  ودرستي  راستي«: است  آمده  شريف  حديث

  حتي« :؟ فرمودندهللا شما يا رسول  حتي: شد  هگفت .»شد وارد نخواهد  بهشت  به  خويش

  .»خود درپوشاند  رحمت  مرا به �خداوند  كه ؛ مگر اين من

  

���Ç��Æ��ÅÄ��Ã��Â��Á�������� �À��¿¾��½��¼���»���º��¹�� �̧�����¶��µ��´���Ç��Æ��ÅÄ��Ã��Â��Á�������� �À��¿¾��½��¼���»���º��¹�� �̧�����¶��µ��´���Ç��Æ��ÅÄ��Ã��Â��Á�������� �À��¿¾��½��¼���»���º��¹�� �̧�����¶��µ��´���Ç��Æ��ÅÄ��Ã��Â��Á�������� �À��¿¾��½��¼���»���º��¹�� �̧�����¶��µ��´
��Í��Ì��Ë��Ê��É��È��Í��Ì��Ë��Ê��É��È��Í��Ì��Ë��Ê��É��È��Í��Ì��Ë��Ê��É��È  

پيشنهاد  از  عبارت  كه  نبوت  منكران  ديگر از شبهات  يكي  طرح  به  تعالي  حق  آيه  در اين

 ص  حضرت آن  نبوت  ادعاي  بر صدق  دادن  گواهي  براي  از آسمان  اي فرشته  فرودآمدن

  نبوتت  خود در تصديق  معناي بي  در درنگ »كشند انتظار نمي  كافران« :پردازد است، مي

يا «دهند   گواهي  نبوت بر صدق  كه درحالي »آيند  سويشان به  فرشتگان  كه جز اين«

  كساني«  است  آنان  كننده  كن ريشه  در دنيا، كه  بر عذابشان »در رسد  پروردگارت  فرمان

و استهزا   كفر و تكذيب در اصرار بر »رفتار كردند  گونه بودند نيز اين  از آنان  پيش  كه

با  »نكرد  ستم  آنان  وخدا به«نابود شدند   در رسيد و يكسره  آنان  به  الهي  عذاب  پس
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  كتابهاي  آوردن و فرود ‡پيامبران  با ارسال  تعالي  زيرا حق  عذاب  به  كوبيدنشان  درهم

  چراكه »كردند مي  خود ستم  به آنان  بلكه«كرد   تمام  را بر آنان  خويش، حجت

  .بودند  كفر سزاوار آن  سبب آنها به  فرود آورد كه  را برآنان  چيزي �خداوند

  

Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï���ÎÓ��Ò��Ñ��Ð��Ï���ÎÓ��Ò��Ñ��Ð��Ï���ÎÓ��Ò��Ñ��Ð��Ï���Î�����������Ø���×��Ö����Õ��Ô���Ø���×��Ö����Õ��Ô���Ø���×��Ö����Õ��Ô���Ø���×��Ö����Õ��Ô  
  و آنان« رسيد  آنان  به  بدشان  كيفر اعمال: يعني »رسيد  آنان  كردند به  كه  گناهاني  پس«

: يعني »كردند مي استهزا  آن  به  آنچه«شد   طور فراگير نازل به  و بر آنان » را فراگرفت

  .فرود آمد  آنان ، برپنداشتند مي  را مسخره  كردند و آن استهزا مي  بدان  كه  عذابي

  

��S���R��Q��P��O�����N��M��L���K��J��I��H��G��F��E���D��C��B��A��S���R��Q��P��O�����N��M��L���K��J��I��H��G��F��E���D��C��B��A��S���R��Q��P��O�����N��M��L���K��J��I��H��G��F��E���D��C��B��A��S���R��Q��P��O�����N��M��L���K��J��I��H��G��F��E���D��C��B��A
W��VU��TW��VU��TW��VU��TW��VU��T������������������c���b��a�� �̀�_�� �̂�]��\[��Z��Y��X��c���b��a�� �̀�_�� �̂�]��\[��Z��Y��X��c���b��a�� �̀�_�� �̂�]��\[��Z��Y��X��c���b��a�� �̀�_�� �̂�]��\[��Z��Y��X  

: است  در نبوت  ايراد طعن  براي» جبر»  نظريه  بر صحت  تكيه  نبوت  ديگر منكران  شبهه

 را  چيزي  ت، غير از او هيچخواس اگر خدا مي :گفتند«  مكه » و مشركان«

چيز   غير او را نپرستيم، هرگز آن  تا ما چيزي  خواست اگر او مي: يعني » پرستيديم نمي

  و بدون« اند بوده  شرك  و آيين  شيوه  بر اين  كه » مان  پدران  ما و نه  نه«  پرستيديم را نمي

و مانند   وصيله سائبه، بحيره،  مانند حيوانات » شمرديم نمي  چيز را حرام  او هيچ  فرمان

  .1 آنها را

  بدان صپيامبر  اگر آنچه: يعني. بود  در نبوت  سخن، ايراد طعن  از اين  هدفشان  البته

  نساخته  او حرام  كه  چيزهايي  تحريم  و منع �غير خدا  پرستش  خواند ـ از منع فرامي

زد زيرا  سر نمي بود،  خواسته �خدا  كه  آنچه  خالف  بود، يقينا از ما هم مي  ـ حق  است

  و حالل  نكرده  ما غير او راپرستش  بود كه  رفته  بر آن  تعالي  حق  مشيت  صورت  در آن

  نخواهد تحقق  كه  يابد وآنچه مي  او بخواهد تحقق  و قطعا آنچه  نشمريم  او را حرام

  او حرام  و حالل  گرفتهقرار  ما مورد پرستش  غير او از جانب  وقتي  پس. يابد نمي

                                                 
 .»103 /مائده»  سوره  كنيد به  نگاه 1
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با   مراد و موافق  مطابق عملكرد ما  اين  كه  است  بر آن  خود دليل  شده، اين  گردانيده

  .باشد او مي  مشيت

شمردند   آن به  سبحان  خداي  رضاي  را در خود، دليل  آنها وجود شرك  بود كه  گونه بدين

  فرق  و رضايش مشيت  و ميان  نيست  راضي  كفر بندگانش  به  سبحان  خداي  كه درحالي

امر و   چيز به  همه كه در حالي  اوست  مشيت  به  هستي  چيز در دايره  همه  يعني.  است

  رضا و مشيتش  ميان  كه دارد، درحالي  تالزم  با هم  امر و رضايش  پس  او نيست  رضاي

  و اختيار وي  انسان  ليتمسؤو با �خداوند  بنابراين، مشيت. وجود ندارد  تالزمي  هيچ

  علمش  او بر وفق  و اراده  اوست  اراده  بر وفق  تعالي  حق  ندارد زيرا قدرت  منافاتي  هيچ

ـ   كه  است  دانسته  در ازل  عزوجل  خداي ! باري.  اجباركننده  نه  است  كننده كشف  و علم

  تعلق  اش ازلي  علم  به  يو  اراده  كرد، سپس خواهد  و چنان  چنين  كس  مثال ـ فالن

  معني  ا بهاز اينه  يك هيچ  آورد ولي مي  فعليت  عرصه  را به  آن  گيرد و با قدرتش مي

  . نيست كار  آن  بر انجام  كسي  كردن مجبور

  فقط براي ذكر كرديم،  وي  بر علم  الهي  اراده  شدن مترتب  در باره  آنچه  كه  است  گفتني

وجود ندارد  ما  مانند مقياسهاي  اي زماني  ترتيب  هيچ  در ازل  د و گرنهبو  قضيه  تفهيم

  . است  كرده  اراده  در آن  و هم  داشته  علم  در ازل  هم  تعالي  ، حق بنابراين

  به نيز  كفر زيرا آنان  ها و طوايف از گروه »بودند  از آنان  پيش  كه كردند كساني  چنين«

ناروا   به ‡وي  گردانيدند و با پيامبران  او را حرام  حالل  ردهآو  شريك  عزوجل  خداي

آشكار چيز   آيا جز ابالغ  ولي«را مورد استهزا قرار دادند   ايشان  كرده  ستيز و مجادله

در اشتباهند   خويش  باطل  كفار در پندارهاي: يعني »؟ است  پيامبران  برعهده  ديگري

رامورد انكار قرار   هايشان و كفر و بدكرداري  شرك  عالخداوند مت  كه  نيست  زيرا چنان

و انكار   مورد نكوهش  وجه  ترين سخت  ها را به روش و  اعمال  گونه اين  باشد بلكه  نداده

  و پيامبرانش  گردانيده  مبعوث  را در هر امتي  حقايق، پيامبراني  تفهيم  و براي  قرار داده

  است �بر خدا  هايشان امت  حساب اند اما داده  انجام  كمالو   تمام  خود را به  مأموريت

  .مجبور گردانند  بر ايمان را  مردم  ندارند كه  وظيفه  و پيامبران  بر آنان  نه
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  بنده  حركت و �خداوند  ؛ مشيت دو امر مرتبط است  به  و عقاب  ثواب: كه اين  خالصه

ارشاد و   هدايت ؛ است  نيز بر دو نوع �خداوند  و هدايت.  يا نابودي  نجات  سوي به

  اين  تعالي، كه  حق  وياري  توفيق  كنند و هدايت مي  قيام  بدان ‡پيامبران  رهنموني، كه

  . است  رفتار خود بنده  به  وابسته

  

��s� � r� � q� � p� � on� � m� � � l� � k� � j� � i� � h� � g� � f� � e� � d��s� � r� � q� � p� � on� � m� � � l� � k� � j� � i� � h� � g� � f� � e� � d��s� � r� � q� � p� � on� � m� � � l� � k� � j� � i� � h� � g� � f� � e� � d��s� � r� � q� � p� � on� � m� � � l� � k� � j� � i� � h� � g� � f� � e� � d
��a�� �̀�_�� �� ��� � � �~��}�� |��{��z��yx��w�� v�� �u�� t��a�� �̀�_�� �� ��� � � �~��}�� |��{��z��yx��w�� v�� �u�� t��a�� �̀�_�� �� ��� � � �~��}�� |��{��z��yx��w�� v�� �u�� t��a�� �̀�_�� �� ��� � � �~��}�� |��{��z��yx��w�� v�� �u�� t

�b�b�b�b����  
آنان، با  بر  حجت  برپاداشتن  براي » را برانگيختيم  پيامبري  هر امتي  در ميان  و هرآينه«

بجز   هر معبودي: يعني »بپرهيزيد  خداوند را بپرستيد و از طاغوت  كه«: پيام  اين

كند ـ  مي  دعوت  گمراهي  سوي به  را كه  و هر كسي  ـ مانند شيطان، كاهن، بت �هللا

  .كنيد  ترك

پس، « :فرمايد مي  قرار داده  آن  درست  را در چارچوب  مشيت  موضوع  تعالي  حق  سپس

  كسي«فرستاد   سويشان به را  پيامبرانش �خداوند  كه  هايي امت  از آن: يعني » از آنان

از   و اجتناب  خويش و توحيد  حق  دين  سوي به »كرد  خدا او را هدايت  بود كه

و «  هدايت  اين  براي  وي  را و شايستگي  هدايت  اين  خود وي  تخابان  سبب  طاغوت، به

  سبب  شد، به  و الزم  واجب: يعني »شد  ثابت  بر وي  گمراهي  بود كه  كسي  از آنان

  براي  وي  استحقاق اتو نهاي  و روش  راه  اين  بر كفر و عناد و انتخاب  اصرار وي

و   كرده  را اطاعت  عزوجل  خداي  فرمان  بود كه  نها اينآ  ذمه  واجب  كه در حالي  گمراهي

ـ   اي پايه بي  هاي و حجت  ردهوآ رو  جدال ستيز و  به  كه اين  گويند، نه  او را لبيك  دعوت

امر   ايمان  را به  همگي  بنابراين، خداوند متعال .كشند  را پيش ـ  ياد شده  مانند حجت

را   زيرا اگر او هدايت  همه  براي  كند نه مي  اراده  بعضي  يرا فقط برا  كند اما هدايت مي

  .شد كافر نمي  داشت، ديگر كسي مي  اراده  همگان  براي

هرگز مراد   است، يعني  منتفي  تعالي  حق  كفر در حق»  تشريعي  مشيت«: كه اين  خالصه

اما .  است  كرده از كفر نهي را  مردم  پيامبرانش  باشد زيرا او بر زبان بر كفر نمي  تعالي  حق
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  به  برايشان  آن  كردن بر كفر ومقدر  از مردم  بعضي  دادن  بر تمكين  وي»  كوني  مشيت«

  آنها بر كفر نيست  اجباركننده  كه  است  امري  اين  ولي  است  ثابت  خودشان  اراده  محض

  .تواند نمي  بوده  و دستاويزي  حجت  آنان  براي  كوني  بنابراين، مشيت

 » كنندگان تكذيب  فرجام  و بنگريد كه«آميز  عبرت  سيري  به »سير كنيد  در زمين  پس«

  كه  است  هنگام  در آن » است  بوده  چگونه«مانند عاد و ثمود   پيشين  هاي از امت

  به  آخر كارشان  يابيد كه كنيد و در مي مي  را مشاهده  از آنان  مانده برجاي  هاي ويرانه

  . است  انجاميده  دار و ديارشان  و خرابي  خودشان  نابودي

  

���r��q��p���o��n��ml��k��j��i��h��g���f��e��d��c���r��q��p���o��n��ml��k��j��i��h��g���f��e��d��c���r��q��p���o��n��ml��k��j��i��h��g���f��e��d��c���r��q��p���o��n��ml��k��j��i��h��g���f��e��d��c  
  اراده را  شان او گمراهي  چنانچه  دهد كه خبر مي ص  پيامبرش  به �خداوند  سپس

اگر بر « :ندارد  حالشان  به  سودي  هيچ  آنان  بر هدايت  وي  و اشتياق  باشد، حرص  داشته

را بخواهي،   هدايتشان ات، مجدانه  و كوشش  و با تالش » باشي  حريص  آنان  هدايت

مسلما : يعني »كند نمي  شود، هدايت مي  گمراه  را كه  خداوند كسي  كه«سود   چه

  اش گمراهي  به  تعالي  حق  و حكم  كرده  را انتخاب  گمراهي  را كه  كسي  سبحان  خداي

ياء   كه  است  متواتري  قرائت معني،  اين  دليل. كند نمي  است، هدايت  گذشته  از پيش

كند   گمراه �را خداوند  هركه: است  اين  ديگر معني  قولي به. داند مي  را مفتوح)  يضل(

  راه  تواند او را به نمي  كس  ـ هيچ  است  گمراهي  او از اهل  است  دانسته  كه آن  سبب  ـ به

 �خدا  كه كساني  بر هدايت  كه » نيست  كنندگاني  ياري  را هيچ  و آنان«آورد 

  .دهند  نصرت  عذاب  كردن  آنها را با دفع دهند، يا  شان ياري  است  كرده  گمراهشان

  

��¦� � ¥� � � ¤� � £� � ¢� � ¡� � �� � � � ~� � }|� � {� � z� � y� � x� � wv� � u�� t� � s��¦� � ¥� � � ¤� � £� � ¢� � ¡� � �� � � � ~� � }|� � {� � z� � y� � x� � wv� � u�� t� � s��¦� � ¥� � � ¤� � £� � ¢� � ¡� � �� � � � ~� � }|� � {� � z� � y� � x� � wv� � u�� t� � s��¦� � ¥� � � ¤� � £� � ¢� � ¡� � �� � � � ~� � }|� � {� � z� � y� � x� � wv� � u�� t� � s
��� �̈�§��� �̈�§��� �̈�§��� �̈�§  

با : يعني » سوگندهايشان  ترين و با محكم« :بود  اين  نبوت  منكران  ديگر از شبهات  يكي

  خدا سوگند ياد كردند كه  به« سوگندها  ترين  خود با سخت  كوشش  و تمام  قوت  تمام

ـ خدا   آنان  كه حالي در »انگيزد برنمي«  از بندگانش »ميرد مي  را كه  خدا كسي
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 !خورند سوگند مي  عالخداوند مت  دروغگو بودن خود بر  سوگندهاي  ـ با اين  بكشدشان

سوگندهايش، سوگند ياد   ترين با محكما قطعياد كند،  سوگند �خدا  نام به  و هر كس

  . است  كرده

  كه  است  چنان  نه« :كند رد مي  اش فرموده  را با اين  شان پندار باطل  اين  تعالي  حق  پس

  حق  به  كه  اي وعده  است  اين«انگيزد  را برمي  آنان  طور حتم  او به: يعني »گويند مي

  ولي«رساند  مي  انجام  را به  آن اقطع او  پس  نيست  در آن  خالفي  و هيچ » اوست  برعهده

  عاليت  مجدد، بر حق  و برانگيختن  حيات  اعاده  را كه  حقيقت  اين »دانند نمي  بيشتر مردم

خود   اوليه  حيات  معجزه از  اكثريت  ندارد زيرا اين  و دشواريي  است  و ساده  سهل

هرگز با   قدرت  اين  كه اين و  الهي  از قدرت  آنان  كه  طوري  همان... اند كرده  غفلت

  .اند كرده  شود، نيز غفلت  تواند مقايسه نمي  بشري  و با نيروهاي  بشري  تصورات

  

��µ�� �́�³���²������±��°�� �̄�®��¬��«��ª��©��µ�� �́�³���²������±��°�� �̄�®��¬��«��ª��©��µ�� �́�³���²������±��°�� �̄�®��¬��«��ª��©��µ�� �́�³���²������±��°�� �̄�®��¬��«��ª��©  
  يادآوري را  در معاد و رستاخيز اجساد در روز قيامت  شخوي  حكمت  تعالي  حق  سپس

  روشن  برايشان تا  انگيزدشان قطعا برمي: يعني »كند  بيان  آنان  تا براي« :فرمايد كرده، مي

در   اختالفشان  كه.  حق  امر دين  از حقيقت »دارند  اختالف  را در مورد آن  آنچه«كند 

  و منكر زندگي  سبحان  خداي به »اند كافر شده  كه  كساني و تا«  است  امر، با مؤمنان  اين

  و انكار بعث  در جدال »اند بوده آنها خود دروغگو  بدانند كه«اند  گشته  بعد از مرگ

. ] قبل  آيه[) انگيزد ميرند برنمي مي  راكه  خداوند كساني: (كه  سخنشان  با اين  بعد از مرگ

او در   بود و به  را خواسته  وامش  از وي  مسلماني  هك  مشركي  شخص  در مكه  كه چنان

، سوگند ياد » از تو بازستانم  را بعد از مرگم آن  كه  اميدوارم« :بود  گفته  سخنانش  ميانه

نيز ) 38(  آيه  نزول  سبب. »انگيزد مينميرند مجددا بر مي  را كه  خداوند كساني«: كرد كه

  .بود  واقعه  همين
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  قدرت  بيان  به  مجدد بر وي  و بعث  حيات  اعاده  سهولت  بعد از بيان  تعالي  حق  سپس

ما   فرمان« :فرمايد ميو   پرداخته  ايجاد ابتدايي  كيفيت  چيز و بيان  خود بر همه  مطلقه

شو  موجود: گوييم مي  آن  به  كه  يستن  جز اين  ايم را كرده  اش اراده  كه  چيزي  درباره

  .»شود موجود مي  درنگ بي  پس

  

�����������������Ô� � Ó� � ÒÑ� � Ð� � Ï� � ÎÍ� � Ì� � Ë� � Ê� � � É� � È� � Ç� � Æ� � Å� � Ä� � Ã� � Â�����������������Ô� � Ó� � ÒÑ� � Ð� � Ï� � ÎÍ� � Ì� � Ë� � Ê� � � É� � È� � Ç� � Æ� � Å� � Ä� � Ã� � Â�����������������Ô� � Ó� � ÒÑ� � Ð� � Ï� � ÎÍ� � Ì� � Ë� � Ê� � � É� � È� � Ç� � Æ� � Å� � Ä� � Ã� � Â�����������������Ô� � Ó� � ÒÑ� � Ð� � Ï� � ÎÍ� � Ì� � Ë� � Ê� � � É� � È� � Ç� � Æ� � Å� � Ä� � Ã� � Â
��Ö��Õ��Ö��Õ��Ö��Õ��Ö��Õ  

  ياري  در راه: يعني »خدا  در راه«  مدينه  سوي به  از مكه »كردند  هجرت  كه و كساني«

  آنان بر  كه بعد از آن«  است  ديار و خانواده  ركت: هجرت.  و طاعتش  وي  دين  دادن

گرفتند زيرا  قرار  و اهانت  مورد شكنجه �خدا  در راه  كه بعد از آن: يعني» شد  ستم

ـ   از آنان  تعدادي  دادند تا بدانجا كه و آزار مي  را شكنجه  از مسلمانان  گروهي  مكه  اهل

از   آوردند و چون  زبان خواستند، بر مي  از آنان  مشركان  را كه  سخني  ـ همان  ناخواسته

  نيك  سرايي  در دنيا به را  آنان  البته«كردند   هجرت  برداشتند، از مكه  دست  ايشان

بر   استياليشان  وسپس  مدينه  به  مؤمنان  آوردن فرود :مراد  قولي  به » دهيم مي  جاي

  و ثنايي  ستايش  عالوه و به  شهرهاست  قلمروها و گشودن  ديگر با فتح  هايي سرزمين

  فرزندانشان  نصيب  كه  است  ماند و افتخار و شرفي مي  باقي  برايشان  از آنبعد   كه  است

از  » بزرگتر است«  در آخرت  اعمالشان پاداش : يعني»  آخرت  ا پاداشو قطع«شود  مي

 »دانستند اگر مي«آوردند   دست ا بهدر دني  يادشده نيكوي   هاي از بهره  مهاجران  كه  آنچه

  و مرتبه  مقام  چه  مهاجران  دانستند كه را مي  حقيقت ستمگر اين  گروه  اگر آن: يعني

  .ورزيدند مي  مبادرت  هجرت  به ادارند، قطع  بزرگي

بود   هجرت كند زيرا با مي  ترغيب �خدا  در راه  هجرت  زير فشار را به  مؤمنان  آيه  اين

  .نيرومند شد  سالما  كه

  نازل � از صحابه  تن  شش  درباره  آيه  اين :گويد مي  نزول  سبب  در بيان ك عباس ابن

  شده آزاد  بردگان  و جبير كه  صهيب، بالل، عمار، خباب، عابس :بودند از  عبارت  شد كه
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. كردند  تهجر  سرانجام قرار گرفتند تا  مورد شكنجه  شان خاطر عقيده بودند و به  قريش

  به  نزديك  گروهي  شد كه  نازل  حبشه  به  مهاجران  درباره  آيه  اين :گويد مي  اما قتاده

ـ   در مدينه  نيكو ـ يعني  را در سراي  ايشان  عزوجل  خداي  بودند و سپس  تن هشتاد

  . است  صحيح  آيه  نزول  سبب  در بيان  قتاده  روايت :گويد مي  عطيه ابن. داد  جاي

  

���Ü��Û��Ú��Ù��Ø��×���Ü��Û��Ú��Ù��Ø��×���Ü��Û��Ú��Ù��Ø��×���Ü��Û��Ú��Ù��Ø��×  
 »و«  هجرت  و دشواريهاي  و بر تلخي  مشركان  بر آزارهاي »صبر كردند  كه  همانان«

  آنجا كه از  پس.  امور خويش  در تمام »كنند مي  توكل  بر پروردگارشان«ا مخصوص

  آخرت را در دنيا و  ايشان  عزوجل  شد لذا خداي  جمع  هر دو در آنان  صبر و توكل

  .خير گردانيد  به  اقبتع

  

N��M���L���K��J��IH��G��FE��D��CB��AN��M���L���K��J��IH��G��FE��D��CB��AN��M���L���K��J��IH��G��FE��D��CB��AN��M���L���K��J��IH��G��FE��D��CB��A������Q��P��O��Q��P��O��Q��P��O��Q��P��O  
  سبب  در بيان » كرديم، نفرستاديم مي  وحي  بديشان  را كه  از تو جز مرداني  و پيش«

  سبحان  خداي :گفتند مي  شد كه  نازل  پندار قريش  در رد اين  آيه  اين: است  آمده  نزول

دانيد از  اگر نمي  پس«بفرستد   بشر پيامبري  از جنس  كه  است  آن بزرگتر و واالتر از

  سؤال  كتاب  اهل  دانيد از مؤمنان اگر خود نمي ! مشركان  اي: يعني »كنيد  ذكر سؤال  اهل

اند و  بشر بوده  جنس از  الهي  پيامبران  تمام  شما خبر خواهند داد كه  به  كنيد زيرا آنان

  را زودتر تصديق  داريد، سخنشان  كتاب  با اهل  كه  اي دوستانهروابط   شما نظر به

  . است  غافالن  براي  پند و اندرزي  ناميد زيرا كتاب» ذكر«را   كتاب. كنيد مي

  

U�TSRU�TSRU�TSRU�TSR����VVVV����\[ZYXW\[ZYXW\[ZYXW\[ZYXW������_���^]��_���^]��_���^]��_���^]  
  كتابهاست :ها و برهانها، و زبر حجت: بينات.  فرستاديم »و زبر  با بينات«را   پيامبران  آن

  در عين  هم و  كتاب  هم  قرآن  البته. را  قرآن: يعني » تو فرود آورديم  سوي را بهو ذكر «

  و مجموعه  و افعال  با سخنان » كني  بيان«  شان همگي » مردم  تا براي«  است  حال، معجزه
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  از احكام  كتاب  در اين » است شده  نازل  آنان  سوي را به  آنچه«  ات پاكيزه  و سيرت  سنت

  .ها و هشدارها و مژده  رعيش

  بدين است، صپيامبر   هاي مأموريت  از مهمترين  كتاب  تبيين  كه  يابيم درمي  آيه  از اين

  الهي  و تفسير كتاب  بيان ص  حضرت  آن  و احوال  افعال، اقوال  تمام  كه  است  سبب

تا باشد  و«  نيست  املك  سنت  فهم  كتاب، بدون  فهم  كه  است  سبب  باشد و نيز بدين مي

  را به  وافكارشان  كرده  و انديشه  تأمل  قرآن  در هشدارهاي: يعني »تفكر كنند  آنان  كه

  خواننده  تفكر براي  جمله، بر لزوم  اين. كار اندازند و در نتيجه، پند و اندرز بگيرند

  .كند مي  داللت  قرآن

  

��l��k��j��i���h����g��f��e��d��c��b��a��`��l��k��j��i���h����g��f��e��d��c��b��a��`��l��k��j��i���h����g��f��e��d��c��b��a��`��l��k��j��i���h����g��f��e��d��c��b��a��`��p��o���n��m��p��o���n��m��p��o���n��m��p��o���n��m
��a�� �̀�_��~���}��|��{���z��y��x��w��v��u��t��s���r��q��a�� �̀�_��~���}��|��{���z��y��x��w��v��u��t��s���r��q��a�� �̀�_��~���}��|��{���z��y��x��w��v��u��t��s���r��q��a�� �̀�_��~���}��|��{���z��y��x��w��v��u��t��s���r��q  

  رسول  ايذاي  در جهت  پنهاني  و تالش  با سعي »بد انديشيدند  مكرهاي  كه  آيا كساني«

و   اهلش با  و دشمني  اسالم  كردن اثر در بي  گري اصحابشان، حيله  ، ايذايصخدا 

طور  فساد به به  كردن سعي :مكر. صپيامبر   از تصديق  دممر  كردن  منحرف  براي  توطئه

  ايمن«  مكركنندگان  آيا اين ! آري. بودند  مكه  مكركنندگان، مردم  و اين  است  پنهاني

  :را فرو گيرد  چهار چيز آنان  از اين  يكي » كه اند از اين دهش

  رو برد؟را ف  قارون  كه چنان »فرو برد  را در زمين  خدا آنان«: اول

 غافلند  زنند و كامال از آن نمي  حدس: يعني »دانند نمي  كه  جايي  يا از آن«: دوم

 انگار  دروغ  هاي لوط و ديگر امت  با قوم �خداوند  كه چنان »بيايد  برآنان  عذاب«

  كرد؟  چنين

در   شان و برگشت  ها و رفت در سفرها و تجارت » و آمدشان  رفت  يا در حال«: سوم

  وسيله به  بايد بدانند كه: يعني »نيستند  عاجزكننده  را بگيرد؟ پس  آنان«و روز   شب

  .نيستند  شده  يا بازداشته  گريزنده  و پشتيباني، از عذاب  مدافع  نيروي  هيچ

  كه اند  شده  آيا ايمن: يعني »اند فروگيرد  زده  وحشت  كه  را در حالي  يا آنان«: چهارم

  آنان  مرگ يا  شدن آنها بر اثر كشته  كردن  نابودي، يا بعد از كم  قرائن  بعد از پديدارشدن
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  شوند و كم  فروگرفته  و نواحي  از اطراف  اندك اندك  كه طوري  فروگيرد به  عذاب  را به

  فرود آيد؟  عذاب  شان بر همگي  يكباره  سرانجام  كه گردند تا اين

��y��y��y��y﴿ تفسيردر  :كرد  سؤال � منبر از اصحاببر  �عمر  روزي  كه  است  شده  روايت
|��{�� �z|��{�� �z|��{�� �z|��{�� �z﴾� �� �� ��   از قبيله  پيرمردي اثنا  در اين. ماندند  ساكت � گوييد؟ اصحاب مي  چه�

  يعني  ؛ تخوف است  شده  ما نازل  و گويش  لهجه  به  آيه  اين: و گفت  برخاست»  هذيل«

لذا بر  » است  مهربانو   همانا پروردگار شما رئوف«.  تدريجي  شدن  و كم  تنقص

  دهد پس مي  تان مهلت  و مهرباني  رأفت  از روي  كند بلكه نمي  شتاب  عذاب  فرودآوردن

  .برداريد  دست  از شيطان  و پيروي  شما نيز از مكر و توطئه  كه  سزاوار است

  

��s���r��q��p��o��n��m��l��k��j���i��h��g��f��e��d��c��b��s���r��q��p��o��n��m��l��k��j���i��h��g��f��e��d��c��b��s���r��q��p��o��n��m��l��k��j���i��h��g��f��e��d��c��b��s���r��q��p��o��n��m��l��k��j���i��h��g��f��e��d��c��b  
 است  خدا آفريده  كه«و مانند آنها   كوهها و درختان  نچو » چيزهايي  آيا به«

  جانب  آنها از يك  هاي سايه: يعني »گردد آنها مي  هاي سايه  چگونه  اند كه ننگريسته 

كند،  مي  حركت  آرام  آرام  كه  است  حالت  روز بر اين  كند، در اول مي  ديگر ميل  جانب به

 » چپ و از جانب  راست  از جانب«گردد  باز ميديگر   حالتي  در آخر روز به  سپس

  سايه  كه درحالي:يعني »خداوند  براي  كنان سجده«  و چپ  راست  از هر دو جانب: يعني

  چيزها بر طاعت  همه  سرشت  كه  بنابراين، بايد دانست.  است  كننده سجده �هللا  براي

  خداوند متعال  هستند كه  گونه مانه  هستي  هاي زيرا پديده  شده  قرار داده  تعالي  حق

  خداي  چيز براي خورشيد همه  زوال  در هنگام :گويد مجاهد مي.  است  كرده  اراده

  تعالي  حق  براي  كه كنند درحالي مي  سجده: يعني » فروتنانه«كند  مي  سجده  عزوجل

  اين  كه  است  گفتني. اند نهاده  وتذلل  تواضع  خاك اند و سر بر و خوار شده  فروتن

  :گويد مي  سخن  جانداران  سجده از  تعالي  حق  است، سپس  جمادات  سجده
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  آن  روي بر  كه » از جنبندگان  است  در زمين  و آنچه«  همگي » در آسمانهاست  و آنچه«

و   فروتني  يكتا و يگانه  اوي  ايفقط بر: يعني »كنند مي  خدا سجده  براي«جنبند  مي

  . غيرش  براي  كنند نه انقياد مي

  اي زنده  موجودات  زمين  نيز همچون  در آسمان  شود كه مي  فهميده  چنين  از ظاهر آيه

  در اجرام  حيات وجود  از احتماالت  در عصر ما، سخن  كه  است  گفتني. وجود دارند

را   كشف  اين  توان مي در آنها،  اي زنده  موجودات  فكش  رود و بر فرض ديگر بسيار مي

  . دانست  كريمه  آيه  تفسير اين  در راستاي

 پروردگارشان  از عبادت »كنند نمي  گردنكشي  كنند و آنان مي  نيز سجده  و فرشتگان«

  .او  براي  كردن  و از سجده 

  

��¬��«��ª��©�� �̈��§��¦��¥��¤��¬��«��ª��©�� �̈��§��¦��¥��¤��¬��«��ª��©�� �̈��§��¦��¥��¤��¬��«��ª��©�� �̈��§��¦��¥��¤  
 از  فرشتگان  يعني: فوقهم  من »ترسند مي  خويش  از فوق  از پروردگارشان«

 مسلط  خويش  مطلق  و غلبه  با سلطه  او بر ايشان  كه ترسند در حالي مي  پروردگارشان

مأمور   بدان  كه  آنچه«ذكر شد   كه چيزهايي  فرشتگان، يا تمام »دهند مي  و انجام«  است

  سجده  عزوجل  خداي  اشياء براي  ههم  هرگاه  پس.  عزوجل  خداي  از اطاعت »شوند مي

  !آيند؟ درنمي  مطيعان  در سلك  مشركان  كنند، ديگر چرا اين مي

  

��¾��½��¼��»º���������¹�� �̧���¶��µ �́����³��²��±��°�� �̄�®��¾��½��¼��»º���������¹�� �̧���¶��µ �́����³��²��±��°�� �̄�®��¾��½��¼��»º���������¹�� �̧���¶��µ �́����³��²��±��°�� �̄�®��¾��½��¼��»º���������¹�� �̧���¶��µ �́����³��²��±��°�� �̄�®  
خدا  پندار خود دو  ها به ثنوي  كه چنان »خود نگيريد  دو معبود براي: و خداوند فرمود«

  خدايي او  كه  نيست  جز اين«را   ظلمت  نور و خداي  د؛ خدايگيرن مي  عبوديت  را به

منحصر  �هللا به  واحد يعني  خداي  يك  به  الوهيت  كند كه تأكيد مي  سپس » است  يگانه

چيز   بترسيد، آن بايد مي  اگر شما از چيزي: يعني »بترسيد  تنها از من  پس« :باشد مي

  . غير من  نه  هستم  فقط من
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  هراسي و  ترس  انسان  در قلب  جايز نيست  كه  كنيم مي  برداشت  چنين  كريمه  د آيهاز مفا

  بشري  و سرشت  طبيعت  حكم  به  باشد و هرگاه  وجود داشته  عزوجل  از غير خداي

  .كند  را از خود دفع  در نهاد او پديد آمد، بايد آن  ترسي  چنين

  

��Ê��É��È��ÇÆ��Å���Ä��Ã���Â��Á��À��¿��Ê��É��È��ÇÆ��Å���Ä��Ã���Â��Á��À��¿��Ê��É��È��ÇÆ��Å���Ä��Ã���Â��Á��À��¿��Ê��É��È��ÇÆ��Å���Ä��Ã���Â��Á��À��¿��Ë��Ë��Ë��Ë  
  بندگي و در  در ملك، در آفرينش » اوست  است، از آن  در آسمانها و زمين  و آنچه«

شود  نمي  زايل هرگز  كه  و دايم  و انقياد خالص، ثابت  دين  يعني :اواصب »پايدار  و دين«

  مرجع  بنابراين، هيچ . و انقياد است  و اخالص  طاعت  معني  به: دين » اوست  نيز ازآن«

يا با  شود؛ مي  قطع  زماني در  از وي  اطاعت  اين  كه مگر اين  نيست  و فرمانروايي  مطاع

طور  و انقياد به  اخالص و  طاعت  كه چرا �اش، بجز خداوند يا با ناكامي  زوال

آيا از : يعني »ترسيد؟ مي آيا از غير خدا  پس«دارد   دوام  برايش  هميشه  ناپذيري زوال

و   زوال  و در سراشيب اند شده  نهاده  خدا و معبود نام  نام  به  كه �هللاغير ا  كساني

 و الوهيت  پروا كنيد كه  فقط ازخدايي  نكنيد بلكه  ترسيد؟ چنين دارند، مي قرار  نابودي

  .استمرار دارد  كه  اوست  و اطاعت  اوست  تنها از آن  ربوبيت

  

��Ù��Ø��×��Ö��Õ��Ô��Ó��ÒÑ��Ð����Ï���Î��Í��Ì��Ù��Ø��×��Ö��Õ��Ô��Ó��ÒÑ��Ð����Ï���Î��Í��Ì��Ù��Ø��×��Ö��Õ��Ô��Ó��ÒÑ��Ð����Ï���Î��Í��Ì��Ù��Ø��×��Ö��Õ��Ô��Ó��ÒÑ��Ð����Ï���Î��Í��Ì  
  نعمت ؛ يا نعمت » از خداست«  آن  گون گونه  با انواع » با شماست  از نعمت  آنچه و«

  منظور عمل به  خير و نيكي  و معرفت  تعالي  حق  از معرفت  است  عبارت  كه  است  ديني

  توانگري  ـ چون  روحي، يا بدني، ياخارجي  از نعمت  ؛ اعم است  دنيوي  يا نعمت.  آن  به

  الزم  بر عاقل  پس.  است  سبحان  خداي  اينها از جانب  همه  كه...  و غيره  اليم  و رفاه

  خداي  به  آوردن  و از شرك  شكر گزارده ها نعمت  اين  را در برابر همه  منعم  كه  است

و   و زاري »ناليد او مي  سوي رسد، به  سختي شما  به  چون  سپس«بپرهيزد   سبحان

زيرا   غير وي  سوي به  كند، نه  را از شما برطرف  و سختي  آسيب  آن  كنيد كه مي  تضرع

بيماري،  :ضر.  بال از شما تواناست  آن  دور ساختن بر  تعالي  فقط حق  دانيد كه مي ارتفط

  .شود متضرر مي  از آن  انسان  كه  است  چيزي و هر  بال، نيازمندي، قحطي
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��á��à��ß��Þ����Ý�����������Ü��Û���Ú��á��à��ß��Þ����Ý�����������Ü��Û���Ú��á��à��ß��Þ����Ý�����������Ü��Û���Ú��á��à��ß��Þ����Ý�����������Ü��Û���Ú���ä��ã��â���ä��ã��â���ä��ã��â���ä��ã��â  
 پروردگارشان  از شما به  گروهي  گاه  را از شما برداشت، آن  سختي  آن  چون  سپس«

 با  كه  خدايي  ها به اند اما در آساني  پرست ها يگانه لذا در سختي »ورزند مي  شرك 

  جانشين را  ورزند و شرك مي  نهاد، شرك  انعام  بر آنان  و سختي  رنج  آن  كردن  برطرف

  . ورزي  شرك  است، نه  او سزاوار شكرورزي  كه نمايند، درحالي ر ميشك

  

��I��H��G��FE��DC��B��A��I��H��G��FE��DC��B��A��I��H��G��FE��DC��B��A��I��H��G��FE��DC��B��A  
  استغاثه و  وزاري  ناله  همه  آن  عاقبت: يعني » داديم  آنان  را به  كنند آنچه  تا ناسپاسي«

  خود، درصدد كفران  ورزي با شرك  آنان  نيست، گويي  كفر و ناسپاسي  جز اين  چيزي

از   در آن  كه  آنچه از »مند شويد بهره  اكنون«اند   نعمت  آن  بودن  و انكار الهي  نعمت

  تهديدي  و اين. بكنيد خواهد مي  دلتان  هر چه  داريد پس قرار  تعالي  غير حق  عبادت

كار خود و   و فرجام  عاقبت » خواهيد دانست  زودي به  پس«  و سنگين  سخت  است

  .خواهد آمد فرود  آخرت  سرا و در سراي  بر شما در اين  را كه  عذابي

  

U��T��S��R��QP��O��N��M��L��K���JU��T��S��R��QP��O��N��M��L��K���JU��T��S��R��QP��O��N��M��L��K���JU��T��S��R��QP��O��N��M��L��K���J������W��V��W��V��W��V��W��V  
شعور و  بي  خدايان  براي: يعني »دانند نمي  كه  آنچه  براي«  مشركان »كنند مي  و تعيين«

  آنها زيان  هك دانند نمي  مشركان  كه  آنچه  نيستند، يا براي  بيش  جماداتي  خود كه  نادان

: يعني » ايم داده  روزي  آنان  به  از آنچه  نصيبي«بكنند   توانند شفاعتي نمي  رسانند ولي مي

را از   و آسيب  تا رنج اند كرده  سبحان  خداي  بارگاه  به  كه  اي و ناله  زاري  همه  بعد از آن

از   اي دانند، بهره آنها را نمي  حقيقت  كه  و شياطيني  جمادات  سازد، باز براي  برطرف  آنان

  نذر آن  كه  تا با اموالي  است  كرده  روزيشان  خداوند متعال  دهند كه را قرار مي  اموالي

از   البته  خداسوگند كه  به«جويند   تقرب  عزوجل  خداي  خود به  زعم  كنند، به مي  بتان

  عظيم  ذات  به  تعالي  حق  سان بدين »شد خواهيد  بافتيد، پرسيده برمي  دروغ  به  آنچه

  .قرار خواهد داد  افترا مورد سؤال و پرسش  آنها را از اين  كند كه خود سوگند ياد مي
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�� �̀��_�� �̂�]��\[��Z��Y��X�� �̀��_�� �̂�]��\[��Z��Y��X�� �̀��_�� �̂�]��\[��Z��Y��X�� �̀��_�� �̂�]��\[��Z��Y��X  
  فرشتگان :گفتند مي  و كنانه  خزاعه  قبايل  كه چنان »شوند مي  قائل  خدا دختراني  و براي«

و «دهند  مي  او نسبت  جفاكار به  گروه  اين  كه  از آنچه »او  است  منزه«خدايند   دختران

را   آنچه  سبحان  خداي  براي: يعني »دهند دارند، قرار مي  را ميل  آنچه  خودشان  براي

  از داشتن  تعالي  حق  كه درحالي دهند مي  را ـ نسبت  دختران  دارند ـ يعني  ناخوش  كه

دارند  دارند، مقرر مي  عالقه بدانها  را كه  پسران خود  اما براي  است  فرزند منزه

  .دهند مي  خود اختصاص  به ها را پندار خويش، برترين  بر اساس  كه  است  گونه بدين

  

��j���������������i��h��g��f��e��d��c���b��a��j���������������i��h��g��f��e��d��c���b��a��j���������������i��h��g��f��e��d��c���b��a��j���������������i��h��g��f��e��d��c���b��a  
 :يعني »گردد مي  سياه  اش شود چهره  داده  تولد دختر بشارت  به  از آنان  يكي  و چون«

افسوس، در  و  اندوه  از اثر ظهور عالئم  است  دنيا آمده  به  برايش  دختري  كه  كسي  چهره

  و شدت  خشم از اثر » است  او پر از اندوه  كه درحالي«شود  مي  و دگرگون  فرورفته  هم

: بشارت. سازد نمي را آشكار  و آن  داشته  را پنهان  و اندوهش  خشم  سرخوردگي، ليكن

در   كه  است  خبري  معناي به  شود اما در اصل مي  آور گفته خبر شادي  به عرفا

  . اندوه  سبب يا به  شادي  سبب  تأثيرگذار باشد؛ يا به)  بشره(  چهره  كردن دگرگون

  

�� �̀�_��~��}��|��{z��y��x��w���v��u���t��sr���q��p��o��n������m��l��k�� �̀�_��~��}��|��{z��y��x��w���v��u���t��sr���q��p��o��n������m��l��k�� �̀�_��~��}��|��{z��y��x��w���v��u���t��sr���q��p��o��n������m��l��k�� �̀�_��~��}��|��{z��y��x��w���v��u���t��sr���q��p��o��n������m��l��k  
از   است  دنيا آمده  به  برايش  دختري  كه  كسي  آن: يعني »شود مي  خود پنهان  از قوم«

بدو   آنچه  از ناگواري«پوشاند؛  مي  روي  شود و از آنان مي  خود غايب  و قبيله  قوم

تولد دختر   سبب  به  كه  و عار و ننگي  و اندوه  از ناخوشي: يعني » شده  داده  بشارت

رود و  فرومي  تأمل  به: يعني »دارد  نگاه  آيا او را با خواري«  است  آمده  پيش  برايش

  دارد، البته  نگاه اگر او را  دختر، كه  داشتن  نگاه  ؛ يكي دو امر در ترديد است  ميان  پيوسته

 گور به با زنده »كند  پنهانش  يا در خاك«دارد  مي  و انكسار نگاه  و انفعال  با خواري

  خداي  خود را به  مورد نفرت  دختران  كه ندر اي »كنند مي  بد داوري  وه، چه«  كردن
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 گور به زنده  بد است  دهند، چه مي  خود نسبت  را به  دلخواه  و پسران  داده  نسبت  سبحان

  . و معصوم  گناه بي  دختران  كردن

  به  آموخته  را ادب  باشد و وي  داشته  دختري  هر كس«: است  آمده  شريف  در حديث

  عزوجل  خداي  كه  هايي دهد و از نعمت  تعليمش  وجه  نيكوترين  ، بهكند  تربيت  نيكي

  .»شود مي  دوزخ  ازآتش  اي و پرده  حجاب  دختر برايش  بريزد، آن  بروي  بر او فرو ريخته

  

��o���n��m��l��kj��i��h��gf��e��d���c��b��a��o���n��m��l��kj��i��h��gf��e��d���c��b��a��o���n��m��l��kj��i��h��gf��e��d���c��b��a��o���n��m��l��kj��i��h��gf��e��d���c��b��a  
  است  ديگري  وجه  ينا » است  زشت  ندارند، وصف  ايمان  آخرت  به  كه  كساني  براي«

  ترين ضعيف  آنها با انتخاب: يعني! !خدايند  دختران  فرشتگان :گفتند  كه  در رد بر كساني

او   براي  مثالي و  اضعف، وصف  مثال  سبحان، خواستند تا اين  خداي  براي  دو جنس

  كه  زشت  لو مثا  وصف  بلكه  نيست  چنين!  نه.  است  باشد زيرا فرزند مانند پدر خويش

ها  زشتي  را به  وي  كه  است  گروهي  است، از آن  سبحان  خداي  و كفر به  از جهل  عبارت

  نيازي بي :از  است  عبارت  وصف  اين » خداست  واال از آن  و وصف«كنند  مي  وصف

و   جالل  و ديگر اوصاف  وسيع  فراگير، علم  از فرزند و تعلقات، سخاي  وي  كامل

  قدرتش  و مطلقيت  در كمال  قدرتمند در ملكش، كه: يعني »عزيز  و اوست«  كمالش

باشد، از  مي  موصوف  و آفرينش  در صنع  حكمت  كمال  و به  است » حكيم«  است  يگانه

  .دهد مي  مهلت  و ستمگر خويش  گمراه  بندگان  به  روي  اين

  

�� �~��}��|��{���z��y��x��w��v��u����t��s��r��q��p���~��}��|��{���z��y��x��w��v��u����t��s��r��q��p���~��}��|��{���z��y��x��w��v��u����t��s��r��q��p���~��}��|��{���z��y��x��w��v��u����t��s��r��q��p��¤��£��¢��¡��¤��£��¢��¡��¤��£��¢��¡��¤��£��¢��¡
��ª��©�� �̈�§¦���¥��ª��©�� �̈�§¦���¥��ª��©�� �̈�§¦���¥��ª��©�� �̈�§¦���¥  

 در اينجا،  مراد از مردم »كرد گرفتار مي  آنان  ستم  سبب  را به  و اگر خداوند مردم«

 بتان  كه  است  ادعايشان  اين  هم  كفار، يكي  ستم  از جمله. گنهكارانند  كفار يا تمام

 :كرد مي  مؤاخذه  مشانست  سبب  را به  مردم  سبحان  اگر خداي ! آري. خدايند  دختران 

در   سبحان  خداي« :گويد مي  قتاده » گذاشت نمي  باقي  زمين  بر روي  اي جنبنده  هيچ«

در   بودند ـ جز آنچه  زمين  در روي  را كه  جانداراني  كرد و تمام  چنين � نوح  زمان
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از  � يرهابوهر«: كند مي  نقل  بيهقي. » ساخت  را هالك  بود ـ همه  شده  حمل  كشتي

  وي  در رد قول  پس. رساند نمي  زيان  خودش  گويد؛ ستمگر جز به مي  شنيد كه  مردي

  هاي در آشيانه  مرغان  حتي  بلكه  گويي مي تو  كه  نيست  سوگند چنان �خدا  به :فرمود

  به �خداوند  چون«: است  آمده  شريف  درحديث. »ميرند مي  ظالم  ظلم  سبب  خود به

از بدكار و   اعم(هستند   قوم  آن  در ميان  كه  كساني  همه  كند، به  را اراده  ذابع  قومي

خود   اعمال  يا بر وفق  نيت  براساس  از آن، آنان  پس  ليكن رسد، درمي  عذاب )نيكوكار

  .»شوند مي  برانگيخته

  باقي  زمين  يرا بر رو  ديگري  جنبنده  و هيچ  و غير وي  ظالم  تعالي  حق  كه اين  دليل

: كه  است  ؛ اين از همه  شود نه صادر مي  فقط از بعضي  ستم  كه گذاشت، درحالي نمي

  شوند؛ به مي نابود  ظلمش  از شومي  هم  و ديگران  انتقام  در چنبره  با گرفتار شدن  ظالم

  .ها از باليا و كوبنده  يا غير آن  خشكسالي  وسيله

عمرشان،   سررسيدن  و به  حيات  انتهاي  وقت  كه » معين  وقتيرا تا   آنان«كيفر  » ليكن«

  چون  پس اندازد مي  بازپس«  است  شان، يا روز قيامت عذاب  يا ميعاد سررسيدن

جمله، در  تفسير نظير اين »افتند  پيش  ساعتي  و نه  پس  ساعتي  فرارسد، نه  اجلشان

  . گذشت»  اعراف»  از سوره) 34 آيه(

تأخير   فرارسد، به  اجلش  را كه  عمر چيزي �خداوند«: است  آمده  شريف  در حديث

  كه  است  اي شايسته  فرزندان  وسيله  بر عمر، به  افزودن  كه  نيست  اندازد و جز اين نمي

دعا   برايش  بعد از مرگش  دارد زيرا آنان مي  ارزاني  اش بنده  را به  آنان �خداوند

  معني  است  اين  پس. پيوندد مي  وي  به  وي، در قبرش  حق در  كنند و دعايشان مي

  .»در عمر  افزودن

  

���¼��»���º��¹��¸��¶µ�� �́�³��²��±��°��� �̄�®��¬��«���¼��»���º��¹��¸��¶µ�� �́�³��²��±��°��� �̄�®��¬��«���¼��»���º��¹��¸��¶µ�� �́�³��²��±��°��� �̄�®��¬��«���¼��»���º��¹��¸��¶µ�� �́�³��²��±��°��� �̄�®��¬��«
��¿��¾��½��¿��¾��½��¿��¾��½��¿��¾��½  

 خدا قرار  براي«خود   سوي را به  آن  دادن  نسبت »دارند نمي  خوش  را كه  و چيزي«

دهند،  مي  نسبت  سبحان  خداي  به  است  نفرتشان  محل  را كه  دختران: يعني »دهند مي
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  نسبت  سبحان  خداي دارند، به خود ناپسند مي  براي  را كه  و مال  در ملك  شريك  داشتن

  به  كه شوند درحالي مي كند، ناخشنود  آنها اهانت  فرستاده  به  دهند و اگر كسي مي

  كند كه مي  پردازي  دروغ  و زبانشان«دارند  روا مي  اهانت  سبحان  خداي  فرستادگان

  ظنشان  به  ـ كه  نيك  خصلت  پندارند كه مي  دروغ  به: يعني » است  ايشان  از آن  نيكويي

  آتش  كه  نيست  شكي«  است  ايشان  بهشت، از آن  نيك  ـ يا پاداش  اوالد ذكور است

  و آنان«اند  پنداشته  كه  هآنچ  نه  آنهاست  شايسته  كه  چيزي  است  و اين » است  آنان  براي

  در معني  قتاده. شوند مي  رها و فراموش  دوزخ آنها در: يعني »رها شدگانند  راه  در اين

  شتاب  آن  به  پيشتازند و در وارد شدن  دوزخ  آتش  سوي آنها به« :گويد مي)  مفرطون(

  .»كنند مي

  

��Ï���Î��Í��Ì��Ë��Ê��É��È��Ç��Æ���Å��Ä��Ã��Â��Á��À��Ï���Î��Í��Ì��Ë��Ê��É��È��Ç��Æ���Å��Ä��Ã��Â��Á��À��Ï���Î��Í��Ì��Ë��Ê��É��È��Ç��Æ���Å��Ä��Ã��Â��Á��À��Ï���Î��Í��Ì��Ë��Ê��É��È��Ç��Æ���Å��Ä��Ã��Â��Á��À
��Ñ��Ð��Ñ��Ð��Ñ��Ð��Ñ��Ð  

 پس  از تو فرستاديم  پيش  هاي امت  سوي را به  همانا پيامبران  خدا كه  سوگند به«

 و استهزا را  مانند كفر و تكذيب » آراست  را برايشان  شان«پليد  » كردارهاي  شيطان 

 و  حاضر نيز قرين  در حال  شيطان: يعني » است  كافران  همو يار اين  امروز هم  پس«

يار و  نيز  و در دوزخ  در روز قيامت  شيطان  كه  است  مراد اين: قولي به.  است  همدمشان

  ايشانو بر« !!بخواهند  را دارد، بايد از او ياري  دادن  ياري  اگر ياراي  پس.  است  ياورشان

  . در روز قيامت » است  دردناك  عذابي

  

���á��à��ß��Þ��Ý��ÜÛ��Ú��Ù���Ø��×��Ö��Õ��Ô��Ó��Ò���á��à��ß��Þ��Ý��ÜÛ��Ú��Ù���Ø��×��Ö��Õ��Ô��Ó��Ò���á��à��ß��Þ��Ý��ÜÛ��Ú��Ù���Ø��×��Ö��Õ��Ô��Ó��Ò���á��à��ß��Þ��Ý��ÜÛ��Ú��Ù���Ø��×��Ö��Õ��Ô��Ó��Ò  
را   آنچه  آنان  براي  كني  بيان  كه اين  مگر براي   نكرديم  را بر تو نازل  كتاب  ا اينو م«

  كتاب  و آن«  شرعي  از توحيد، معاد و ساير عقايد و احكام »اند كرده  اختالف  آن در

  و مضامين ‡پيامبران  لذا پيامهاي  سبحان  خداي  به »آورند مي  ايمان  كه  قومي  براي

  .» است  رهنمود و رحمتي«كنند  مي  را تصديق  آسماني  ايكتابه
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��R��Q����P��O���N��M����L��KJ��I��H��G��F��E��D��C��B��A��R��Q����P��O���N��M����L��KJ��I��H��G��F��E��D��C��B��A��R��Q����P��O���N��M����L��KJ��I��H��G��F��E��D��C��B��A��R��Q����P��O���N��M����L��KJ��I��H��G��F��E��D��C��B��A  
 » ساخت  زنده  آن  از مرگ  را پس  فروفرستاد و با آن، زمين  آبي  و خدا از آسمان«

  ساخت  زنده  هانگيا  بود، با روياندن  جان و بي  خشك  كه را بعد از آن  زمين: يعني

  وحدانيت بر  روشن » است  اي نشانه«  ساختن و زنده  آوردن فرود » در اين  هرآينه«

  كه  گروهي  براي«  و بر مجازاتشان  خلق  بر برانگيختن  وي  و قدرت �خداوند

  متضمن  الهي  كالم  را كه  ها و اندرزهايي فهمند عبرت را و مي �خدا  كالم »شنوند مي

  . ستا  آن

  

���e��d��c��b��a�� �̀�_�� �̂�]��\��[���Z��Y��XW���V��U��T��S���e��d��c��b��a�� �̀�_�� �̂�]��\��[���Z��Y��XW���V��U��T��S���e��d��c��b��a�� �̀�_�� �̂�]��\��[���Z��Y��XW���V��U��T��S���e��d��c��b��a�� �̀�_�� �̂�]��\��[���Z��Y��XW���V��U��T��S  
  عبرت . شتر و گاو و گوسفند است: انعام » است  شما عبرتي  براي  ا در انعامو قطع«

  همچنان.  آنهاست از  و اطاعتشان  صاحبانشان  آنها براي  كردن  موجود در چهارپايان، رام

شما از   به«: است  آن  متضمن  تعالي  حق  فرموده  اين  كه  است  در مضموني  عبرت  اين

  براي  كه  نوشانيم مي  ناب  و خون، شيري  سرگين  است، از ميان  در شكمهايشان  آنچه

  سهل  شود بلكه نمي  گلوگير آنان  نوشيدن  و لذيذ زيرا در هنگام » گواراست  نوشندگان

: فرث. شود مند مي بهره  از آن  و نوشنده  ودهب  آسان  آن  رود و هضم و گوارا فرو مي

  فرث  آن  رود به  بيرون  از شكمبه  آيد و چون فرود مي  شكمبه  به  كه  است  اي فضله

  خون  آن  و بر باالي  نوشيد، سرگين شما مي  كه  در زير شير نابي  يعني. گويند نمي

  دو مجري  اين  در ميان  سرگين يديو پل  خون  از سرخي  شده  تصفيه  قراردارد و شير ناب

  .اند بوده  آميخته  هم  جا به در يك  همه  و شير و سرگين  خون  كه بعد از آن  است  جاري

  �?\�G« :خورد، بايد بگويد  از شما غذايي  يكي  هرگاه«: است  آمده  شريف  در حديث

w��'  �= �9?  	1�9� �ui �9J�* :بهتر   غذايي  و ما را به  بنه  بركت  ما در آن  براي! بارخدايا

���G\?�  w :نوشد، بايد بگويد شير مي  اما چون.  كن  اطعام  از آن'  �= �9?  �9� ���R	 :

جز   چيز ديگري  زيرا هيچ  فزونتر بخش  و ما را از آن  بنه  بركت  ما در آن  براي !بارخدايا

  .»يردگ را نمي  نوشيدني  جاي  غذا و هم  جاي  شير، هم
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  عمليه  از چگونگي  آيه  زيرا اين  است  نهفته  علمي  بزرگ  معجزه  كريمه  آيه  در اين

بعد از  بشر  گويد كه مي  سخن  اي علمي  دقت  با چنان  حيوانات  شير در پستان  تشكيل

  . است  يافته  توفيق  آن  شناخت  به  قرآن  از نزول  چند قرن  گذشت

  

l��k��j��i��h��g��fl��k��j��i��h��g��fl��k��j��i��h��g��fl��k��j��i��h��g��f����������v��u������t��s��r��q�������p��on���m��v��u������t��s��r��q�������p��on���m��v��u������t��s��r��q�������p��on���m��v��u������t��s��r��q�������p��on���m  
 خود  آور براي مستي  انگور شرابي  خرما و درختان  درختان  هاي از ميوه«نيز  »و«

 »گيريد مي نيكو  روزي  و از آن«آورد  مي  مستي  كه  است  شرابي :سكر »گيريد مي

خرما، شيره،  ؛ مانندآيد بر مي  دو درخت  از اين  كه  است  چيزهايي  نيكو؛ تمام  روزي

در  »كنند مي  تعقل  كه  مردمي  براي  قطعا در اين«ها  و ديگر فرآورده  كشمش، سركه

  . وي  بر وجود و يگانگي  روشن » است  اي نشانه«پروردگار   تكويني  آيات

  كه  است  اي آيه  اولين  بود و اين  شراب  از تحريم  قبل  آيه  اين  نزول  كه  شويم يادآور مي

 صخدا   رسول  كه  است  آمده  شريف  در حديث. كند ياد مي  شراب  آور بودن از مستي

  چيني  مقدمه  شراب  تحريم  براي  همانا پروردگارتان« :فرمودند  آيه  اين  نزول  در هنگام

وند خدا  كه  است  نهفته  ظريف  اشاره  در اين  آيه  اين  چيني  مقدمه :اند علما گفته. »كند مي

  اين  پس.  تغاير است  مقتضي  عطف و  كرده  عطف  شراب  نيكو را به  رزق  در آن  متعال

  . نيكو نيست  از رزق  شراب  كند كه مي  امر داللت  خود بر اين  عطف

  

��d��c��b����a�� �̀�_��~��}��|��{���z������y��x��w��d��c��b����a�� �̀�_��~��}��|��{���z������y��x��w��d��c��b����a�� �̀�_��~��}��|��{���z������y��x��w��d��c��b����a�� �̀�_��~��}��|��{���z������y��x��w  
 . است  غريزي  وحي، الهام  مراد از اين »كرد  وحي  زنبور عسل  و پروردگار تو به«

بشر از   عقالي  را كه  آسايي شگفت  كرد و اعمال  الهام  زنبور عسل  پروردگار تو به: يعني

  نظام  از چنان  زنبور عسل  قرار داد زيرا زندگي  آن  و غريزه  عاجزند، در طبع  آن

و   شگفتي  هبشر را ب  كه  برخوردار است  آوري  و حيرت  دقيق  و تعاوني  اجتماعي

  به ! آري.اند و دفترها انباشته  كتابها نوشته  باره  در اين  تا بدانجا كه  است  واداشته  اعجاب

از  »كنند مي بنا  مردم  و از آنچه  از كوهها و از درختان  كه«؛  كرديم  الهام  زنبور عسل

كوهها،   هاي زنهرو در: يعني »ها بساز خود خانه  براي«  مصنوعات  و غيره  و چوب  گل
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  و غيره  و چوب از ديوار  آدم  فرزندان  كه  و در ساختمانهايي  درختان  در جوف

  اكثرا در آن)  يعرشون( تعبير. خود بساز  و همساز با طبع  موافق  هايي سازند، خانه مي

  .شوند مي  ساخته  از چوب  رود كه كار مي به  بناهايي

  

�j��i����� �h��g���� �� � � � �f��e�j��i����� �h��g���� �� � � � �f��e�j��i����� �h��g���� �� � � � �f��e�j��i����� �h��g���� �� � � � �f��e������v��u��t��s��r���q��p��o��nm��l��k��v��u��t��s��r���q��p��o��nm��l��k��v��u��t��s��r���q��p��o��nm��l��k��v��u��t��s��r���q��p��o��nm��l��k
�����~����}��|��{��z��y��xw�����~����}��|��{��z��y��xw�����~����}��|��{��z��y��xw�����~����}��|��{��z��y��xw  

  راههاي  گاه بخور آن«ها  و گل »ها ميوه  از همه«  كه  كرديم  الهام  زنبور عسل  به » سپس«

  داده  وآموزش  تو شناسانده  به  پروردگارت  را كه  راههايي: يعني »را برو  پروردگارت

  پروردگارت  راههاي در  اي خورده  را كه  بپوي، يا آنچه  درختان  در كوهها و جوف  است

ما ـ   مثال بي  قدرت  ـ به  مجاري  در آن  هايت خوردني  ـ بريز كه  اي مجاري  در آن  ـ يعني

ها را خوردي،  دور ميوه  مكانهايي در  كه  گاه يا آن. شود مي  تبديل  عسل  به  از شيره

و   باز گشته  پروردگارت  راههاي  به  كه شو، درحالي  روان  ات و آشيانه  خانه  سوي به

 » شده  رام«  پيمايي مي  شده  طور رهبري آنها را به  بلكه  كني نمي  راهها را گم  هرگز آن

  در آنها برايت  رفتن  كه آن برو، بي  وفرمانبردارانه  شده  رام  پروردگارت  راههاي  به: يعني

  .دشوار باشد

  كيلومتر راه دو و  خود تا بيست  غذاي  تأمين  براي  زنبور عسل  گاهي :اند گفته  نداندانشم

  .گردد خود برمي  آشيانه  به  كند، يكراست  را گم  راه  كه آن بي  پيمايد، سپس مي

  گوناگون  رنگهاي  به«  است  عسل: مراد از آن  كه » آن، شرابي  شكم  از درون  گاه آن«

در «  آبي  زرد ونوعي  قرمز، نوعي  سفيد است، نوعي  از عسل  نوعي  پس »دآي مي  بيرون

  از امراض  بعضي  به  شفا مخصوص  اين :اند گفته  جمعي » است  شفايي  مردم  براي  آن

دو «: است  آمده  شريف  درحديث. شد  بيان  نكره  صيغه  به» شفاء»  روي  از اين  است، هم

  شيميايي  عصر جديد از تركيب  اطباي. »را  و قرآن  ريد، عسلگي  شفا را بر خود الزم

اند  يافته  دست  آوري اعجاب  نتايج  به باشد، مي  از گلوكز، ليفيلوز و آب  مركب  كه  عسل

  عضوي، شفاي  از امراض  سمي، ضد تسمم از مواد  را مغذي، مقوي، ضد تسمم  و آن
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زنبور »  در اين  گمان بي« 1دانند مي  حاد كليوي  التهابات و  مخ  قلب، احتقان  بيماريهاي

را در امر   و افكارشان »كنند تفكر مي  كه  مردمي  براي«  انگيز آن شگفت و دنياي  عسل

 اي نشانه«اندازند  كار مي  به  وي  مخلوقات  و عجايب  سبحان  خداي  درصنع  نگرش

  ترين دقيق ترين، آورترين، پيچيده ترين، حيرت از شگفت  زنبور عسل  زيرا زندگي » است 

و   كنند، عادت نمي تفكر  كه  اما كساني  است  مخلوقات  زندگي  اشكال  ترين و محكم

  .سازد مي  كورشان  نشانه  اين  موجودات، از ديدن  اين  ديدن  آنها به  گرفتن الفت

  

�� �́�³²������±��°�� �̄�®��¬����«���ª�����©��� �̈�§��¦��¥¤��£��¢��¡�� �́�³²������±��°�� �̄�®��¬����«���ª�����©��� �̈�§��¦��¥¤��£��¢��¡�� �́�³²������±��°�� �̄�®��¬����«���ª�����©��� �̈�§��¦��¥¤��£��¢��¡�� �́�³²������±��°�� �̄�®��¬����«���ª�����©��� �̈�§��¦��¥¤��£��¢��¡��¹�� �̧�¶��µ��¹�� �̧�¶��µ��¹�� �̧�¶��µ��¹�� �̧�¶��µ  
 »ميراند مي باز شما را«ياد آوريد  را بر خود به  نعمت  اين  پس »و خدا شما را آفريد«

  دوره  خوارترين از شما تا  و بعضي«بشناسيد   ميراننده  كننده  زنده  وصف  او را به  پس

و   تيفرتو  به از اثر كبر سن  انسان  كه  است  هنگامي  و آن »شود مي  عمر بازگردانده

  قرآن  هر كس« :گويد مي  عكرمه. گردد تميز مي بي  كودكي  منزله رسد و به مي  خرفتي

  امري  حاالت  در همه خرفتي،  سن  كه  است  گفتني. »رسد اينجا نمي  به  بخواند، كارش

كند،  مي  فرق  و غيره  اقتصادي شرايط اجتماعي،  و نظر به  نيست  و يكنواخت  يكسان

  هفتاد و پنج  عمر، سن  خوارترين« :فرمود  كه  است  شده  روايت � عليهرچند از 

  روي  در زندگي  برايش  چيزها كه  بسياري » دانستن از  پس  كه  چندان«. » است  سالگي

  به  شريف  در حديث  جهت  كم، از اين  بسيار و نه  نه »داند نمي  چيزي«بود، ديگر   داده

-�v 1« :كردند دعا مي  چنين صخدا   رسول  كه  است  آمده � انس از  بخاري  روايت

C'  #�  (¯3?�  (t!?�	  	X�³�  	1�v�  	 �J�?�e�_-  	 ´/?�E9A=  ����?�  	E9A=  	 ��y���y�: 
 دجال  قبر، فتنه  عمر، عذاب  و خوارترين  از بخل، تنبلي، فرتوتي  برم مي  تو پناه  به !خدايا

  برگرداندن  هاي حكمت  به  داناست » تواناست  قطعا خدا داناي«. » مرگ و  زندگي  و فتنه 

                                                 
  وكافي شافي  بحثي  صفحه) 16(، در  حياتي  ماده  و فوايد اين  ، زنبور آن عسل  رهدربا  سعيد حوي  عالمه 1

  . ـ قاهره  ، دارالسالم سوم  ، طبع2967/6  ؛ تفسير االساس نگاه. دارد



1407  

بر   تواناست فنا،  حال  به  زندگي  لمال، يا از حا  خوارترين  به  حال  از كاملترين  انسان

  .بخواهد  كه  گونه  بخواهد، آن  كه  آنچه  تبديل

��Ê��É��È��Ç��Æ���Å��Ä��Ã��Â��ÁÀ��¿��¾��½��¼��»���º��Ê��É��È��Ç��Æ���Å��Ä��Ã��Â��ÁÀ��¿��¾��½��¼��»���º��Ê��É��È��Ç��Æ���Å��Ä��Ã��Â��ÁÀ��¿��¾��½��¼��»���º��Ê��É��È��Ç��Æ���Å��Ä��Ã��Â��ÁÀ��¿��¾��½��¼��»���º
ËËËË����������Ò��Ñ��Ð���Ï��ÎÍ��Ì��Ò��Ñ��Ð���Ï��ÎÍ��Ì��Ò��Ñ��Ð���Ï��ÎÍ��Ì��Ò��Ñ��Ð���Ï��ÎÍ��Ì  

 را  روزي:  يعني » است  داده  ديگر برتري  بر بعضي  از شما را در روزي  و خدا بعضي«

 قوت  كه  گردانيده  تنگ  ديگر چنان  و بر برخي  گشاد و فراخ  از بندگانش  بر برخي

را  يكي  نو آ  گردانيده  را مالك  يكي  اين  يابد پس روز خود را نمي  و طعمه  اليموت 

  . است  وي  بالغه  از حكمت  و اين  مملوك

در   دادن  برتري« :گويد امر مي  اين  پيرامون»  القرآن  ظالل  في«در تفسير   شهيد سيد قطب

  ممكن  گاهي  پس  است  الهي  سنت  تابع  و علل  اسباب  اين  دارد كه  و عللي  رزق، اسباب

محدود و   روزي  در كسب  موهبتش اما  خرد بوده  اهلمتفكر، دانشمند و   انسان  كه  است

بر   گاهي.  است  ديگري  مواهب  ديگر داراي  او در ميدانهاي  كه  روي  باشد، از آن  اندك

  اين  يابد اما بدانيد كه مي  دست  گسترده  و ثروتي  مال  به  و نادان  كودن  انسان  يك  عكس

اگر   است  لوحانه ساده  پس.  برخوردار است  موهبت، از بعد خاص  در اين اعقط  انسان

  البته. ندارد  ارتباطي  و استعداد انسان  توانمندي  ، به وروزي  رزق  وسعت  كه  بپنداريم

هرحال،   به.  است  سبحان  خداي  از جانب  در رزق، ابتاليي  وتنگي  گشايش  هم  گاهي

و دارايي، در ساير   در مال  بر تفاوت  وهعال  كه  است  بالغه  هاي حكمت همين  براساس

در هوش، زيبايي،   ؛ مانند تفاوت است  شده  قرار داده  انسانها نيز تفاوتهايي  ابعاد زندگي

 به  سبحان  خداي: است  اين  آيه  معني  قولي به. »... زيبا و غيره  اسم  سالمتي، داشتن خرد،

  كساني پس«: اش فرموده  اين  دليل است، به  داده  يروز  بهتر از بردگانشان  بردگان  مالكان 

 :يعني» خود نيستند  خود بر مملوكان  روزي  شدند، بازگرداننده  داده  فزوني  كه

»  آنان  تا همه«دهند  خود نمي  بردگان  خود را به  و دارايي  اموال، مال  و مالكان  صاحبان

  اي  پس »باشند برابر«  و دارايي  و مال  روزي در: يعني » در آن«  و مملوكان  مالكان: يعني

كنيد،  مي  وآنها را پرستش  برابر قرار داده  شركايي  را با من  بندگانم  شما چگونه ! مشركان
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خداوند   آيا نعمت  پس«گردانيد؟  نمي  خويش  مال  را شريك  خود بردگانتان  كه درحالي

  !؟وي  به  آوردن  شرك با »ورزند را انكار مي

  

���à� �ß��Þ��Ý��Ü��Û� �Ú��Ù�� �Ø��×��Ö� �Õ��Ô��Ó���à� �ß��Þ��Ý��Ü��Û� �Ú��Ù�� �Ø��×��Ö� �Õ��Ô��Ó���à� �ß��Þ��Ý��Ü��Û� �Ú��Ù�� �Ø��×��Ö� �Õ��Ô��Ó���à� �ß��Þ��Ý��Ü��Û� �Ú��Ù�� �Ø��×��Ö� �Õ��Ô��Ó
���é��è��ç��æ��å��ä��ã��âá���é��è��ç��æ��å��ä��ã��âá���é��è��ç��æ��å��ä��ã��âá���é��è��ç��æ��å��ä��ã��âá  

گيريد  مي  و الفت  انس  با آنان  كه »آفريد  همسراني  خودتان  شما از جنس  و خدا براي«

شما و   ميان  ومحبت  و الفت  انس  شدند، آن مي  ديگر آفريده  از نوعي  و اگر همسرانتان

  شما از زنانتان  و براي«  بر شماست  تعالي  حق  از رحمت  اين  پس. شد نميبرقرار   آنان

  حفده: قولي به. فرزندانند  فرزندان  نوادگان، يعني: حفده »آفريد  اي و حفده  فرزندان

  از آنها به  كه »داد  ها روزي پاكيزه و شما را از«كنند  پدر را مي  خدمت  اند كه فرزنداني

مراد از  »آورند مي  ايمان  باطل  به«  بازهم »آيا«بريد  مي  خوريد و لذت مي  تمام  گوارايي

خدا   نعمت  و به«رسانند  مي  و زيان  نفع  كه  است  بتانشان  درباره  آنان  عقيده  اين: باطل

  و نعمت  او را در بخشندگي  يگانگي  داده  نسبت  غير وي  را به  و آن »ورزند كفر مي

  .ذارند؟گ نمي  ارج

  

��P��O��NML���K��J��I��H��G��F��ED��C��BA��P��O��NML���K��J��I��H��G��F��ED��C��BA��P��O��NML���K��J��I��H��G��F��ED��C��BA��P��O��NML���K��J��I��H��G��F��ED��C��BA  
  مالك  وجه  هيچ  به  پرستند كه مي«را   معبوداتي: يعني »را  خداوند چيزهايي  جاي و به«

را   روزي  آن  كه در اين »ندارند  نيستند و توانايي  از آسمانها و زمين  آنان  دادن  روزي

  تواني شعور و  از جماداتند و هيچ  معبودات  يرا اينكنند ز  تصرف  و در آن  گشته  مالك

  پرستش مورد  كه  است  آن  اليق  باشد، چگونه  بيچاره  گونه  اين  كه  كسي  پس. ندارند

  .قرار گيرد؟
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��\��[���Z��Y���X��W����V���UT��S��R��Q��\��[���Z��Y���X��W����V���UT��S��R��Q��\��[���Z��Y���X��W����V���UT��S��R��Q��\��[���Z��Y���X��W����V���UT��S��R��Q  
  هاي بافي هفلسف خود را با  پرستش  اين  سبحان  غير خداي  پرستشگران  و از آنجا كه

خدا   براي  پس« :فرمود  سبحان  زنند، خداي مي  مثل  باره  و در اين  كرده  توجيه  اساس بي

  و مانندي  و مثل  است  يگانه قرار ندهيد زيرا او  و مانندي  او مثل  براي: يعني »نزنيد  مثل

  .ندارد

مستقيما  از ما  يكي  كه  ستا  تر از آن بزرگتر و بلندمرتبه  عالم  خداي :گفتند مي  مشركان

  قرب  وسيله را آنها  جسته  توسل  و ستارگان  بتان  به  روي نمايد، از اين  او را پرستش

  خدمت  بزرگان به  مرتبه و پايين  زيردست  مردم  كه شناختند چنان مي  تعالي  حق  خود به

داند و شما  مي خداوند  هرآينه«پردازند  مي  شاه  خدمت  به  بزرگان  كنند و باز آن مي

  .شويد مي  قائل همتا  برايش  تان ندارد اما شما با جهل  همتايي  داند كه او مي» دانيد نمي

  

��n��m��l���k��j��i��h��g��f��e���d����c��b���a�� �̀�_�� �̂�]��n��m��l���k��j��i��h��g��f��e���d����c��b���a�� �̀�_�� �̂�]��n��m��l���k��j��i��h��g��f��e���d����c��b���a�� �̀�_�� �̂�]��n��m��l���k��j��i��h��g��f��e���d����c��b���a�� �̀�_�� �̂�]
��|��{����z��y��x���wv��u��ts��r��qp��o��|��{����z��y��x���wv��u��ts��r��qp��o��|��{����z��y��x���wv��u��ts��r��qp��o��|��{����z��y��x���wv��u��ts��r��qp��o  

: است  اين  اول  زند؛ مثل مي  دو مثل  شان شرك  رد و ابطال  براي �خداوند  سپس

را  آن  كه »ندارد  قدرت  كاري  بر هيچ  كه  مملوك  اي برده  زند بين مي  خداوند مثلي«

 وي  به  خويش  از سوي  كه  كسي  و بين«  نيست  هم  چيزي  مالك  دهد بنابراين  انجام

  كه  هرگونه  و هم  است  اموال  مالك  هم  كه  از آزادگاني » ايم نيكو بخشيده  روزي 

 در »كند مي  خرج  روزي  او از آن  پس«كند  مي  تصرف  خويش  باشد در اموال  خواسته

  خواسته  كه  در هر وقتي: يعني »و آشكارا  پنهان«  امور پسنديده  خير و انواع  راههاي

  و اين  برده  صشخ  آيا آن: يعني »دو برابرند؟  آيا اين«خود   اختيار و اراده  باشد، با تمام

برابرند؟ مسلما برابر  و  است، يكسان  موصوف  ذكر شده  اوصاف  به  آزاد كه  شخص

  مالك  كه  جامدي  دهنده، با بتان روزي  پروردگار آفريننده  بدانيد كه  همچنين  پس. نيستند

  همه » الحمد هللا«  باشند، برابر نيست مي  موجودات  و عاجزترين  و زياني نبوده  نفع  هيچ

  اين »دانند نمي  بيشترشان  بلكه«  در برابر كماالتش ؛ خداست  ها مخصوص سپاس
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را   منعمي  و تا آن  اوست  شايسته  پرستش  بپرستند كه را  ذاتي  را تا فقط آن  حقيقت

  . است  كرده  ارزاني  بزرگي  هاي نعمت  آنان  به  بشناسند كه

  

�e��� � �d��c��b��a��� �̀ �_��~��}�e��� � �d��c��b��a��� �̀ �_��~��}�e��� � �d��c��b��a��� �̀ �_��~��}�e��� � �d��c��b��a��� �̀ �_��~��}������k��j���i��h���g��f��k��j���i��h���g��f��k��j���i��h���g��f��k��j���i��h���g��f
��|��{��z��y���x��wv��u���t���s��r��q��po��n��m��l��|��{��z��y���x��wv��u���t���s��r��q��po��n��m��l��|��{��z��y���x��wv��u���t���s��r��q��po��n��m��l��|��{��z��y���x��wv��u���t���s��r��q��po��n��m��l  

 قبلي  از مثل  كه  بتان  خود و براي  براي »زند ديگر مي  و خدا مثلي«: دوم  اما مثل

 ازسخن: ابكم » است  از آنها گنگ  يكي  هستند كه دو مرد«  روشنتر و آشكارتر است 

  سخن  بريده بريده  كه  است  كسي  ابكم: قولي به.  است  توانو نا  كامال درمانده  گفتن 

  به »آيد از او برنمي  كاري  و هيچ«  نيست  گفتن  سخن  قادر به  خوبي  گويد و به مي

 » خويش  سرپرست بر  و او سربار است«  و بيان  بر نطق  قدرتش  و عدم  فهم  عدم  سبب

  فرستد، هيچ مي او را  هر جا كه«  است  خويش  و نزديكان  سرپرست  و بار دوش

و   عاجز است  و كاركرد نيكي  تصرف  زيرا او از هرگونه »آورد نمي  همراه  به  خيري

با «دارد   كه  اوصافي  با اين » شخص  آيا اين«وجود ندارد   هم  گفتن  سخن  امكان  برايش

 »و او خود«  است  سالم و حواسي  هوش  و داراي »دهد مي  فرمان  عدل  به  كه  كسي

نيكو   و روشي  و بر سيرت و پايدار  مستقيم  بر دين: يعني » است  راست  بر راه« اصشخ

  خداي  ميان  برابري  نيز، امتناع  مثل  از اين  هدف.  رابر نيستقطعا ب» ؟ برابر است«  است

  خداي  يكآنها را شر  نمشركا  كه  است  اختيار و ناتواني زبان، بي بي  بتان  و ميان  سبحان

  .دهند قرار مي  سبحان

  

��°�� �̄ � � � �®��¬«��ª�� �©�� � �̈ � � � � �§��¦��¥����¤��£�� ¢¡������~��}��°�� �̄ � � � �®��¬«��ª�� �©�� � �̈ � � � � �§��¦��¥����¤��£�� ¢¡������~��}��°�� �̄ � � � �®��¬«��ª�� �©�� � �̈ � � � � �§��¦��¥����¤��£�� ¢¡������~��}��°�� �̄ � � � �®��¬«��ª�� �©�� � �̈ � � � � �§��¦��¥����¤��£�� ¢¡������~��}
�� �́�³��²��±�� �́�³��²��±�� �́�³��²��±�� �́�³��²��±  

ديگر   كس  و هيچ  اوست  مختص: يعني » خداست  از آن  آسمانها و زمين  غيب  و علم«

  است » قيامت كار«  اوست  به  مختص  كه  از امور غيبي »و«ندارد   مشاركت  با او در آن

  يانزديكتر از آن  زدن  برهم  چشم  جز مانند يك«  اش برپايي  و سرعت  در نزديكي  كه
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 كار برپا: يعني.  قيامت  بر آوردن  تعالي  حق  قدرت  سرعت  وصف  است  اين  پس » نيست

  انند يكجز م  چيزي  تعالي  حق خود، در پيشگاه  و سهولت  در سرعت  قيامت  ساختن

 :چيز بگويد  يك  به  كه  همين  تعالي  زيراحق  نيست  كمتر از آن  و حتي  زدن  برهم  چشم

 » تواناست  خدا بر هر چيزي  گمان بي«شود  مي موجود  درنگ چيز بي  ، آن»موجود شو«

  . اوست  هاي توانايي از جمله  قيامت  سريع  كردن و برپا

  :گردد بر مي  تعالي  حق  هاي نعمت  مردنبرش  بها جددم  آيات  سياق  سپس

  

��ÃÂ��Á��À��¿���¾��½��¼��»��º��¹�� �̧�¶���µ��ÃÂ��Á��À��¿���¾��½��¼��»��º��¹�� �̧�¶���µ��ÃÂ��Á��À��¿���¾��½��¼��»��º��¹�� �̧�¶���µ��ÃÂ��Á��À��¿���¾��½��¼��»��º��¹�� �̧�¶���µ
��Æ���Å��Ä��Æ���Å��Ä��Æ���Å��Ä��Æ���Å��Ä  

  كودكان :يعني »دانستيد چيز نمي هيچ  كه ـ درحالي  مادرانتان  و خدا شما را از شكم«

و چشمها  و  شما گوش  آورد و براي  بيرون«نداشتيد   چيز علم  هيچ  به  بوديد كه  ناداني

  مادرانتان  شكمهاي از  آمدن  بيرون  در هنگام  را كه  آنها علمي  وسيله تا به» داد دلها قرار

  است  اين  و شكر آنها به »كنيد شكر  باشد كه«نماييد   آوريد و حاصل  دست نداشتيد، به

و   است  هشد  آفريده  آن  براي  اندازيد كه كار به  چيزي  را در همان  و ابزاري  هر حاسه  كه

او را   داريد و شكر و سپاس مي  را پاس  عزوجل  خداي  هاي نعمت  كه  است  راه  از اين

  .آوريد جا مي به

  

�����Ø��×��Ö��Õ� �Ô� � ÓÒ��Ñ� �Ð��Ï� � � �Î��Í��Ì��Ë��� �Ê�� �É��È��Ç�����Ø��×��Ö��Õ� �Ô� � ÓÒ��Ñ� �Ð��Ï� � � �Î��Í��Ì��Ë��� �Ê�� �É��È��Ç�����Ø��×��Ö��Õ� �Ô� � ÓÒ��Ñ� �Ð��Ï� � � �Î��Í��Ì��Ë��� �Ê�� �É��È��Ç�����Ø��×��Ö��Õ� �Ô� � ÓÒ��Ñ� �Ð��Ï� � � �Î��Í��Ì��Ë��� �Ê�� �É��È��Ç
���Ú��Ù���Ú��Ù���Ú��Ù���Ú��Ù  

 سايربالها و   وسيله به  كه  پرندگاني »اند؟  ننگريسته  شده رام  پرندگان  سوي آيا به«

اند،  شده  ساخته  پرواز رام  است، براي  آفريده  برايشان �خداوند  كه  الزمي  اسباب

خود را باز   بالهاي  آنها كه  امر به  اين  نمودن  هوا، الهام  قوام  نازكي  چون  و اسبابي  وسايل

شنا   آبدر   شناكننده  كه همچنان  پرواز پس  براي  الزم  كنند و ديگر خصوصيات  و بسته

  را نگاه  آنان«كنند  شنا مي باال  سمت  آزاد به  در هواي » آسمان  در فضاي«كند، آنها  مي
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  اجسام  زيرا سنگيني  خويش  مثال بي  قدرت  به »جز خداوند«در فضا  »دارد نمي

باشند، چرا  مي  زمين  به سقوط آنها  مقتضي  اند كه هوا، دو عاملي  قوام  و رقت  پرندگان

  چيزي  خود به  پاي  از پايين  اند و نه آويخته  اي رشته  سر خود به  از باالي  نه  پرندگان  كه

  كه » هاست نشانه«پروردگار   صنع از  نمونه » در اين  هرآينه«سقوط نكنند   اند كه متكي

 « گروهي  براي«ها  نشانه  كند اما اين مي داللت  وي  و قدرت  سبحان  خداي  بر وحدانيت

 ‡پيامبرانش  كه  وي  هاي شريعت  و به  سبحان  خداي  به »آورند مي  ايمان  كه«  است

  .اند آورده

  

��P��O��N��M��L��K���J��I��H��G��F��E��D��C��B��A��P��O��N��M��L��K���J��I��H��G��F��E��D��C��B��A��P��O��N��M��L��K���J��I��H��G��F��E��D��C��B��A��P��O��N��M��L��K���J��I��H��G��F��E��D��C��B��A
��[���Z����Y��X��W��V��U��T��S���RQ��[���Z����Y��X��W��V��U��T��S���RQ��[���Z����Y��X��W��V��U��T��S���RQ��[���Z����Y��X��W��V��U��T��S���RQ  

يابيد  يم  در آنها آرامش  كه »پديد آورد  آرامش  مايه  هايتان شما از خانه  و خدا براي«

خاطر   و امنيت  و راحتي  سكون  به  و خستگي  و رنج  از حركت  و جسمتان  و روح

  هاي عبارتند ازخانه  كه» نهاد  هايي خانه  چهارپايان  شما از پوست  و براي«پيوندد  مي

  حمل: يعني» يابيد مي  آنها را سبك  كه«ها  ها و قبه و مسافران، مانند خيمه  چادرنشينان

  براي  سير وسفر صحرانشينان: ظعن » شدنتان در روز جابجا«  است  بر شما سبك آنها

 »و«  ديگر است  موضعي  به  از موضعي  جاشدن و جابه  و چراگاه  و گياه  آب  جستجوي

بر پا   سادگي  را مجددا به ها خيمه  آن  كه » تان روز اقامت«يابيد  مي  آنها را سبك

گوسفند   از آن  پشم »داد قرار  آنها اثاثيه  كركها و موهايو از پشمها و «داريد  مي

  كه  فرشي  خانه، چون  از متاع  است  عبارت: اثاثيه. بز  شتر و مو از آن  از آن  است، كرك

تا «؛  اثاثيه  اين از  گيريتان و بهره. شود مي  آراسته  ها بدان شود و خانه گسترده مي  در منازل

يا . سازيد  را از آنها برآورده  نياز خويش  كه  است  هنگام  تا آن  عنياست، ي » معين  وقتي

  .شوند و از كار بيفتند  كهنه  كه  است  زمان  تا آن
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��i��h��g��f��e��d���c��b��a�� �̀�_�� �̂�]��\��i��h��g��f��e��d���c��b��a�� �̀�_�� �̂�]��\��i��h��g��f��e��d���c��b��a�� �̀�_�� �̂�]��\��i��h��g��f��e��d���c��b��a�� �̀�_�� �̂�]��\
p��on��m��l���k���jp��on��m��l���k���jp��on��m��l���k���jp��on��m��l���k���j����� �� �� �� ���u��t��s���r��q��u��t��s���r��q��u��t��s���r��q��u��t��s���r��q

��v��v��v��v  
  چون  اشيايي: يعني »آورد سارها پديد سود شما سايه  آفريده، به  و خدا از آنچه«

و از « بريد مي  آنها پناه  سايه  خورشيد به  از گرماي  ها را پديد آورد كه و سقف  درختان

كثير  ابن .مانيد مي  در امان  بدانها از باران  كه » شما غارها پديد آورده  كوهها براي

  و براي«  است تر تر و عام قيقد  معني  اين  نموده، كه  ها معني دژها و قلعه  را به»  أكنان«

از پشم،   شده  ديگرساخته  هاي و جامه  پيراهن :عبارتند از  كه » ساخت  پوشهايي شما تن

 ا ازمخصوص. ازسرما  و همچنين »كند شما را از گرما حفظ مي  كه«  و غيره  پنبه، كتان

  ذكر ديگري، چرا كه زا  از ضدين  ذكر يكي  اكتفا به  سبب  از سرما، به  گرما ياد شد نه

  الزم  ذكر آن  شود پس نمي  آن  متوجه  گاهي  انسان  كه  است  گرما امري  از زيان  داري نگه

كريمه فقط در   آيه  باشد كه  اين  سبب  ذكر سرما به  عدم  كه  است  محتمل  همچنان. بود

شما   براي »و«كند  مي  از گرمامحافظت  كه  است  چيزي  آن  به  نهادن  مورد منت

 :عبارتند از  كه »كند مي  حمايت  جنگتان  شما را از آسيب  كه«آفريد  » پوشهايي تن«

و   آنها خود را از ضرب  وسيله پوشند و به مي  در جنگ  مردم  كه  هايي ها و جوشن زره

ا ب »گرداند مي  را بر شما تمام  نعمتش  وي  گونه اين« دارند مي  نگه  و تير دشمن  طعن

  تا باشد كه«ها  از نعمت  اينجا ذكر شد و با غير آن در  كه  هايي نعمت  و اصناف  انواع

  درخور در اين  نظر و تأملي  امعان  به  كه نهيد زيرا كسي  گردن  فرمانش  و به »منقاد شويد

او   روي  در پيش  ديگري  حق، راه  به  نهادن  و گردن  شدن  ها بنگرد، جز مسلمان نعمت

  .ماند نمي  باقي
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��}��|��{���z��y��x��w��}��|��{���z��y��x��w��}��|��{���z��y��x��w��}��|��{���z��y��x��w  
 و  بر تو ابالغ  كه  نيست  جز اين«  اسالم  تمام  از پذيرش »شدند  اگر رويگردان  پس«

تو   زيرا خداوند متعال  تو نيست  بر عهده  و جز اين، چيز ديگري»  آشكار است  رساندن

  . وادار كني  ايمان  به  شده  آنها را هر طوري  كه  نساخته  مكلف  آن را بر

  

��e��d��c���b��a�� �̀�_��~��e��d��c���b��a�� �̀�_��~��e��d��c���b��a�� �̀�_��~��e��d��c���b��a�� �̀�_��~  
و   فضل  بر آنان  كه  است  تعالي  حق  اين  دانند كه مي: يعني» شناسند خدا را مي  نعمت«

  پرستش با  خود؛ از جمله  وقيحانه  با اعمال »شوند مي  منكر آن  باز هم«اما   نهاده  منت

بر اثر  ها نعمت  اين: كه  سخن  ه، مانند اينو بيهود  باطل  سخنان  و گفتن �هللاغير ا

از  ها را نعمت  ما اين: كه و اين  است  شده  ما ارزاني  به  بتان  و ميانجيگري  شفاعت

  آورنده  فراهم  كه  ها را در راهي نعمت  اين  هرحال، آنان به ! ايم برده  ارث  به  پدرانمان

  اسپاسن: يعني» كافرند  شان و بيشترين«يرند گ كار نمي باشد، به  پروردگار سبحان  رضاي

  .منانند  خداي  هاي و منكر نعمت

 آمد و از ايشان صخدا   نزد رسول  اي اعرابي :گويد مي  نزول  سبب  مجاهد در بيان

 :كردند  قرائت  وي را بر  آيه  اين صخدا   كرد، رسول  سؤال  كار دعوتشان  به  راجع 

﴿F��E��D��C��B��AF��E��D��C��B��AF��E��D��C��B��AF��E��D��C��B��A﴾� �� �� ��  قرار  آرامشي  مايه  هايتان شما از خانه  خدا براي و(: �

�﴾L��K���J��I��H��GL��K���J��I��H��GL��K���J��I��H��GL��K���J��I��H��G﴿: كردند  باز قرائت.  است  چنين ! آري: گفت  ، اعرابي)داد  �� �� �� � :
.  است  چنين!  آري: گفت ، اعرابي )قرار داد   هايي شما خانه  براي  حيوانات  و از پوست(

�����pppp﴿: رسيدند به  كه تا اين �� �� �� �u��t� �s�� �r� �qu��t� �s�� �r� �qu��t� �s�� �r� �qu��t� �s�� �r� �q﴾  :)او  گونه اين 

  آن  هنگام  در اين). نهيد  گردن  فرمانش  به  گرداند، باشد كه مي  را بر شما تمام  نعمتش

���b��a﴿: شد  نازل  گردانيد پس  روي  اعرابي �̀�_��~�b��a�� �̀�_��~�b��a�� �̀�_��~�b��a�� �̀�_��~...﴾��������.  
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��t���s��r��q��p��o��n��m��l��k���j��������������i���h��g��f��t���s��r��q��p��o��n��m��l��k���j��������������i���h��g��f��t���s��r��q��p��o��n��m��l��k���j��������������i���h��g��f��t���s��r��q��p��o��n��m��l��k���j��������������i���h��g��f  
در   كه  است  هر امت، پيامبر آن  گواه » را برانگيزيم  گواهي  از هر امتي  روز كه  و آن«

  آن دهد و مي  گواهي  كفر و انكار و تكذيب  به  آن  و عليه  و تصديق  ايمان  به  حقش

كنند   عذرخواهي  كه »شود نمي  داده  اجازه  كافران  به  سپس«  است  روز، روز قيامت

دار دنيا   سوي به  شود كه نمي  داده  اجازه  آنان  عذري، يا به  دارند و نه  حجتي  زيرا نه

  بازگشت  طلب  عتاب، يعني  طلب »شود مي  كرده  طلب  عتاب  از آنان  و نه«برگردند 

. كنيد  را راضي  پروردگارتان  اكنون هم  شود كه نمي  گفته  آنان  به: يعني.  الهي  مرضيات  به

و   دار تكليف  نه  دار جزاست  آخرت  شود كه ينم  از آنها مطالبه  جهت  امر بدان  اين

  به  برگشت  راه  كه  است مفيد  مافات، وقتي  جبران  عذر و درخواست  پذيرش  پس  عمل

  .هموار باشد  سبحان  خداي  رضاي

  

��¡������~������}��|��{��z��y��x��w��v��u��¡������~������}��|��{��z��y��x��w��v��u��¡������~������}��|��{��z��y��x��w��v��u��¡������~������}��|��{��z��y��x��w��v��u  
  كه  جهنم  عذاب  يعني »ينندرا بب  عذاب«  و مشركان  كافران: يعني » پيشگان ستم  و چون«

  قراري و بي  اضطراب  آنان  به  هنگام  اند، در اين شده  سزاوار آن  آوردن  شرك  سبب  به

و «  لحظه  يك  حتي  مدت به  عذاب  اين »نشود  كرده  سبك  از آنان  پس«دهد  مي  دست

  .كنند  تا توبه» شوند نمي  داده  مهلت

  

�©�� �̈�§���¦��¥��¤��£��¢�©�� �̈�§���¦��¥��¤��£��¢�©�� �̈�§���¦��¥��¤��£��¢�©�� �̈�§���¦��¥��¤��£��¢�������±°�� �̄�®������� � � � �¬��«��ª���±°�� �̄�®������� � � � �¬��«��ª���±°�� �̄�®������� � � � �¬��«��ª���±°�� �̄�®������� � � � �¬��«��ª
�� �̧�¶��µ�� �́��³��²�� �̧�¶��µ�� �́��³��²�� �̧�¶��µ�� �́��³��²�� �̧�¶��µ�� �́��³��²  

  معبوداني و  بتان: يعني »خود را ببينند  اند، شريكان ورزيده  شرك  كه  كساني  و چون«

  برانگيخته  نيز با مشركان  باطل  و معبودان  اند زيرا بتان كرده  در دنيا عبادت  را كه

 » پرستيديم ما بجز تو مي  ما كه  شريكاناينانند  !پروردگارا: گويند مي«شوند  مي

  ولي«  است  طلبا  و معبودان  بتان  بر گردن  بار گناه  تمام  انداختن  سخن  از اين  هدفشان

را   و شياطين  بتان  آن  عزوجل  خداي: يعني »كنند را رد مي  آنان  سخن  اين  شريكان
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ا شما جد  كه« :گويند مي آنها  و به  را رد كرده  مشركان  گرداند و آنها سخن مي  ناطق

  گناه، گناه  افگنيد بلكه مي ما  دوش  به مامارا ت  گناهتان  پندار كه  در اين »دروغگوييد

  سخنشان  را در اين  ومعبودان، مشركان  بتان  كه  است  مراد اين: قولي به.  خود شماست

  خداي  خود براي  بودن  و شريك  هكرد  تكذيب اند، بوده  سبحان  خداي  شريكان  آنان  كه

  .ندارد  شريكي  عزوجل  خداي كنند زيرا مي  را نفي  سبحان

  

À��¿��¾½��¼��»���º���¹À��¿��¾½��¼��»���º���¹À��¿��¾½��¼��»���º���¹À��¿��¾½��¼��»���º���¹����Â��ÁÂ��ÁÂ��ÁÂ��Á�������Ä��Ã���Ä��Ã���Ä��Ã���Ä��Ã  
  تسليم روز كفار از در  آن: يعني »انقياد را بيفگنند  خداوند پيغام  سوي روز به  و آن«

  وي  عذاب  گردند و به منقاد ميالهي،   و عزت  و جبروت  و در برابر جالل  درآمده

ناروا   به  كه  كساني: يعني »شود  گم  كردند از آنان افترا مي  و آنچه«شوند  مي  تسليم

  براي توانند شوند و لذا نمي و ناپديد مي  گرفتند، گم قرار مي  آنان  مورد پرستش

  .بكنند  كاري  خود هيچ  پرستشگران

  

B��AB��AB��AB��A��������J���I��H��G��F��E��D��CJ���I��H��G��F��E��D��CJ���I��H��G��F��E��D��CJ���I��H��G��F��E��D��C����������N��M��L��K��N��M��L��K��N��M��L��K��N��M��L��K  
  جمع �خدا  از راه  كفر و بازداشتن  ميان  را كه  كساني  جزاي  عزوجل  خداي  سپس

  غير خود از مردم »و كفر ورزيدند«خود  » كه كساني« :فرمايد و مي  كرده  اند بيان كرده

  آنها را به ، كفر برايشان  آراستن و با »بازداشتند«  است  اسالم  راه  كه »خدا  از راه«را نيز 

  ؛ و عذابي كفرشان  سبب  به  عذابي » افزاييم مي  بر عذابشان  عذابي«كفر وادار ساختند 

  سبب به  كه  عذابي  بر آن  لذا افزون  حق  پيروي از  بازداشتنشان  سبب  به  ديگر هم

اد فس  كه آن  سبب  به«شوند  مي  ديگري  سزاوار عذاب بودند،  آن  خود مستحق  گمراهي

  .كشانيدند مي  بيراهه  به  حق  از راه را  ديگران: يعني »كردند مي

وفرياد   فغان  به  آن  گرماي  از جوشش  چون  دوزخ  اهل«: است  آمده  شريف  در حديث

رسند،  مي  آن  به  چون  برند پس مي  پناه  دوزخ  از آتش  عمق كم  محلي  آيند، به در مي

  شتراني  گويي  كه  هايي بزرگند و افعي  استراني  گويي  آيند كه مي  سراغشان  به  عقربهايي

  .» عذابشان  فزوني  معني  است  زنند و اين مي  آنها را نيش  و درازگردنند پس  قوي
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��i��h��g��f���e��d��c��b��a��i��h��g��f���e��d��c��b��a��i��h��g��f���e��d��c��b��a��i��h��g��f���e��d��c��b��a  

از : يعني » ازخودشان«  پيامبري: يعني » گواهي  هر امتي در  را كه  روزي«يادآور   به »و«

  بر اينان  و تو را هم«  معذرت  و قطع  حجت  اتمام  براي » برانگيزيم  آنان بر«  جنسشان

  امتت  نفع  به: است  اين  معني  قولي به.  دهي  گواهي  شان يا عليه  بر له  كه » آوريم  گواه

و بر «  نيز گذشت» 33/نساء« و» 143 /بقره»  هاي در سوره  آيه  نظير اين.  دهي مي  گواهي

  همه  براي  قرآن: يعني » فرود آورديم هر چيز  براي  تبياني«را   قرآن: يعني »را  تو كتاب

 صما   از رسول  ايد كه شده  دستور داده  و در آن  است  روشنگري  و دنيايتان  امور دين

  .كنيد  ، پيرويكند مي  ابالغ  كه  در احكامي

  خداي همانا« :فرمود  اند كه كرده  روايت �مسعود از ابن  حاتم ابي جرير و ابن ابن

  كه  آنچه ما از  و دانش  علم  ولي  فرموده  چيز نازل  را روشنگر همه  كتاب  اين  عزوجل

  از قضاياي  اي قضيه  هيچ  بنابراين، در اسالم. » است  شده، كوتاه  تبيين  ما در قرآن  براي

  براي  قرآن » است  رهنمودي و«  است  فروگزار نشده  مورد نياز انسان  و اجتماعي  فردي

  نها صوصمخ » مسلمانان  براي  است  و بشارتي«  آنان  براي  است » و رحمتي«  بندگان

  .برند مي  كافي  بهره  از قرآن  مسلمانانند كه  زيرا اين  آنانغير   براي

  

� �l� �k� �j��l��k� �j��l��k� �j��l��k� �j��v���u��t��s��r��q��p��o���n��m��v���u��t��s��r��q��p��o���n��m��v���u��t��s��r��q��p��o���n��m��v���u��t��s��r��q��p��o���n��m
��|���{��z��y��xw��|���{��z��y��xw��|���{��z��y��xw��|���{��z��y��xw  

  كه  است  روي و ميانه  انصاف: عدل »كند امر مي  و احسان  عدل  در حقيقت، خدا به«

هر   ـ شامل  است  گفته  عطيه ابن  كه دارد و ـ چنان افراط و تفريط قرار  دو طرف  در ميان

و   ستم  امانات، ترك  اداي در  با مردم  معاملهاز عقايد، احكام،   شود؛ اعم مي  امر واجبي

  به  و نيكي  از تفضل  است  عبارت :اما احسان.  و انصاف  دادگري  شيوه  گرفتن  در پيش

و   نافله  عبادات  دادن  نافله، انجام  صدقه  دادن  ؛ چون نيست  واجب  كه  در آنچه  ديگران

ـ   در عبادت  احسان.  نگردانيده  فرض  نسانا بر  عزوجل  خداي  كه  نيكي  ديگر اعمال
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  كه  است  از آن  عبارت«ـ   است  آمده �عمر  روايت  به  شريف  در حديث  كه چنان

بيني، او  زيرا اگر تو او را نمي  بيني او را مي  گويي  كه كني  عبادت  گونه را آن �خداوند

  نسبت به  كه  است  كسي  به  ن، احساناحسا  نوع  بهترين و  برترين  البته. »بيند تو را مي

  به« :فرمودند صخدا   رسول  كه  است  آمده  شريف  حديث كند زيرا در مي  بدي  انسان

  .» گردي  راستين  تا مسلماني  كن  احسان كرده،  تو بدي  به  كه  كسي

  را كه  نچهآ و نزديكان، » خويشاوندان  به  بخشش«  كند به شما را امر مي  تعالي  حق »و«

كند  مي  و نهي« شود نيز مي  رحم  صله  شامل  معني  و اين  است  محسوس  بدان  نيازشان

از گفتار   باشد ـ اعم  و قبيح  بسيار زشت  كه  است  از خصلتي  عبارت :فحشاء »از فحشاء

  يچيز :منكر »منكر«از  كند مي  شما را منع »و«  ـ مانند زنا و بخل  يا كردار ناشايست

  شامل  معني  اين  است، كه  كرده  نهي  و از آن  را ناپسند شمرده  آن  شريف  شرع  كه  است

و   از كبر، ستم  است  عبارت: بغي » بغي« كند از مي  شما را منع »و«شود  مي  گناهان  تمام

و   بغي  چون  گناهي  هيچ«: است  آمده  شريف  درحديث.  بر مردم  يا معنوي  تجاوز مادي

  را در دنيا براي  مجازاتش �خداوند  كه  نيست  آن  سزاوارتر به  رحم  صله  قطع

شما   به«. »كند مي  ذخيره  در آخرت  برايش  كه  آنچه  همراه بفرستد، به  شتابان  صاحبش

پند   باشد كه«  است  كرده  بيان  از اوامر و نواهي  آيه  اين در  كه  با آنچه »دهد اندرز مي

  .اندرزها  از اين »گيريد

خير  ] مفاهيم[  براي �خداوند  در كتاب  آيه  ترين جامع  آيه  اين« :گويد مي �مسعود ابن

از   بسياري  آوردن  اسالم  كريمه، سبب  آيه  همين  كه  شويم يادآور مي. » و شر است

  .بود  جمله  از آن � مظعون بن عثمان  گرديد كه  عرب  عقالي

  

��a�� �̀�_��~��}��a�� �̀�_��~��}��a�� �̀�_��~��}��a�� �̀�_��~��}��j��i��h��g��f��e���d��c��b��j��i��h��g��f��e���d��c��b��j��i��h��g��f��e���d��c��b��j��i��h��g��f��e���d��c��b
��r��q��p���o��n������m��lk��r��q��p���o��n������m��lk��r��q��p���o��n������m��lk��r��q��p���o��n������m��lk  

 هر عهد و  معني، شامل  اين» عهد خدا وفا كنيد  بستيد، به  با خدا پيمان  و چون«

  سبب  در بيان � بريده.  و غيره  با خليفه  بندد، مانند عهد بيعت مي  انسان  كه  است  پيماني

خود را  و سوگندهاي«. شد  نازل صخدا  با رسول  بيعت  درباره  آيه  اين :گويد مي  نزول
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ميثاقها را بعد  پيمانها و  مربوط به  سوگندهاي: يعني »آنها نشكنيد  از استوار كردن  پس

  خود كفيل خدا را بر  كه آن  حال«آنها نشكنيد   و استوار نمودن  از مؤكد ساختن

را بر خود  او: است  اين  معني  قولي  به .ايد  گرفته  او را بر خود گواه: يعني »ايد گرفته

  آن  قبال شما را در  پس » است  كنيد، آگاه مي  خدا از آنچه  گمان بي«ايد   گرفته  ضامن

  .دهد جزا مي

  

��¡������~��}��|��{��z��y��x��w���v��� � �u��t��s��¡������~��}��|��{��z��y��x��w���v��� � �u��t��s��¡������~��}��|��{��z��y��x��w���v��� � �u��t��s��¡������~��}��|��{��z��y��x��w���v��� � �u��t��s
��µ�� � � � � � � � � � � � � � �́ �³� �²��±��°�� �̄ � ®¬� �«�� � �ª���©�� ¨§��¦��¥��¤��£��¢��µ�� � � � � � � � � � � � � � �́ �³� �²��±��°�� �̄ � ®¬� �«�� � �ª���©�� ¨§��¦��¥��¤��£��¢��µ�� � � � � � � � � � � � � � �́ �³� �²��±��°�� �̄ � ®¬� �«�� � �ª���©�� ¨§��¦��¥��¤��£��¢��µ�� � � � � � � � � � � � � � �́ �³� �²��±��°�� �̄ � ®¬� �«�� � �ª���©�� ¨§��¦��¥��¤��£��¢

�¶�¶�¶�¶�������¸���¸���¸���¸  
 »را خود  رشته  نباشيد كه  زني  مانند آن«پيمانها   سوگندها و گسستن  در شكستن »و«

  و به  استوارساختن از  پس: يعني » آن  بافتن  از محكم  پس«بود   بافته  را كه  آنچه: يعني

 اگر سوگندها و: يعني » گسست  از هم  يكي  يكي«  شده  بافته  پارچه  آن  رساندن  انجام

را   آن  بافت، سپس مي  را محكم  اي تكه  هستيد كه  زني  را بشكنيد، همانند آن  پيمانهايتان

  نزول  سبب  كثير در بيان ابن. گرداند بر مي  آن  اول  حال  و به  گسست مي  از هم  رشته رشته

باز   از هم را  بافت، آن را مي  اي رشته  چون  بود كه  و ابله  احمق  زني  در مكه« :گويد مي

خود   تا سوگندهاي«. » گسست مي  را از هم  و باز آن  رشت رامي  كرد و ديگر بار آن مي

 » كه«  است  و دغلي  نيرنگ، فريب، تقلب: دخل »سازيد  تقلب  خود وسيله  را در ميان

د از نظر تعدا »ترند افزون  از گروهي  گروهي«  كه  است  اين  خيال  به  و دغل  نيرنگ  اين

بيشتر باشند   و منال  از شما در تعداد و مال  ـ وقتي  مردم  شما براي: يعني . و منال  و مال

  غدر و خيانت  امكان  بر آنان  چون  كنند ولي  شما اطمينان  خوريد تا به مي ـ سوگند

  .كنيد غدر مي  آنان  يافتيد، به

  كثرت كفار و  كثرت  به  شدن  يفتهفر  سبب  كفر به  به  از بازگشتن  كريمه، نهي  آيه  هدف

تعداد   بسياري  مبادا به  كه از اين  مؤمنان  به  است  هشداري  اين: قولي  به.  است  اموالشان

. كنند  نقض صخدا   رسول خود را با  و بيعت  شده  فريفته  اموالشان  و فراواني  قريش

ديگر را از   گروهي  بستند اما چون مي  پيمان  خويش  با حليفان  اعراب« :گويد مجاهد مي
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نيرومندتر   گروه  و با اين  را شكسته  پيمان  ديدند، آن افزونتر و نيرومندتر مي  آنان

  آن  خدا شما را به  كه  نيست  جز اين« .»شدند  كار منع  شدند لذا از اين مي  پيمان هم

زنيد، يا  مي  وفا چنگ  ريسمان  هآيا ب  كه كند مي  شما را امتحان: يعني» آزمايد مي  افزوني

  براي  و البته«شكنيد  را مي  تان عهد و بيعت  شده  فريفته  و شمار ديگران  مال  فزوني  به

روز،   در آن  پس »كند مي  كرديد، بيان مي  اختالف  را در آن  آنچه  شما در روز قيامت

مقابل،   برد و در جانب اال ميرا ب  باوران حق  درجات و  ساخته  را نمايان  حق �خداوند

آنها فرود  سزاوار آنند بر  را كه  عذابي  كرده  و عريان  را نمايان  پرستان و باطل  باطل

  .آورد مي

  

��É��È���Ç��ÆÅ��Ä��Ã��Â���Á��À��¿��¾��½��¼��»��º��¹��É��È���Ç��ÆÅ��Ä��Ã��Â���Á��À��¿��¾��½��¼��»��º��¹��É��È���Ç��ÆÅ��Ä��Ã��Â���Á��À��¿��¾��½��¼��»��º��¹��É��È���Ç��ÆÅ��Ä��Ã��Â���Á��À��¿��¾��½��¼��»��º��¹����
���Ë��Ê���Ë��Ê���Ë��Ê���Ë��Ê  

  سرشت  مقتضاي  به  كه »داد واحد قرار مي  خواست، قطعا شما را امتي و اگر خدا مي«

سر   تمام  با وفاق  و همه  و انقياد قرار گرفته  بر مدار طاعت  و غريزه، همانند فرشتگان

  حكمت » ولي« بوديد مي  و همداستان  متفق  و حقيقت  داشتيد و بر حق مي  راه  در اين

  تسن  اين  لذا بر اساس مختار بگذارد  اعتقاد و عمل  اقتضا كرد تا شما را در عرصه  الهي

  را كه  هركه �خداوند :يعني »كند مي  را بخواهد گمراه  هر كه«  كه  است  و حكمت

كند و او را  مي  كند، گمراه مي  را انتخاب  گمراهي  او آزادانه  كه  رفته  بر آن  وي  ازلي  علم

  است  آنان  درباره  وي  سوي از  عادالنه  حكمي  گرداند و اين مقدار مي خوار و بي

و «پندارند  مي  و ساده  را سهل  وسوگندشكني  شكني بر اثر گمراهي، پيمان  راين، آنانبناب

  بر آن  وي  ازلي  علم  را كه  هر كه �خداوند :يعني »كند مي  را بخواهد هدايت  هر كه

از   فضلي  عنوان ـ به  هدايت  راه  به  دادنش  با توفيق كند، مي  را انتخاب  او هدايت  كه  رفته

 و هدايت  است  وي  تعالي، عدل  حق  ساختن  گمراه  پس كند مي  ـ هدايت  خويش  سوي

از شما «در دنيا   از اعمال» كرديد مي  و چند آنچه  از چون  و البته«  وي، فضلش  كردن 

  . جزا خواهيد يافت  و در برابر آن  قيامت در روز »خواهد شد  پرسيده
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را   و زنهار، سوگندهايتان« :كند مي ا تكرارمجددرا   از سوگندشكني  نهي  سپس

  رسول با  سوگندها؛ سوگند بيعت  مراد از اين »خود قرار ندهيد  ميان  دستاويز تقلب

  وي  ولرس با  را كه  كساني  عزوجل  سان، خداي بدين.  است و ديگر سوگندها صخدا 

تا «كند  مي  حق، نهي  دين  دادن  و ياري  عهد اسالم  اند، از شكستن كرده  بيعت ص

  شكند، خطاي مي  پيمان  كه  كسي: يعني »آيد  پيش  اش از استواري  پس  قدمي  لغزش

گرداند؛ بعد از   هالك  او را رهسپار ورطه  لغزش  اين  بسا كه  و چه  شده  مرتكب  بزرگي

 » كه آن  سزاي و به«  است  بوده  قدم بر پيمان، استوار و ثابت  و پايداري  ر ثباتد  كه آن

زيرا   از آخرت  قبل در دنيا »را بچشيد  ايد، عذاب خدا بازداشته  از راه«را   مردم

او   كنند پس او اقتدا مي  كار به  نيز در اين  را بشكند و مرتد شود، ديگران  بيعت  كه كسي

  بدي  كار خود سنت  با اين  كه چرا  است  باز داشته �خدا  را نيز از راه  گراندي  در واقع

  است  وي  كند، بر ذمه  الگوبرداري  از آن  كه  كسي  و گناه  آن  لذا گناه  ساخته  را مرسوم

  . است  آخرت  همانا عذاب  كه  در آينده »باشد  بزرگ  شما عذابي  و براي«

  حضرموت از  مردي  در باره  كريمه  آيه: است  شده  روايت  ز كلبيا  نزول  سبب  در بيان

كرد   شكايت  كندي  از امرأالقيس صخدا   نزد رسول  شد كه  نازل  أشوع  بن  عبدان  نام به

  خودش  زمين  به  را بريده  من  از زمين  دارد و بخشي  زميني  من  او در كنار زمين: و گفت

  آيا برآنچه« :فرمودند  وي به صخدا   رسول.  است  ربوده  از منرا   و آن  پيوند داده

  در آنچه  من  دانند كه مي  همه  قوم !هللا  يارسول: گفت. »؟ داري  هم  گواهي  گويي مي

  امرأالقيس  به ص  حضرت  آن.دارند يتر م گرامي  او را از من  ولي  صادقم  گويم مي

  دستور دادند كه  پس. گويد مي  و باطل  دروغ: او گفت. »گويد؟ مي  چه  رفيقت« :فرمودند

از سوگند   و پروايي  فاجر است  مردي  امرأالقيس: گفت  اما عبدان. سوگند بخورد

. »نداري، سوگند او را بپذير  گواهاني  كه  حال« :فرمودند صخدا   رسول. ندارد  خوردن

  به  سپس. »!خير« :؟ فرمودند دارمن  راهي  ديگر هيچ  سوگندش  جز پذيرفتن: گفت  عبدان

  تا سوگند بخورد، آن  برخاست  كه  سوگند بخورد اما همين  دادند كه دستور  امرأالقيس
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  برگشت، اين  از نزد ايشان  چون  پس. »برگرد« :زدند و گفتند  او را عقب ص  حضرت

  .شد  نازل  آيه

  

��d��c��b���a��� �̀��_�� �̂����]��\[��Z��Y��X��W��V��d��c��b���a��� �̀��_�� �̂����]��\[��Z��Y��X��W��V��d��c��b���a��� �̀��_�� �̂����]��\[��Z��Y��X��W��V��d��c��b���a��� �̀��_�� �̂����]��\[��Z��Y��X��W��V��h��g��f��e��h��g��f��e��h��g��f��e��h��g��f��e
��x��w��v��u���t��s��r��q��p��on��m��l��k���ji��x��w��v��u���t��s��r��q��p��on��m��l��k���ji��x��w��v��u���t��s��r��q��p��on��m��l��k���ji��x��w��v��u���t��s��r��q��p��on��m��l��k���ji  

 است،  اي دنيوي  متاع  هر گونه  و آن »نفروشيد  ناچيزي  بهاي  را به  الهي  و پيمان«

 از » نزد خداست  زيرا آنچه«باشد   بسيار و با ارزش  ظاهري  در شكل  هرچند كه

 هاي از نعمت  در آخرت  نزد وي  آنچهدر دنيا و   فراخ  جنگ، رزق  پيروزي، غنايم

 و تميز  علم  اگر از اهل: يعني »شما بهتر است، اگر بدانيد  براي  همان«  است  بهشت 

باالتر  و  هرچند فراوان »شود مي  فاني«دنيا   هاي از بهره » نزد شماست  آنچه«باشيد زيرا 

  وي  رحمت  هاي ز گنجينها » نزد خداست  و آنچه«باشد   و تصور شما هم  از حد توقع

  صابران  و البته« ندارد  و انقطاعي  هرگز گسست  و فناناپذير و پاينده، كه » است  باقي«

  به  آنان  قطعا به :يعني » دهيم مي  كردند، پاداش مي  عمل  آنچه  نيكوترين  را بر حسب

بر   مرارشاناست ،صخدا  بر عهد با رسول  و پايداري  در ثبات  شان شكيبايي  سبب

بر   و پايداريشان  و نيز شكيبايي  با كافران  تكليف، جهادشان  ميثاق  در پاي  ايستادگي

  نيكوترين  برحسب و مزد  پاداش  و اين  دهيم مي  دشمن، پاداش  هاي آزارها و شكنجه

اند،  ردهك  در گذشته  كه  هايي و بدي  بر گناهان  كه  معني  كردند، بدين مي  كه  است  طاعاتي

  . كشيم عفو مي  قلم

  

��g�� �f��ed��c��b��a�� �̀ �_��~� � �}��|��{��z��y��g���f��ed��c��b��a�� �̀ �_��~� � �}��|��{��z��y��g���f��ed��c��b��a�� �̀ �_��~� � �}��|��{��z��y��g���f��ed��c��b��a�� �̀ �_��~� � �}��|��{��z��y
��l��k��j��i��h��l��k��j��i��h��l��k��j��i��h��l��k��j��i��h  

 ! آري ؛ گفت  شد، امرأالقيس  نازل  فوق  دو آيه  چون :گويد مي  نزول  سبب  در بيان  كلبي

  برحسب)  عبدان(  رفيقم  شود ولي نابود مي  است  نزد من  آنچه  كه  است  اين  حقيقت

  ا كردهادع  من  عليه  كه  او در آنچه! بارخدايا. يابد مي  كند، پاداش مي  عمل  آنچه  نيكوترين

  خدا سوگند كه  به اما  كردم  خود ضميمه  زمين  و به  او را بريدم  زمين  است، من  صادق
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  يز همراهرا ن  مانند آن بگيرد و  من  خواهد از زمين مي  هر چه  ؟ پس اندازه  چه  دانم نمي

از مرد يا   هر كس« :شد  نازل  بود كه  همان ! ام خورده  آن  از محصول  آنچه  اضافه  آن، به

پيامبر   و سنت �خدا  با كتاب  كار موافق: كار نيك» كند  كار نيك  كه  زن

ندارد   و اعتباري  ارزش  كافر هيچ  نيك  زيرا عمل »باشد  و او مؤمن«  استص وي

و   رزق  دنيا؛ با بخشيدن در » داريم مي  اش زنده  اي و پسنديده  پاك  زندگي  به  گمان بي«

  ساختن  و با آماده  طاعت  حالوت  دريافت  به  بخشيدنش  او و توفيق  به  حالل  روزي

  ساختن  ؛ فراهم مراد از آن« :گويد مي � عباس  ابن.  وي  و آسايش  راحت  وجوه  تمام

پاكيزه،   مراد از زندگي :ديگر  قولي به. » است  وي  براي  شايسته  عمل و  كار پاكيزه  زمينه

  آنچه  نيكوترين  بر حسب«  در آخرت » آنان  ا بهو مسلم«  است  در بهشت  زندگي

  در حديث.  گذشت  قبل  جمله، در آيه  اين تفسير نظير » دهيم مي  كردند، پاداش مي

در حد   اش زندگي  مادي  و معيشت  يافت  راه  اسالم  به  قطعا هر كس«: است  آمده  شريف

  .» ورزيد، رستگار گشت  حد قناعت  آن  هو ب بود  كفاف

  

��u��t��s��r��q��p���o��n��m��u��t��s��r��q��p���o��n��m��u��t��s��r��q��p���o��n��m��u��t��s��r��q��p���o��n��m  
 »ببر  خدا پناه  به  شده  رانده  بخواني، از شيطان  قرآن  خواهي مي  كه  گاه  آن  پس«

  ملعون، در پناه و  شده رانده  شيطان  هاي وسهتا تو را از وس  بخواه  سبحان  از خداي: يعني

  آشفتگي را از  خواننده »��k�j�i�h�g«  قرائت  كه  بايد دانست. خود بدارد

تدبر و تفكر   قرآن  دهد تا در آيات مي  او امكان  و به  باز داشته  تالوت  در هنگام  فكري

  به  خطاب  بلكه  است  شان امت  به  خطاب ص  اكرم نبي  به  خطاب  كه  است  گفتني. كند

  .اند بوده  معصوم  شيطان  هاي از وسوسه صخدا   قرار دارد زيرا رسول  در اولويت  امت

 علما مفيد  اجماع  قرآن، به  تالوت  در هنگام» ��k�j�i�h�g»  خواندن  امر به

��j�i�h�g»  خواندن  مستحب  جمهور علما بر آنند كه  همچنين.  است  استحباب

�k« بعد از آن  نه  است  قرآن  از تالوت  قبل .  
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��¡�����~��}��|��{��z���y��x��w��v��¡�����~��}��|��{��z���y��x��w��v��¡�����~��}��|��{��z���y��x��w��v��¡�����~��}��|��{��z���y��x��w��v  
  كساني«  اغواي »بر«ندارد   اي او تسلط و غلبه: يعني » نيست  را سلطاني  شيطان  هرآينه«

را ـ در هر   امور خويش: يعني »كنند مي  توكل  اند و بر پروردگارشان آورده  ايمان  كه

را   وي، شيطان به  و توكل �خدا  به  كنند زيرا ايمان مي  او تفويض  ـ به  عمليو   سخن

القاء نمايد،   اي وسوسه  از آنان  او در يكي  دارد و اگر هم باز مي  آنان  كردن  از وسوسه

  .ندارد  تأثيري  اش وسوسه

  

��«���ª��©�� �̈�§��¦��¥��¤��£���¢��«���ª��©�� �̈�§��¦��¥��¤��£���¢��«���ª��©�� �̈�§��¦��¥��¤��£���¢��«���ª��©�� �̈�§��¦��¥��¤��£���¢  
 را به  وي  كه  است  فقط بر كساني«  غوا و فريفتنا  به »او  سلطه  كه  نيست  جز اين«

 گرفته، از او در  و دوستي  واليت  را به  شيطان: يعني »گيرند برمي  سرپرستي 

  شيطان  سلطه  همچنين »و«كنند  مي  را نافرماني �و خداوند  كرده  اطاعت  هايش وسوسه

  و به  خاطر شيطان به» نندك مقرر مي  خدا شريك  براي  آنان  كه«  است » بر كساني«

  . وي  وسوسه  سبب

در   اول  پردازد؛ شبهه مي  قرآن  كفار پيرامون  و رد دو شبهه  طرح  به  خداوند متعال  سپس

آنان، منشأ   باطل  ظن  به  قرآن  كه  مورد است  در اين  دوم  و شبهه»  نسخ»  مورد قضيه

  :دارد  بشري

  

�¶��µ��� �́�³��²±��°�� �̄��®��¬�¶��µ��� �́�³��²±��°�� �̄��®��¬�¶��µ��� �́�³��²±��°�� �̄��®��¬�¶��µ��� �́�³��²±��°�� �̄��®��¬��������¾��½��¼»��º��¹��¸����¾��½��¼»��º��¹��¸����¾��½��¼»��º��¹��¸����¾��½��¼»��º��¹��¸
��Á���À��¿��Á���À��¿��Á���À��¿��Á���À��¿  

  آوردن با ١ كنيم  را منسوخ  اي آيه  چون: يعني » كنيم  بدل  آيتي  جاي را به  آيتي  و چون«

كفار  »گويند مي كند داناتر است، مي  نازل  آنچه  و خدا به«؛  آن  جاي ديگر به  اي آيه

 !محمد  اي »تو  كه  ستني  جز اين«باشند  خبر مي بي  نسخ  از حكمت  كه  قريش

بر   او نگفته، بر وي  كه را  و آنچه  بندي مي و افترا  تو بر خدا دروغ: يعني»  اي افتراكننده«

                                                 
  . گذشت »106 /بقره»  ، در سوره» نسخ«  درباره  سخن 1
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تو را  ددامج  داده، سپس  فرمان  امري  خداوند تو را به  پنداري مي  سازي، از آنجا كه مي

اكثر   بلكه« :گويد ر كفار ميپندا  ينرد ا در  متعال  خداي!  است  دستور داده  آن  برخالف

شده،   منسوخ  حكم  ساختن در مشروع  كه را و اين  در نسخ  حكمت »دانند نمي  آنان

  ا مصلحتمعين، قطع  وقت  آن  بعد از گذشت  كه  در كار بوده  و مقطعي  موقت  مصلحتي

  .گردد  مشروع  ديگري  حكم  كه  است  در آن

  

�Ê�� � � �É��È� �Ç� �Æ� �Å��Ä� �Ã� �Â�Ê�� � � �É��È� �Ç� �Æ� �Å��Ä� �Ã� �Â�Ê�� � � �É��È� �Ç� �Æ� �Å��Ä� �Ã� �Â�Ê�� � � �É��È� �Ç� �Æ� �Å��Ä� �Ã� �Â������Í��Ì��Ë��Í��Ì��Ë��Í��Ì��Ë��Í��Ì��Ë
���Ï��Î���Ï��Î���Ï��Î���Ï��Î  

  بشري  از پليديهاي  كه � جبرئيل: يعني » القدس  روح«را   قرآن: يعني »را  آن: بگو«

  حقي » است  فرود آورده  حق  به«  وي  فرمان  و به » پروردگارت  از جانب«  است  پاك

در آنها   خلق  صالح  كه  اي بالغه  هاي بر حكمت  و مبتني  نيست  در آن  خطايي  هيچ  كه

  اين  وسيله  ايمان، به بر »اند، استوار گرداند آورده  ايمان  را كه  تا كساني«  است  نهفته

  ناسخ  احكام  سوي به را  زيرا آنان » است  و بشارتي  هدايت  مسلمانان  و براي«  قرآن

  بهرا  �خداوند  كتاب از  و غير آن  و منسوخ  ناسخ  به  كند و باورمندان مي  هدايت

  بر ايمان  مؤمنان  پايدار سازنده  جهت  از يك  قرآن  پس. دهد مي  بشارت  عظيم  پاداش

  . آنهاست  بخش  ديگر، هدايتگر و مژده  و از جهتي  است

  

I��HG��F��E��D��C��B��AI��HG��F��E��D��C��B��AI��HG��F��E��D��C��B��AI��HG��F��E��D��C��B��A������N��M��L��K��J��N��M��L��K��J��N��M��L��K��J��N��M��L��K��J
��R��Q���P��O��R��Q���P��O��R��Q���P��O��R��Q���P��O  

  نيك و« :نمايد رد ميو   نموده  مطرح  گونه را اين  كافران  دوم  شبهه  تعالي  حق  سپس

 :يعني »دهد مي  او آموزش  به  بشري  كه  نيست  جز اين: گويند مي  كافران  كه  دانيم مي

  خاطرنشان . اي از فرشته  آموزد نه مي  آدم از بني  را از بشري  قرآن صمحمد   گمان بي

  ـ غالم   نزول  سبب  اندر بي  روايتي  او بستند ـ بنا به  را به  گمان  اين  كه  شود؛ بشري مي

. گرويد  اسالم  و بعدا به  داشت  نصراني  در آغاز عقيده  بود كه» جبر»  نام به  مغيره بن فاكه
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 صخدا   رسول  گاهي بود وگه  مشغول  فروشندگي  شغل  صفا به  كوه  در پاي  غالم  اين

)  رومي(  غالم، عجمي  اين  گفتند، زبان مي  با او سخن  اي نشستند و چند كلمه با او مي

  آن  مشكل  را ـ بسيار به  طرف  پاسخ  كه  دانست مي  را فقط در حدي  عربي  بود و او زبان

  . توانست مي  ـ داده  در حد ضرورت  هم

دهند،  مي او  را به  نسبت  اين  كه  كسي  زبان« :زيرا  است  اساس بي  پندارشان  ا اينقطع

  فصاحت از  چنداني  و بهره  بوده  الكن  عربي  در برابر زبان  عجمي  و زبان » است  عجمي

  عربي  بالغت و از » است  شيوا و روشن  عربي  زبان  به«  قرآن » اين  كه در حالي«ندارد 

از   بشري  پنداريد كه مي  چگونه  باشد پس برخوردار مي  و اعجازگونه  روشن  و بياني

و   فصاحت  سردمداران  شما خود كه  كه وزد، درحاليآم او مي  را به  قرآن  اين  عجم

  كه  كسي  ايد؟ پس عاجز گشته  از قرآن  اي با سوره  هستيد، از معارضه  بالغت  علمداران

  .گويد نمي  سخني  بندد و چنين نمي  اتهامي  باشد، چنين  داشته  از عقل  اي بهره  كمترين

  

�� �̂�]��\��[���Z���Y��X��W��V��U��T��S�� �̂�]��\��[���Z���Y��X��W��V��U��T��S�� �̂�]��\��[���Z���Y��X��W��V��U��T��S�� �̂�]��\��[���Z���Y��X��W��V��U��T��S��_��_��_��_  
 را تصديق  قرآن: يعني »آورند نمي  خدا ايمان  آيات  به  كه  كساني  در حقيقت«

او   كه  آنچه  دليل نجات، به  و راه  حق  سوي به »كند نمي  را هدايت  خدا آنان«كنند  نمي 

  سبب به » است  دردناك  عذابي  و برايشان«  است  دانسته  خود از شقاوتشان  ازلي  در علم

  . تكذيبشان كفر و

  

��l���k��j��i��hg��f��e��d���c��b��a��`��l���k��j��i��hg��f��e��d���c��b��a��`��l���k��j��i��hg��f��e��d���c��b��a��`��l���k��j��i��hg��f��e��d���c��b��a��`  
 خدا ايمان  آيات  به  كنند كه مي  پردازي دروغ  فقط كساني  كه  نيست  جز اين«

  رأس او در  كه حالي دهد در مي  روي  پردازي دروغ صاز پيامبر   چگونه  پس »ندارند 

خود « موصوفند  وصف  اين  به  كه » و آنان«قرار دارد؟  �هللا  آيات  به  مؤمنان

  از عادات  و عادتي  خود آنان  براي  الزم  دروغ، وصفي  گمان بي: يعني »دروغگويانند

  . است  خودشان  هميشگي
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  آنان  باطل  شبهه  و اين»  نسخ»  قضيه  كفار؛ يعني  ياد شده  بر هر دو شبهه  ردي  آيه  اين

  .دارد  منشأ بشري  قرآن  كه  است

  

� �m��m��m��m��{��z� �y��x��w��v�� �u��t��s�� � �r��q��p� �o��n��{��z� �y��x��w��v�� �u��t��s�� � �r��q��p� �o��n��{��z� �y��x��w��v�� �u��t��s�� � �r��q��p� �o��n��{��z� �y��x��w��v�� �u��t��s�� � �r��q��p� �o��n
���e��d��c��b��a�� �̀�_��~������}��|���e��d��c��b��a�� �̀�_��~������}��|���e��d��c��b��a�� �̀�_��~������}��|���e��d��c��b��a�� �̀�_��~������}��|  

 و دردناك  سخت  او عذابي »خدا كفر ورزد  خود، به  آوردن  از ايمان  پس  هر كس«

 ولي  مجبور شده  كه  كس  مگر آن«گردد  مي �خدا  خشم  دارد و مستوجب  در پيش 

 كفر  سخن  با نطق  كه  است  ناظر بر كساني  آيه  اين » استوار است و  آرام  ايمان  به  قلبش 

  .بودند  در آمده  اسالم  به  كه شوند بعد از آن كفر، مرتد مي  عمل  يا با ارتكاب

  يكي :است  دو حالت  كفر داراي  عمل  كفر يا ارتكاب  سخن  گفتن  كه  بايد دانست

ديگر او   كسي  كه اين  دوم. صادر شود  از وي  انسان رضا و اختيار  به  چيزي  چنين  كه اين

در   پس متصور باشد  وي  شدن  كشته  بيم  و اجبار نمايد كه  بر كفر اكراه  اي گونه  را به

  ايمان  به  قلبش  كه كفر را بگويد درحالي  كلمه  زبان  فقط به  ناچاري  از روي  هنگام  اين

اجبار بر كفر  و  زيرا اكراه  نيست  يكسان  حالتدو   اين  لذا حكم.  است  مطمئن

كفرآميز   سخني  شود كه مي  زور وادار ساخته  به  و اگر كسي  نبوده  سزا و گناه  مستوجب

دهد، بر او   انجام را �غير خدا  براي  كردن  سجده  همچون  اي كفري  بگويد، يا فعل

  ايمان  كفري، به  فعل يا  قول  اين صدور  در حال  قلبش  كه شرط اين  نيست، به  گناهي

  اما حسن، اوزاعي، شافعي .شود نمي  كفر حكم  به  كسي  باشد بنابراين، بر چنين  مطمئن

 در انجام  كفر است، نه  سخن  فقط درگفتن  رخصت  اين  برآنند كه هللا رحمهم  و سحنون

  . نيست  رخصتي  كفر هيچ  فعل  دادن  در انجام  كفر پس  فعل  دادن 

  و به« اختيار و عمد مرتد شود  از روي » كه  كسي  ولي« :كفر  به  ديگر گرايش  اما حالت

كند   وپايداري  يافته  اطمينان  آن  باشد و به  كفر راضي  به: يعني »كند  گشاده  كفر سينه

لذا  »بود خواهد  بزرگ  عذابي  و برايشان  است  آنان خدا بر  از جانب  غضبي  پس«

  .قرار دارند  الهي  و عذاب  خشم  در معرض  كساني  نينچ
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  مشركان« :اند كرده  روايت  كريمه  آيه  نزول  سبب  جرير در بيان سعد و ابن عبدالرزاق، ابن

خدا   تا رسول نكردند  دادند و رهايش  و آزارش  شكنجه  و سخت  ياسر را گرفته عماربن

زير فشار شكنجه،  او در  سرانجام. ياد كند  نيكي  را به  و خدايانشان  داده  را دشنام ص

  آمد، آن صخدا   رسول نزد  و اندوهناك  آشفته  گاه وادار شد آن  سخن  اين  گفتن  به

؛ مرا  شر و شرمساري  حكايت :؟ گفت چيست  حكايت :گفتند  وي  به ص  حضرت

 ! را ستودم  و خدايانشان  آلودم شما  دشنام  به  اجبار زبان  كردند تا به  شكنجه  چنان

نيست،   باكي :فرمودند.  ايمان  به  مطمئن :؟ گفت يابي مي  را چگونه  اما قلبت :فرمودند

را   سخن  و از تو خواستند تا نظير آن  روبرو شدي  همچو حالي  اگر دگربار نيز به

  .»شد  نازل  يمهكر  آيه  اين  بود كه  همان . نيست  و گناهي  بر تو حرج  ؛ بگو، كه بگويي

  وي  قتل  امر به  كند، هرچند اين  پايداري  بر دينش  مؤمن  كه  است  اين  اما بهتر و اولي

شود و  مي بر كفر اجبار  اگر كسي: كه دارند بر اين  علما اجماع  روي  بينجامد، از همين

  از كسي  عزوجل  خداي دهد، نزد مي  شدن  كشته  به  تن  كرده  را انتخاب  عزيمت  به  عمل

 صخدا   بنابراين، دستور رسول .دارد  بزرگتري  كرده، پاداش  را انتخاب  رخصت  كه

شكنجه،   عمل  كفار به  بازگشت  صورت كفر در  كلمه  گفتن  به  در بازگشت �عمار  به

  در برابر فشارهاي � خبيب  كه اين  دليل به و وجوب،  مفيد ندب  نه  است  مفيد اباحت

و   مقام  كه  نيست  رساندند و شكي  شهادت او را به  نداد تا سرانجام  تقيه  به  تن  شقري

  .بود  داده  تقيه  به  تن  بود كه �عمار بهتر از صخدا   نزد رسول  مرتبتش

  

��r��q��p��o��n��m���l��k��j��i��h��g��f��r��q��p��o��n��m���l��k��j��i��h��g��f��r��q��p��o��n��m���l��k��j��i��h��g��f��r��q��p��o��n��m���l��k��j��i��h��g��f
��s��s��s��s  

 »داشتند  دنيا را دوست  گانيزند  آنان  كه  است  آن  سبب  به«  كفر بعد از ايمان » اين«

  است  آن سبب  و به  بر آخرت«دنيا را   زندگاني  است  آنان  دادن  برتري  سبب  به: يعني

  دهنده  ترجيح آنها  كه  ؛ مادامي ايمان  سوي به »كند نمي  را هدايت  كافران  خدا گروه  كه

  . در خلقش  است  تعالي  حق  سنت  باشند و اين  كفر بر ايمان
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��¡�����~��}���|{��z��y��x��w��v��u���t��¡�����~��}���|{��z��y��x��w��v��u���t��¡�����~��}���|{��z��y��x��w��v��u���t��¡�����~��}���|{��z��y��x��w��v��u���t  
  وي  به  و ايمان  و عزوجل  دنيا بر امر خداي  دهنده برتري  مرتدان: يعني » آنان«

اندرزها را   پس » است  مهر نهاده  و ديدگانشان  خدا بر دلها و بر گوش  اند كه كساني«

 يافته راه  حق  آنها به  وسيله به  ا كهر  هايي فهمند و نشانه شنوند و نمي نمي  قبول  سمع به

  درباره  عزوجل  خداي  كه  بدي  از فرجام »خود غافالنند  و آنان«بينند  شود، نيز نمي مي 

  . نيست  غفلت  همانند اين  غفلتي  و هيچ  است  كرده  اراده  آنان

صادر   رتدانم  را عليه  حكم  دو آيه، شش  در اين  خداوند متعال  شود كه مي  مالحظه

  . است  كرده

  

��©�� �̈�§��¦���¥��¤��£��¢��©�� �̈�§��¦���¥��¤��£��¢��©�� �̈�§��¦���¥��¤��£��¢��©�� �̈�§��¦���¥��¤��£��¢  
 و زيان  در خسران: يعني »كارانند زيان  همان  آنها در آخرت  كه در اين  نيست  شك«

 متصور  ديگر حد و مرزي  آن  فوق  اند كه فرورفته  درآن  حدي  قراردارند و به  كامل 

  . نيست

  

�¶���µ�� �́�³��²��±��°�� �̄ �®���¬��«��ª�¶���µ�� �́�³��²��±��°�� �̄ �®���¬��«��ª�¶���µ�� �́�³��²��±��°�� �̄ �®���¬��«��ª�¶���µ�� �́�³��²��±��°�� �̄ �®���¬��«��ª������¹��¸��¹��¸��¹��¸��¹��¸
���¾��½��¼��»��º���¾��½��¼��»��º���¾��½��¼��»��º���¾��½��¼��»��º  

 سوي از دار كفر به »كردند  هجرت  كه  كساني  به  نسبت  ديگر، پرودگارت  از سوي«

با  را  كفار آنان  كه بعد از آن: يعني» قرار گرفتند  مورد شكنجه  كه بعد از آن«  دار اسالم 

 كفر  كلمه  گفتن  و فشار به  درافگندند و آنها در زير شكنجه  فتنه  و آزار به  شكنجه

بر جهاد و  »و صبر كردند« �خدا  در راه »جهاد كردند  سپس«مجبور شدند 

 قطعا«كفار   در فتنه  افتادنشان » بعد از آن  پروردگارت  گمان بي«  تكليف  هاي برسختي

اند  گفته كفار  اجبار و در زير شكنجه  كفر را به  زيرا آنها كلمه » است  و مهربان  آمرزنده

بر   تعالي  حق :است  اين  معني  قولي به.  است  كفر نگرديده  پذيراي  ها و دلهايشان ينهو س

كفر را   خود كلمه  جان  رفتن  از دست  و از بيم  قرارگرفته  و شكنجه  مورد فتنه  كه  كساني
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كفر شد، آمرزگار   پذيراي  هم  هايشان سينه  آوردند و كار بدانجا انجاميد كه  بر زبان

كنند و   هجرت  پيامبرش  دار الهجره  و به  كار شده او توبه  سوي به  است، چنانچه  هربانم

  .جهاد نمايند  و دعوت  دين  دشمنان  عليه  با وي  همراه

سر  به  در مكه  كه  است  از مسلمانان  ديگري  ناظر بر گروه  آيه  اين« :گويد كثير مي ابن

نداشتند، آنها   و مقامي  ارج  خود هيچ  قوم  در ميان  ودهب  مستضعفان  بردند و از زمره مي

  آخراالمر امكان پيوستند اما  فتنه  به  در زير فشار زبونساز و زجرآور كفار سرانجام

الهي،   وآمرزش  خشنودي  طلب  و به  رهانيده  آنان  خود را از چنگ  يافته  هجرت

با كفار   در آمده  مؤمنان  سلك  ند و بهكرد  خود را ترك  و اموال  و خانواده  سرزمين

  .»داد  آمرزش  وعده  آنان  به  آيه  در اين  پروردگار متعال  نمودند، كه  پايدارانه  جهادي

  

��Q��P���O��N��M��L��K���J��I��H��G��F��E��D��C��B��A��Q��P���O��N��M��L��K���J��I��H��G��F��E��D��C��B��A��Q��P���O��N��M��L��K���J��I��H��G��F��E��D��C��B��A��Q��P���O��N��M��L��K���J��I��H��G��F��E��D��C��B��A  
 تا خود را از عذاب »آيد خود مي  شخص  از طرف  كنان دفاع  هر كس  روز كه  آن«

 خودش  و خالصي  نجات  فقط براي  در روز قيامت  هر انساني: يعني. دهد  نجات 

 اهميتي  ديگر برايش  انديشد و كسي خود مي  آورد و فقط به مي  و عذر پيش  حجت 

  پاداش  و كاست  كم  بي«از خير يا شر  » كرده  آنچه  جزاي  به  و هر كس«ندارد  

بر كيفر شر   شود و نه مي  خير كاسته  از پاداش  نه: يعني »رود نمي  ستم  بر آنان يابد و مي

  .گردد مي  افزوده

  

U���T��S��R�V�W�X�Z��Y�_��^���� � � �]��\�� �[�
a��`�b��d��c���j��i��hgfe  

  مكه  مردم  براي  عزوجل  خداي  كه  است  مثلي  اين » است  زده  را مثل  و خدا شهري«

  .استمرار نورزد  اش خود آيد و بر گمراهي  بهبيدار شود،   تا قريش  است  زده

  غير آن  را براي  آن �خداوند  كه  است  در اينجا خود شهر مكه»  قريه«مراد از   قولي به

  حق در صخدا   رسول  بود كه  در زماني  و اين  است  زده  ستمگر مثل  از شهرهاي

 ����H*C�  -f   �G	  ��G\?« :بد كردند و گفتند  دعاي  مكيان\- �G\���	 µ� �9�  
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]9t)  ����  اي قحطي  فشار را برآنان  و آن  كن  را بر مضر سخت  فشارت !بارالها: 

  شد و آنان  مستجاب صخدا   رسول  دعاي  پس»  بگردان � عهد يوسف  قحطي  چون

  چنينهم. خوردند را مي  پوسيده  استخوانهاي   شدند تا بدانجا كهمبتال  سختي  قحطي  به

  .بپرهيزند  فرجامي  چنين از مانند  كه  است  غير مكيان  به  مثل، اندرز و هشداري  اين

  داشتند، نه  ترسي  نه  آن  و مردم» بود  و امان  امن  كه« :شهر  آن  كنيد در مثل  تأمل ! آري

 »سيدر مي  و فراواني  خوشي  از هر سو به  روزيش«  اي حالي و پريشان  و هراس  نگراني

  داشت مي  گسيل  مكه  سوي خود را به  هاي دور و نزديك، نعمت  هاي  سرزمين: يعني

  هاي نعمت  به« و  و پيامبرانش  سبحان  خداي  شهر به  آن  مردم »كافر شدند  پس«

  آنچه  سزاي خداوند به  پس«كردند   بود ناسپاسي  نهاده  منت  برآنان  كه »خداوند

و  »چشانيد« شهر  آن  بر مردم: يعني » را بر آن  و ترس  نگيگرس  كردند، لباس مي

  اين  گويي  كه  ساخت  زده و فالكت  باخته  الغر و رمق  را چنان  آنان  عذاب  اين  وسيله به

  خداوند متعال  بود كه  گونه اين . است  شده  پوشانده  آنان  برتن  كه  است  بد، لباسي  حال

و گشايش،   فراواني  جاي را به  گرسنگي  نمود؛ يعني  ضد آنها تبديل  را به  اول  دو حالت

  . امنيت  جاي را به  و هراس  و ترس

  

��t��s���r��q��p��o��n��m��l���k��t��s���r��q��p��o��n��m��l���k��t��s���r��q��p��o��n��m��l���k��t��s���r��q��p��o��n��m��l���k  
  زده  مثل  آن  به  كه  شهري  سوي مكه، يا به  مردم  سوي به: يعني » آنان  سوي يقين، به و به«

  را نيك  نسبش آنها او و  كه  از جنسشان: يعني »دآم  از خودشان  پيامبري«  است  شده

  عذاب  پس«بود   آورده  همراه  به  كه  در پيامي »كردند  اما او را تكذيب«شناختند  مي

  كه حالي در«فرود آمد   عذاب  بر آنان  سبحان  خداي  از سوي: يعني » را فروگرفت  آنان

  .بار خفت  عذاب  اين در  خويش  خود، با درافگندن  هاي بر نفس »ستمكار بودند

  

�_��~��}��|��{���z��y��x��w���v��u�_��~��}��|��{���z��y��x��w���v��u�_��~��}��|��{���z��y��x��w���v��u�_��~��}��|��{���z��y��x��w���v��u���������������b��a���`���b��a���`���b��a���`���b��a���`  
 و  حالل: يعني »بخوريد  و پاكيزه  است، حالل  داده  خدا روزيتان  پس، از آنچه«

، ) خودمرده( مردار  گوشت :عبارتند از  كنيد، كه  ها را ترك را بخوريد و پليدي  پاكيزه
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بر شما   كه »را خدا  و نعمت«  در شريعت  شده  بيان  گر محرماتو دي  ريخته  خون

تنها او را  اگر«و سپاسگزار بشناسيد   و حقشناس »شكر گزاريد«  داشته  ارزاني

  . اوست  پرستش، شكر نعمت  غير او را زيرا از مقتضيات  نه »پرستيد مي

  همراه از آنها  جويي و كناره ها از پاكيزگي  را با حرمان  عبادت  كه  از دين  اما قرائتي

  همخواني  موضوع  در اين  اسالمي  با ديدگاه  كه  است  اشتباهي  و برداشت  كند، قرائت مي

  .ندارد  و هماوايي

  

��s��r����q��p��on��m����� ��l��k���j����i��h��g��f��e��d����c��s��r����q��p��on��m����� ��l��k���j����i��h��g��f��e��d����c��s��r����q��p��on��m����� ��l��k���j����i��h��g��f��e��d����c��s��r����q��p��on��m����� ��l��k���j����i��h��g��f��e��d����c
��z��y��x��w���v��u���t��z��y��x��w���v��u���t��z��y��x��w���v��u���t��z��y��x��w���v��u���t  

مردار و  خدا  كه  نيست  جز اين« :فرمايد مي  تهپرداخ  محرمات  بيان  به �خداوند  سپس

  بر شما حرام  شده  برده  غير خدا بر آن  نام  را كه  و آنچه  خوك  و گوشت  خون

آنها ناگزير و مضطر شود و تجاوزكار و   خوردن  به  اما اگر كسي  است  گردانيده

  در سوره  آيه  ظير اينتفسير ن » است  مهربان  ا خدا آمرزندهنباشد، قطع  خواه زياده

  . گذشت »173 /بقره«

  

��¬����«���ª©�� �̈�§��¦��¥��¤��£��¢��¡������~����}��|��{��¬����«���ª©�� �̈�§��¦��¥��¤��£��¢��¡������~����}��|��{��¬����«���ª©�� �̈�§��¦��¥��¤��£��¢��¡������~����}��|��{��¬����«���ª©�� �̈�§��¦��¥��¤��£��¢��¡������~����}��|��{
�� �́�³����²���±��°�� �̄�®�� �́�³����²���±��°�� �̄�®�� �́�³����²���±��°�� �̄�®�� �́�³����²���±��°�� �̄�®  

  شما به زبان   كه  آنچه  براي«!  حرام  در ورطه  فروافتادگان  همه  و اي ! مشركان  اي» و«

  حرام  و آن  است  حالل  اين  ييد كهگون«نداريد   حجتي  هيچ  و برآن »پردازد مي  دروغ

  وي  جانب از  كه آن  ـ بي  تعالي  حق  را به  و تحريم  تحليل: يعني »بنديد  تا بر خدا دروغ

و   و تحريم  تحليل  بدانيد كه  بنديد پس  بر او دروغ  گونه ندهيد تا بدين  باشد ـ نسبت

از بشر را   احدي و بنابراين،  است  لخداوند متعا  دين، تنها حق  احكام  ساختن مشروع

  كرد و حكم  چنين  گزارد و اگر بشري  خود بنيان  را از جانب  اي ديني  حكم  نسزد كه

كار   داد، اين  نسبت �خداوند را به  آن  ساخت، سپس  را از نزد خود مرسوم  اي ديني
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بر خداوند   بستن  و دروغ افترا  گناه  ـ متضمن  سازي حالل و  حرام  بر گناه  ـ مضاف  وي

  بندند، رستگار و مفلح مي  بر خدا دروغ  كه  كساني گمان بي«  نيز هست  متعال

  . است  مطلوب  به  يافتن  دست: فالح.  درآخرت  در دنيا و نه  نه »شوند نمي

  خواندم، از آن را  نحل  از سوره  آيه  اين  چون«: گفت  كه  است  شده  روايت  نضره از ابي

با   آيه  گويد زيرا اين مي  راست  نضره ابي. » ترسم مي  دادن از فتوا  بعد هميشه  به  زمان

  و سنت �خدا  كتاب  برخالف  كه  كساني  همه  فتاواي  دارد، شامل  كه  عموميتي

  و مقدم  دهندگان ترجيح از  بسياري  كه  گونه  شود همان دهند، مي فتوا مي ص  رسولش

  پس. افتند درمي  ورطه  در اين  و سنت  كتاب  علم  به  بر روايت، يا جاهالن  أير  دارندگان

  منع  هايشان شوند و از جهالت  بازداشته  دادن از فتوا  كساني  چنين  كه  است  اين  شايسته

  فتوي  روشن  تعالي، يا رهنمود و حجتي  حق  از سوي  علمي  داشتن  بي  گردند زيرا آنان

. سازند مي  را نيز گمراه  شوند، ديگران مي  گمراه خود  كه اين  عالوه  به  پسدهند  مي

  امام  كه كردند چنان احتياط مي  سخت  دادن فتوا در  فقه  ائمه  بود كه  جهت بدين

  سود از امري  زيرا چه  دادم بود، فتوا نمي نمي  مسئوليت  اگر اداي« :گويد مي :ابوحنيفه

  .»ما باشد  از آن  آن  و مظلمه  ديگران از  آن  هاي گوارايي  كه

  

��»���º��¹�� �̧��¶��µ��»���º��¹�� �̧��¶��µ��»���º��¹�� �̧��¶��µ��»���º��¹�� �̧��¶��µ  
را   چيزهايي  خويش  نفس  هواي  بر اساس  كه اين: يعني » است  اندكي  برخورداري«

  عذابشان  و سپس«  است  اندكي  و برخورداري  بهره  گردانند، برايشان مي  يا حالل  حرام

  . در آخرت » است  دردناك

كفر  نفس،  هوي  اشياء بر اساس  كردن  و حالل  حرام  كه كند بر اين مي  داللت  كريمه  آيه

  . است

  

É��È��Ç��Æ��ÅÄ��ÃÂ��Á��À��¿��¾��½��¼É��È��Ç��Æ��ÅÄ��ÃÂ��Á��À��¿��¾��½��¼É��È��Ç��Æ��ÅÄ��ÃÂ��Á��À��¿��¾��½��¼É��È��Ç��Æ��ÅÄ��ÃÂ��Á��À��¿��¾��½��¼�������Ì��Ë��Ê���Ì��Ë��Ê���Ì��Ë��Ê���Ì��Ë��Ê  
كرد،   بيان را صمحمد   ها بر امت ها و رخصت ها، حرام حالل �خداوند  كه بعد از آن

  آن  مسلمانان پردازد تا ـ مي  شريعتشان  نسخ از  بر يهود ـ قبل  محرمات  بيان  به  اينك
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و بر « :برخود باشند  تعالي  حق  و شكرگزار نعمت  كرده  مقايسه  سختي  را با اين  آساني

  هآنچ«  بر غيرشان  نه  گردانيديم  حرام  برآنان اخصوصم: يعني » گردانيديم  حرام  يهوديان

´����º��¹����¸��¶��µ}�: خويش  دهفرمو  با اين»  ايم را پيشتر بر تو خوانده

Â���Á��À��¿��¾��½��¼»z: را   داري  چنگال  هر حيوان  يهوديان و بر

  استثناي  گردانيديم، به  حرام  بر آنان دو را  آن  و از گاو و گوسفند پيه  گردانيديم  حرام

)  است  يختهدرآم  با استخوان  يا آنچه هاست، دو يا بر روده  آن  بر پشت  كه  هايي پيه

و   آنها را در قرآن �خداوند  ها كه وخوراكي  از اغذيه  محرمات  تمام: يعني. »146 /انعام«

  در آيه  كه  است  گردانيده، همان  يهود حرامبر  اصوصيا مخ  مردم  بر همه  در تورات

  حرمت  محك  پس  ايم كرده  شما بيان  براي»  انعام»  سوره )146(  و آيه  سوره  اين) 115(

بر : يعني » و ما بر آنان«ايد؟  ايد، از كجا آورده گردانيده بجز اينها حرام  را كه  آنچه

آنها   بلكه«بود   خودشان  سركشي  جزاي  زيرا اين  تحريم  با اين » نكرديم  ستم«  يهوديان

  راهمرا ف  تحريم  اين  و مقدمات  اسباب  خودشان  از آنجا كه »كردند مي  خود ستم  به

  . گردانيديم  حرام  مجازاتي، برآنان  عنوان  چيزها را به  اين  هم كردند و ما

  

��Q��P��O��N��M��L��K���J��I��H������G��F��E������D��C��B��A��Q��P��O��N��M��L��K���J��I��H������G��F��E������D��C��B��A��Q��P��O��N��M��L��K���J��I��H������G��F��E������D��C��B��A��Q��P��O��N��M��L��K���J��I��H������G��F��E������D��C��B��A
���T��S��R���T��S��R���T��S��R���T��S��R  

  شهوت  غلبه  از روي: يعني » ناداني  به  كه  كساني  به  پروردگار تو نسبت  همه  با اين«

: يعني » آن بعد از  اند، سپس  شده  گناه  مرتكب«  مولي  عصيان  نه  هوي  لذت  انگيزه  و به

  را كه  اعمالشان از  بخش  آن »اند كرده  و اصالح  كرده  توبه«  گناه  عمل  بعد از ارتكاب

  اصالح و  توبه » پروردگار تو بعد از اين  گمان بي«  است  بوده  آلوده  فسادي  به

  . گذشت » 17/نساء»  در سوره  آيه  تفسير نظير اين » تاس  آمرزگار مهربان«
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. خير  در اوصاف  وي  كمال  سبب  خود، به  تنهايي  به »بود  امت  يك  ابراهيم  راستي  به«

  معني  اين  او بهيا . شود بدو اقتدا مي  بود كه  مطيع  بزرگوار و پيشوايي  او امامي: يعني

يا . بود  هدايت و  و كمال  خير و خوبي  هاي از مناره  اي راهنما و مناره  نشانه  بود كه  امت

از   برايش  خداوند متعال  كه  آنچه  يا او به. خير بود  هاي خصلت  جامع  كه  معني  اين  به

  انسان � ابراهيم: ييعن »بود  خداوند قانت  براي«بود   بود، عالم  ها آموخته شريعت

بود   شده  حاكم  وجودش  بر اعضا و اندامهاي �هللا  و خشيت  بيم  بود كه  مطيعي

  و از مشركان«بود   يابنده  گرايش حق  دين  سوي به  باطل  از اديان: يعني »بود  حنيف«

  اطلشانب  پندارند او بر دين مي  كه  قريش كفار  ادعاي  سبحان، بر خالف  خداي  به »نبود

  . است  بوده

  

��i���h��g�����f��e��d��cb��a��i���h��g�����f��e��d��cb��a��i���h��g�����f��e��d��cb��a��i���h��g�����f��e��d��cb��a  
بود،  شكرگزار«بود   نهاده  بر او منت  كه »خداوند را  هاي نعمت« � ابراهيم  همچنين

  دين و  اسالم  آيين  كه »كرد  هدايتش  راست  راهي  و به«  نبوت  به »خدا او را برگزيد

  . است  حق

  

t���s��r��q��p��o��nm��l��k��jt���s��r��q��p��o��nm��l��k��jt���s��r��q��p��o��nm��l��k��jt���s��r��q��p��o��nm��l��k��j��������  
از   عبارت: قولي به  حسنه، كه  خصلت: يعني » عطا كرديم  او حسنه  دنيا به  و در اين«

  اهل  تمام  كه  است  از اين  عبارت: قولي ؛ و به از نبوت  عبارت: قولي ؛ به فرزند صالح

  يبرا  يعني« :گويد كثير مي ابن. اند  نازند و هوادار وي مي  وي  و دوستي  واليت  به  اديان

نيازمند   بدان  اش پاكيزه  زندگي  در اكمال  مؤمن  كه  آنچه  خير دنيا را از تمام � ابراهيم

از «نيز  » او در آخرت  وهرآينه«  است  صحيح  اقوال  اين  و همه. » است، گرد آورديم

  .» است  شايستگان

. كرد  ستايش و  مدح  وصف  را با نه  خليلش  آيه، ابراهيم  در سه �خداوند  سان بدين

  از يك  و الگويي  انسان، از او نمونه  در يك  اوصاف  اين  آمدن گرد  كه  نيست  شكي
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  خاتم پيامبر  را براي � ابراهيم  خداوند متعال  جهت  سازد، بدين مي  كامل  مسلمان

  :فرمايد مي  كه مقتدا قرار داد چنان ص

  

������_��~��}|��������{��z��y��x�����w��v��u������_��~��}|��������{��z��y��x�����w��v��u������_��~��}|��������{��z��y��x�����w��v��u������_��~��}|��������{��z��y��x�����w��v��u������b��a��`��b��a��`��b��a��`��b��a��`  
از   كه«  و مقامت  با وجود علو درجه !صمحمد   اي » فرستاديم  تو وحي  به  سپس«

از   جستن  آن، در بيزاري  سوي به  در توحيد و دعوت » كن  پيروي  ابراهيم  حنيف  آيين

از   آنچه مگر در   وي  شريعت  و در تمام  اسالم  دين  به  باطل، در تدين  و معبودات  بتان

گرا  و حق نهاد  پاك  موحدي  پس »نبود  و از مشركان«  ستا  شده  منسوخ  كه  شريعتش

  .باشد مي  پيروي  شايسته  حق  ، به� ابراهيم  چون

  

�������q� �p��o� �n� �m��l��k� � ji� �h�� �g��f� �e��d��c�������q� �p��o� �n� �m��l��k� � ji� �h�� �g��f� �e��d��c�������q� �p��o� �n� �m��l��k� � ji� �h�� �g��f� �e��d��c�������q� �p��o� �n� �m��l��k� � ji� �h�� �g��f� �e��d��c
��u��t��s��r��u��t��s��r��u��t��s��r��u��t��s��r  

  خداي  پس  ستا � ابراهيم  از شريعت  روز شنبه  بزرگداشت  پنداشتند كه مي  يهوديان

  روز شنبه  او بزرگداشت  خبر داد كه  واقعيت  و از اين  را رد كرده  ادعايشان  اين  سبحان

  تعظيم  به  پايبندي اند لذا ورزيده  اختالف  در آن  كه  است  مقرر كرده  را فقط بر كساني

  :است  نبوده  و فرزندانش � ابراهيم  ديني  جزو فرايض  آن

: يعني »كردند  اختالف  در آن  مقرر شد كه  فقط بر كساني  شنبه  كه  نيست  جز اين«

  كساني از يهود بود، فقط بر  اي طائفه  صوري  همانا مسخ  كه  بد روز شنبه  و فرجام  وبال

  فقط بر كساني  روز شنبه  و بزرگداشت  يا تعظيم. كردند  اختالف  آن  درباره  مقرر شد كه

 �زيرا خداوند بودند؛  يهود و نصاري  كردند و آنان  اختالف  آن  درباره  مقرر شد كه

و   و روز شنبه  كرده  عدول  بود پس، از آن  مقرر كرده  را بر آنان  روز جمعه  بزرگداشت

را ـ   روز از هفته  يك را امر كرد تا  يهوديان  موسي: كه  است  نقل. را برگزيدند  يكشنبه

  روز ديگر را به  دهند و شش  اختصاص  متعال  خداي  عبادت  باشد ـ به  روز جمعه  كه

 و روز  سر باز زده  روز جمعه  پذيرش اما آنها از. بپردازند  زندگي  و مشاغل  كار و كسب

روز   عنوان  را به  خود روز جمعه  رسالت  نيز در دوره  عيسي  سپس. را برگزيدند  شنبه
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و روز   سر باز زده  روز جمعه  از پذيرش نها نيزپيشنهاد كرد اما آ  نصاري  به  عبادت

در   ولي  ما در دنيا آخرين«: است  آمده  شريف  درحديث  كه چنان. را برگزيدند  يكشنبه

ما   خداوند متعال  بود كه  همانا روز آنان  روز جمعه  اين...  پيشتازيم  از همه  روز قيامت

رو ما هستند، روز   دنباله  در آن) ديگر  هاي تام(  مردم  پس فرمود  راهنمايي  آن  را به

روز   از بزرگداشت  يهود و نصاري: يعني. » فرداست  پس  نصاري يهود فردا، و روز

  امت  را ويژه  آن �خداوند  نبود، سرباز زدند پس  الزامي  امري  برايشان  كه  جمعه

خداوند   كه  است  شآفرين  روز در برنامه  روز، ششمين  زيرا اين گردانيد صمحمد

و «گردانيد   كامل  خود را در آن  رساند و نعمت  اكمال  به  در آن را  آفرينش  متعال

در   كنندگان  اختالف  در ميان: يعني » آنان  روز رستاخيز در ميان  پروردگارت  گمان بي

  را به  يك هر  پس »كند مي  كردند، حكم مي  اختالف  در مورد آن  كه  آنچه  در باره«  آن

  .دهد جزا مي  است  يا عقاب  ثواب سزاوار او از  كه  آنچه

  

��§���¦���¥��¤��£¢��¡�����~��}|��{���z��y��x���w��v��§���¦���¥��¤��£¢��¡�����~��}|��{���z��y��x���w��v��§���¦���¥��¤��£¢��¡�����~��}|��{���z��y��x���w��v��§���¦���¥��¤��£¢��¡�����~��}|��{���z��y��x���w��v
���±��°�� �̄�®��¬«��ª��©��¨���±��°�� �̄�®��¬«��ª��©��¨���±��°�� �̄�®��¬«��ª��©��¨���±��°�� �̄�®��¬«��ª��©��¨  

  ساخته  مخاطب  است � ابراهيم  آيين  وارث  را كه ص  خاتم  رسول  تعالي  حق  سپس

  است  اسالم همانا  كه » پروردگار خويش  راه  سوي به«را   مردم » كن  دعوت« :فرمايد مي

  هاي مراد ازحكمت، حجت: قولي  به. و استوار  محكم  با بياني: يعني » حكمت  به«

  كه  است  اي و موعظه اندرز نيكو، بيان »و اندرز نيكو«  است  آور و باور رسان يقين

  چنان  و خردش  جان  اندرون  به گردد و  آن  و مجذوب  را نيكو پنداشته  آن  شنونده

  آن  مفاد و مضمون  و به  آمده  فراهم  بدان  قناعتش  پيدا كند كه  محكم  و نفوذي  رسوخ

»  حسنه«شود،  مند مي بهره  آن از  شنونده  كه اعتبار اين  به  اندرز نيكويي  نمايد، چنين  عمل

  به  تصديق  كه  است  اي اقناعي  ظني  هاي ازحجت  عبارت»  حسنه  موعظه«: قولي به.  است

  نيكوتر است، مجادله  كه  اي شيوه  به  و با آنان« آورد  را در پي  قبولي  قابل  مقدمات

  و آن  است  مناظره  طرق  نيكوترين  كه  كن  مناظره  با آنان  اي و طريقه  روش  به: يعني » كن

   :از  است  عبارت
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  . داليل  ترين و محكم روشها  ترين ساده  برگزيدن ـ

  .وگو در گفت  خوش  بياني  كار گرفتن به ـ

  .وگو در گفت  و نرمي  ماليمت  گرفتن  در پيش ـ

  . با نيكي  و بيان  در كالم  بدي  مقابله ـ

  اصول اينها  كه.  خصم  به  و آزار نرساندن  ندادن  وگو و دشنام صدا در گفت  بلند نكردن ـ

  . است  در اسالم  يبيان  و جدال  مناظره

 » است داناتر  شده  گمراه  حق  از راه  كه كسي  حال  پروردگار تو به  در حقيقت«

اختيار  در  رشد و هدايت  كند كه مي  را اعالم  حقيقت  جمله، اين  با اين �خداوند

اختيار خود  امر در  اين  بخواهد ببخشد بلكه  هر كس  را به  آن  كه  نيست صاو   رسول

  هيچ و بي  دريافته و  را ديده  حق  كه  كساني  به: يعني » يافتگان راه  و او به«  است  يو

  .» داناتر است«كنند  مي  توجه  آن  به  اي عناد و سرسختي

 ص  حضرت  آن  كه  كنيم مي  مالحظه ص  اكرم  رسول  طيبه  و سنت  سيرت  با مطالعه

  در حديث  كه  چنان گرفتند، كار مي را به  يمتو مال  رفق  كمال  حق  سوي  به  در دعوت

آمد و  صخدا   رسول نزد  پسر جواني  كه  است  آمده � ابوامامه  روايت  به  شريف

  وي  جسورانه  لحن  از اين  مردم دهيد؟ مي  كردن زنا  اجازه  من  آيا به !هللا يا رسول: گفت

بداريد و   از وي  دست :فرمودند ص خدا  داد كشيدند اما رسول  و بر سر وي  برآشفته

  ايشان  روي  ر پيششد و د  نزديك  ايشان  به  جوان  آن  پس! گردانيد  نزديك  من  او را به

: زنا كنند؟ گفت  با مادرت  كه  داري  آيا دوست ! جوان  اي :فرمودند  وي  به  گاه آن  نشست

  مادرانشان  را براي  آن  مردم  هگون  همين :فرمودند.هللا  يا رسول  شوم  فدايت!  نه

. هللا  يا رسول  شوم  تفداي!  نه: زنا كنند؟ گفت  دخترت با  داري  پسندند؟ آيا دوست نمي

  آيا دوست :فرمودند. ندارند  دوست  دخترانشان  را براي  آن  مردم  همچنين :فرمودند

  مردم  همچنين :فرمودند. هللا  يا رسول  شوم  فدايت ! نه: زناكنند؟ گفت  با خواهرت  داري

خود را   مبارك  دست ص  حضرت  آن  گاه آن. ندارند  دوست  خواهرانشان  را براي  آن

را بيامرز   گردان، گناهش  را پاك  دلش !بارخدايا :گذاشتند و فرمودند  اش برسينه
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  عمل ار ازنفرتب  جوان  نزد آن  عملي  پس، هيچ  از آن. دار  نگه  را از حرام  وشرمگاهش

  .»زنا نبود

  

��À��¿��¾����½���¼��»��º¹�� �̧�¶��µ�� �́�³��²��À��¿��¾����½���¼��»��º¹�� �̧�¶��µ�� �́�³��²��À��¿��¾����½���¼��»��º¹�� �̧�¶��µ�� �́�³��²��À��¿��¾����½���¼��»��º¹�� �̧�¶��µ�� �́�³��²  
روبرو  با رد و انكار و ايذا  از اوقات  در بسياري �هللا  سوي به  دعوت  از آنجا كه

را   خواستيد كسي اگر: يعني »كرديد  و اگر عقوبت« :فرمايد مي  شود، خداوند متعال مي

: يعني »كنيد  عقوبت ايد، قرار گرفته  مورد عقوبت  كه  نظير آنچه  پس«كنيد   مجازات

  در باز گرفتن »كرديد و اگر صبر«حد تجاوز ننمائيد   كنيد و از اين  مثل  به  مقابله

  آن  البته«يابيد  مي  دست  بر وي  كه  گاه ؛ آن است  كرده  بر شما ستم  كه  از كسي  حقتان

  . گرفتن  انتقام  هب  نسبت » بهتر است  صابران  صبر براي

است،   آمده  نزول  سبب  در بيان  كه و چنان  است  مدني  جمهور مفسران  در رأي  آيه  اين

خدا   رسول  كه  است  شده  وايترزيرا . شد  نازل �حمزه  حضرت  كردن مثله  درباره

ر بود، بسيا شده  مثله  مشركان  از سوي  سختي  به  كه � حمزه  شهادت  در هنگام ص

از   تو هفتاد تن  انتقام  ا بهقطع« :ايستادند و فرمودند  مطهر وي  و بر سر جنازه  متأثر شده

  وي  بر سر جنازه صخدا   رسول  كه  حال  در همان  پس» كرد  اهمخو  را مثله  مشركان

خدا   و رسول...  را فرودآورد»  نحل»  اخير سوره  آيه  سه � بودند، جبرئيل  ايستاده

  .پرهيز كردند  مشركان  كردن  مثلهاز  ص

  

��Ð���Ï��Î��Í��Ì��Ë��Ê��É��È��Ç���ÆÅ�����Ä��Ã��Â��Á��Ð���Ï��Î��Í��Ì��Ë��Ê��É��È��Ç���ÆÅ�����Ä��Ã��Â��Á��Ð���Ï��Î��Í��Ì��Ë��Ê��É��È��Ç���ÆÅ�����Ä��Ã��Â��Á��Ð���Ï��Î��Í��Ì��Ë��Ê��É��È��Ç���ÆÅ�����Ä��Ã��Â��Á  
 »خدا  توفيق  و صبر تو جز به«رسد  آزارها مي  تو از انواع  به  كه  بر آنچه » و صبر كن«

چرا از تو   كه »مخور  اندوه«  بر كافران: يعني » و بر آنان.  نيست«  وي  ساختن و پايدار

در  »كنند مي  نيرنگ  از آنچه«  تنگي در دل: يعني » در تنگي  و نباش«كنند  مي  اعراض

  . تو در آينده  حق
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  و معاصي  از شرك  كه  است  با كساني: يعني » است  خدا با پرهيزگاران  گمان بي«

 و اجراي  طاعات  دادن  ا انجامب »آنها نيكوكارند  كه  است  و با كساني«پرهيزند  مي

 اين  كه  است  گفتني. دهد مي  ياريشان  عزوجل  خداي  هستند كه  گروه  اين  اوامر پس 

تأييد و  و  ياري  مراد از آن  كه  است  مخصوصي  عزوجل، معيت  خداي  و همراهي  معيت 

  .باشد مي  تعالي  حق  مخصوص  كه  ويژه  از نوعي  است، هدايتي  وي  هدايت

 �خدا  راه  و دعوتگران  دعوت  اساسي  سوره، قانون  اخير اين  آيات  كه  بايد دانست

  .نمايند  توجه  آيات  اين  ا بهعميق  بايد دعوتگران  پس  است
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  ﴾اسراء   سوره ﴿
 . است  آيه) 111(  و داراي  است  كيم

  

  رويداد عظيم اخبار از  متضمن  شد كه  ناميده» اسراء«  جهت  بدان  سوره  اين:  تسميه  وجه

  از مكه صمحمد  حضرت  انبياء و مرسلين  خاتم  شبانگاهي  سيردادن  بزرگ  و معجزه

  روشن  خود دليل  كه  اي ، معجزه است  شب  از يك  در جزئي  مسجداالقصي  سوي به

  نچنا.  است  وي ص معظم  رسول  براي  بزرگي  داشت و گرامي  عزوجل  خداي  قدرت

  علت  به  در زمين  يهوديان  شدن  دوبار آواره  داستان  بيان  سبب  به  سوره  اين  كه

  .شود مي  نيز ناميده»  اسرائيل بني«  ، سوره فسادشان

  كه  است شده  اهللا عنها روايت رضي  از عائشه  سوره  اين  فضيلت  در بيان : آن  فضيلت

  .»كردند مي  و زمر را تالوت  اسرائيل بني  هاي سوره  هر شب صخدا  رسول« :فرمود

  

��N��M���L��K��J��� � �I� � � � �H��G��F��E��D��C��B��A��N��M���L��K��J��� � �I� � � � �H��G��F��E��D��C��B��A��N��M���L��K��J��� � �I� � � � �H��G��F��E��D��C��B��A��N��M���L��K��J��� � �I� � � � �H��G��F��E��D��C��B��A
��W��V��U��T������S��RQ��P�����O��W��V��U��T������S��RQ��P�����O��W��V��U��T������S��RQ��P�����O��W��V��U��T������S��RQ��P�����O  

  حق  از تنزيه  عبارت  كه  تسبيح  معني  به  است  علم  اسم:  سبحان » است  و منزه  پاك«

  وي  اقدس ذات  و كمال  جالل  به  كه  باشد، صفاتي مي  عجز و نقص  صفات  از تمام  تعالي

را سير « صمحمد »خود بنده   كه  خدايي  آن«  است  و منزه  پاك ! آري.  سزاوار نيست

  .»داد

  مقام  را به  ايشان ص حضرت  آن  و تشريف  داشت منظور گرامي  به  عزوجل  خداي

و ) خود را بنده: (فرمود نمود و  ، منتسب است  مقامات  ترين از شريف  كه  عبوديت  عظيم

  آن  تعالي  حق  كه چنان» محمد را« ، يا»خود را  نبي« ، يا»پيامبر خود را« :نفرمود

:  است  وفرموده  كرده  توصيف  وصف  اين  عين  نيز به  وحي  را در مقام ص حضرت

{� �p� � o� �n� � � m� �lz :)كرد  راوحي  خود آنچه  بنده  كرد به  وحي  پس (

  و فرموده  كرده توصيف  وصف  همين  را به  نيز ايشان  دعوت  در مقام  همچنان .»10 /نجم«
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�}�:  است �u�� �t� �s� �r� �q� �pz   :)خدا را بخواند كه  خدا برخاست  بنده  و چون (

  .»19 /جن«

  سوي به  از مسجدالحرام  شبانگاهي«را  صخود محمد  گرامي  سير داد بنده ! آري

در   دختر ابوطالب  هاني ام  ـ و دقيقا از منزل  حرم  ز سرزمينا:  يعني » مسجداالقصي

تعبير »  مسجدالحرام»  به  حرم  از سرزمين.  مسجداالقصي  سوي ـ به  جوار مسجدالحرام

هر   كه آن  سبب  شود، به مي  اطالق  نيز مسجدالحرام  يا بر حرم  بر مكه  شد زيرا گاهي

  حرم  ، همه فرموده � عباس ابن كه و چنان. دارند  طهاحا  مسجدالحرام  دو به  از آن  يك

 را  و آن  است  المقدس مسجد بيت  همان علما  اتفاق  به  االقصي اما مسجد.  مسجد است

تا   مكه  زيرا فاصله  و مسجدالحرام  آن  ميان  مسافت بعد  سبب  ناميدند، به» دور:  اقصي«

  . است  راه  شب  ل، چه قديم نقليه  وسايل  مقياس  به  شام

 منازل  ها، قراردادن مثمر، رودخانه  با درختان » ايم داده  را بركت  آن  پيرامون  كه«

 »خود هاي تا از نشانه«ديگر   و دنيوي  ديني  فراوان  و بركات  در آن  و صالحان ‡انبيا 

: ها ازنشانه مراد » او بنمايانيم  به«  ماست  و قدرت  بر وحدانيت  دال  كه  هايي نشانه

داد و   نشان ص حضرت آن  به  شب  در اين  سبحان  خداي  كه  است  ها و عجايبي شگفتي

  از جمله. ها بود نشانه همين  نيز نماياندن  سفر اسراء برايشان  دادن  ترتيب  حكمت

  آسمانها و عرش  ، احوال دوزخ ، بهشت  ديدند، مشاهده ص حضرت  آن  كه  هايي نشانه

را   اي هر شنيدني » شنواست«  تعالي »او  گمان بي«بود  ‡نبياابا   و مالقات  و كرسي

ـ   در سفر معراج  خويش  رسول  و افعال  اقوال به  ؛ از جمله اي هر ديدني  به » بيناست«

  .او را با خود شنيد  فراخواند و مناجات  مالء أعلي  او را به  كه  گاه آن

  ويك بيست  طي  آن  را با تفصيل» اسراء«  درباره  وارده  ياتروا  كثير در تفسير خويش ابن

  شده  تواتر نقل حد  به ‡از صحابه  روايات  اين« :گويد مي  سپس  كرده  نقل  صفحه

آنها را   كسي  وملحدين  دارند و بجز زنادقه  اجماع  بر آن  مسلمانان  كه  طوري ، به است

  كه  آنچه  شود، مضمون  حاصل  آگاهي  احاديث  اين  بر مجموع  و چون ...كند انكار نمي

. آيد مي  دست نظر دارند، به  اتفاق  آن  پيرامون»  اسراء و معراج«  در موضوع  مسلمانان

  در ماه صخدا  رسول  از هجرت  قبل  سال  يك اسراء: گويد مي  از زهري  نقل  به  گاه آن
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  رجب  و هفتم  بيست  اسراء در شب  كه  باره يندر ا  وارده  داد و روايت  روي  االول ربيع

در  ص حضرت  آن  كه  است  اين  حق: افزايد مي  سپس .ندارد  ، سند صحيحي داده  روي

  اين  خود به  و روح  با بدن  مسلمين  اكثر علماي  قول  و به  در خواب  نه  بيداري

  .»دشدن  برده  داشت  وآسماني  زميني  دو مرحله  سيروسفر كه

»  براق«  نام  به  بر مركبي  المقدس بيت  سوي  به  اسراء از مكه  كه  است  آمده  در احاديث

را بر »  براق« رسيدند،  مسجد االقصي  دروازه  به صخدا  رسول  و چون  گرفت  انجام

  آن  را در قبله مسجد  نماز تحيه  دو ركعت  مسجد در آمده  كردند و به  در بسته  آستان

بود   پله  به  پله  نردباني مانند  رفتند و معراجشان  معراج  به � با جبرئيل  ردند، سپسگزا

دنيا و   آسمان  ابتدا به  عروج  كردند، در اين صعود مي  ديگر آن  پله  به  پله  از يك  كه

ديدند   ديدند آنچه  آيات و  صعود كردند و از عجايب  گانه هفت  آسمانهاي  بقيه  به  سپس

نماز  ‡نبيااآمدند و با  مسجداالقصي  ديگر به بار  مسير را برگشته  همان  گاه و آن

  مجددا سوار بر براق  شب  همان در  گاه شدند آن  ايشان  و در نماز امام  گزارده  جماعت

»  نجم«  آسمانها در سوره  به ص حضرت  آن  عروج  داستان  تفصيل  كه. برگشتند  مكه  به

  .آيد مي

ـ   معراج اسراء و  ـ در شب  نماز در مكه  شدن  فرض  در موضوع  شود كه مي  ر نشانخاط

  . نيست  اختالفي  علما هيچ  ميان

 از سفر اسراء و معراج صخدا  رسول  چون  بود كه  اين» اسراء«  آيه  نزول  سبب

  وقوع كه  شيانكردند اما قري  را از ماجرا آگاه  رفتند و قريش  مسجدالحرام  بازگشتند، به 

  به  كه  كساني از  گروهي  را انكار كردند و حتي  پنداشتند، آن مي  را محال  رخدادي  چنين

  به  چند از آنان  تني  ميان  در اين. بودند، مرتد شدند  نيز آورده  ايمان صخدا  رسول

  اگر رسول :فرمود �ابوبكر كردند،  خبر آگاه  و او را از اين  آمده �نزد ابوبكر  شتاب

  آيا تو او را بر اين: آنها گفتند. اند گفته  باشند، قطعا راست  داده  خبري  چنين صخدا

  خبر تصديق  او را در بزرگتر از اين  من : گفت �؟ ابوبكر كني مي  تصديق  خبرش

  پس.  كنم مي  آيد، تصديق مي  وحي  آسمان از  برايش  كه در اين  و شام  ؛ او را صبح كنم مي

  به  كه  از قريش  ، كساني بعد از آن. شد  ملقب » صديق«  ابوبكر به  روز بود كه  از آن

  بيان  را برايشان  آن  خواستند تا اوصاف صخدا  رسول بودند از  سفر كرده  المقدس بيت
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  رسول  در برابر ديدگان  عزوجل  خداي  فرمان  به  المقدس بيت  هنگام  نمايند، در اين

  و بازگويي  آن  سوي به  نگريستن  كردند به  شروع  و ايشان  گشت  مايانن صخدا

اما در : شنيدند، گفتند  ايشان  را از زبان  آن  اوصاف  مشركان  چون  پس.  آن  اوصاف

  در راه  كه  مان ما از قافله  به: گفتند  سپس.  گفت  واقعا درست  كه المقدس بيت  توصيف

  رسول  پس.  اي برخورد كرده  با آن  ا در راهحتم  ، چرا كه خبر ده  است  مكه  سوي به  شام

  و سپس  كرده  را بيان  آن  و احوال  اوصاف  و تمام  هقافل  آن  شمار شتران صخدا

 شتري  كه رسد، درحالي مي  مكه  روز به  خورشيد فالن  طلوع  شما هنگام  كاروان :افزودند

  بيرون  از بلنديهاي  بر يكي  روز معين  بامداد همان  قريشيان  پس.  است  آن  پيشاپيش  ابلق 

از گرد   قافله  معين  وقت  در همان  ديدند كه  شدند و ناگهان  منتظر قافله  فراز آمده  مكه

ها را  نشانه اين  همه  كه با وجود آن  ولي.  است  آن  پيشاپيش  شتر ابلق  رسيد و همان  راه

  پس. » آشكارنيست  جز سحري  اين« :نياوردند و گفتند  ايمان  هم كردند، باز  مشاهده

  .فرمود  را نازل  آيه  اين ص پيامبر خويش  تصديق  براي  عزوجل  خداي

  

XXXX����YYYY����ZZZZ����[[[[����\\\\����]]]]��������̂̂̂̂����____����̀̀̀̀����b��ab��ab��ab��a����cccc�������d���d���d���d  
ـ  � خويش  ـ كليم  ، ذكر موسي گفت  سخن» اسراء«  از واقعه �خداوند  كه بعد از آن

  ، موسي كريم  قرآن  از جاهاي  در بسياري  نمايد زيرا خداوند متعال مي  عطف  را نيز بدان

  و به«: كند يادمي  و پيوسته  مقرون  را با هم  و قرآن  و تورات عليهما السالم و محمد

  اسرائيل بني  براي«را  كتاب  آن:  يعني »را  و آن«را   تورات:  يعني»  را داديم  كتاب  موسي

  فرمان  ايشان  يابند و به  راه  و حقيقت  حق  سوي به  آن  وسيله  به  كه » يمگردانيد  هدايتي

  . امور است  ومتولي  سرپرست:  وكيل »نگيريد  وكيلي  زنهار، بجز من:  كه«  داديم

  

���o��n��m�����l��k��ji��h��g��f��e���o��n��m�����l��k��ji��h��g��f��e���o��n��m�����l��k��ji��h��g��f��e���o��n��m�����l��k��ji��h��g��f��e  
 و تبار  نسل  اي:  نييع » كرديم  سوار كشتي  با نوح  را همراه  آنان  كه  كساني  فرزندان«

كنيد و   را دنبال  پدرتان  راه ! داديم  نجات  در كشتي � با نوح  را همراه  آنان  كه  كساني

  تبع  به ما نيز  امت  كه  است  اسرائيل بني  يا متوجه  خطاب .قرار دهيد  خويش  او را الگوي
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همانا «  است صمحمد  امت  ا متوجهمستقيم  خطاب  كه گيرد، يا اين قرار مي  مخاطب  آن

  حق  سان بدين.  و آساني  و سختي  و غم  در شادي »بسيار شكرگزار بود  اي بنده  نوح

  شكر و سپاس را بر  وي  كرد تا ذريه  ر توصيفبسيا  شكرگزاري  را به � نوح  تعالي

و   قال  زبان  و به  و عمل  در عقيده  منعم  ثناي: از  است  شكر عبارت. برانگيزد  خويش

،  خوردن  را در هنگام  عزوجل  خداي � نوح:  است  آمده  در روايات  كه چنان  حال  زبان

» عبد شكور«  جهت  اين كرد، از شكر مي  حاالت  و در همه  پوشيدن  ، لباس نوشيدن

  .شد  ناميده

  چون  شود كه خشنود مي  اي از بنده  عزوجل  خداي« : است  آمده  شريف  در حديث

  .»آورد مي جا به  او را بر آن  نوشد، حمد و سپاس  مي  اي خورد يا نوشيدني مي  ذاييغ

  

q��pq��pq��pq��p����s��rs��rs��rs��r����tttt����uuuu����vvvv����wwww����xxxx����z��yz��yz��yz��y����{{{{������}��|��}��|��}��|��}��|  
 دوبار فساد  در زمين  البته  كه  خبر داديم«  تورات » در كتاب  اسرائيل بني  و به«

. قرار دارد  آندر   مسجداالقصي  كه  است  المقدس بيت  مراد سرزمين »خواهيد كرد

با   مخالفت ارميا، يا  كردن  اشعيا، يا زنداني  ، كشتن در بار اول  اسرائيل فساد بني:  قولي به

  بر كشتن  فرزند زكريا وعزمشان  يحيي  كشتن:  در بار دوم  بود و فسادشان  تورات  احكام

هنوز   فسادشان  دومين اما  يافته  تحقق  در بار اول  فسادشان: ديگر  قولي به. بود:  عيسي

شما در :  يعني » بزرگي بسيار  طغيان  خواهيد كرد به  طغيان  و البته«  است  نشده  واقع

و   را بر خواهيد افراشت  خود برمردم  و استكبار منشي  جويي برتري  هردو بار، پرچم  اين

  خود را به  و صولت  ، قدرت ، تجاوز و از حدگذري ، سركشي ستم  شما بر مبناي  دولت

  . خواهد گذاشت  نمايش

  

��n��m��� lk��j��i��h��g��f���e� �d��c���b��a�� �̀ �_��~��n��m��� lk��j��i��h��g��f���e� �d��c���b��a�� �̀ �_��~��n��m��� lk��j��i��h��g��f���e� �d��c���b��a�� �̀ �_��~��n��m��� lk��j��i��h��g��f���e� �d��c���b��a�� �̀ �_��~
��p��o��p��o��p��o��p��o  

خود  از  فرارسد، بندگاني«ذكر شد   كه  دو باري  از آن »بار  نخستين  وعده  چون  پس«

 و ستيز  در جنگ  را كه  بندگاني:  يعني » گماريم نيرومندند بر شما مي  سخت  را كه
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، بختنصر  آيه  مراد اين:  قولي به.  كنيم دارند، بر شما مسلط مي  سهمگين  ويينير

از آنها   يكي  كه عليهماالسالم ارميا يا اشعياء  در زمان  بابلند كه  از اهل  ولشكريانش

و آنها را تارومار كردند   برده  يورش  اسرائيل شد، بر بني  كشته  اسرائيل بني دست به

  جنگجو اندرون  زورآوران  آن:  يعني »وجو درآيند جست  ها به خانه  ميان پس«

  گشته  دنبالتان به  خانه  به  جا خانه و در همه  كرده  وجو و بازرسي را جست  هايتان خانه

  نخواه  و خواه » است  يافتني  تحقق«تهديد  » و اين«رسانند  مي  قتل  و به  يافته شما را

  .يابد مي  انجام

بر   عمالقه  پادشاه  جالوت  ساختن با مسلط  وعده  اين« :گويد مي :اهللا دهلوي ولي  شاه

  .» يافت  ، تحقق اسرائيل  بني

  

z��y��x��w��v���u��t��s��r��qz��y��x��w��v���u��t��s��r��qz��y��x��w��v���u��t��s��r��qz��y��x��w��v���u��t��s��r��q�������|��{���|��{���|��{���|��{  
را  شما  و قدرت  دولت  و پرچم » كنيم مي  چيره  شما را برآنان  دوباره  از چندي  پس«

  وفرزندان  و شما را با اموال«كنيد  مي  توبه  كه  است  در هنگامي  و اين  افرازيم بر مي

  وتعداد نفرات«اند  اسير گشته  و فرزندانتان  چپاول  اموالتان  كه بعد از آن » رسانيم مدد مي

  ميدان  به  كه  اي جنگي  شما، از نظر مردان  از تعداد دشمنان » گردانيم شما را بيشتر مي

  حضرت  در جانشيني  معني اين«:گويد مي : اهللا دهلوي ولي  شاه. روند مي  نبرد بيرون

  .» گشت  محقق �داوود

  

~� � }~� � }~� � }~� � }������������£� � ¢¡£� � ¢¡£� � ¢¡£� � ¢¡����§� � ¦¥� � ¤§� � ¦¥� � ¤§� � ¦¥� � ¤§� � ¦¥� � ¤����̈̈̈̈����©©©©����ªªªª������«��«��«��«
±°¯®¬±°¯®¬±°¯®¬±°¯®¬�������¹¸¶µ´³²���¹¸¶µ´³²���¹¸¶µ´³²���¹¸¶µ´³²  

خود  به«  شده  از شما خواسته  كه  را بر وجهي  و كردارتان  سخنان »اگر نيكو كنيد«

 »كنيد و اگر بدي«گردد  شما برميخود   به  نيكوكاري  اين  زيرا پاداش »ايد كرده  نيكويي

  اين  زيرا فرجام  ديگران  به  نه »ايد  خود بد كرده  به  پس«  در رفتار و گفتارتان

  كه  دوم مقرر  وقت  چون:  يعني »ديگر  وعده  چون  پس«گردد  برمي  خودتان به  بدكرداري
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  ناخوش را شما  تا روي  خود را بفرستيم  فرارسد، باز بندگان«ايد؛  تهديد شده  آن  به

  كنند كه  تا با شماكاري  گردانيم مي  نيرومند و غالب  آنها را بر شما چنان:  يعني »سازند

  سرمست  كه بگستراند و بعد ازآن  وجودتان  جاي  را بر همه  و پريشاني  فالكت  نشان

  هايتان رهبر چه را  و پريشاني  و خواري  تكبر و غرور و افتخار بوديد، غبار شكست

  و فاتحانه  پيروزمندانه »بودند  درآمده  بار اول  كه مسجد درآيند چنان  و تا به«بنشانند 

از  »يافتند  دست  بر هر چه« و نابود كنند  ويران  كلي  به:  يعني »و تا از پا بيفگنند«

بود كنند و نا  يكسره:  يعني » از پاافگندني  به«  شان و برتري  حاكميت  در مدت  بالدتان

  حضرت  كه  گاه شد آن  محقق  وعده  اين« :گويد ؛ مي اهللا دهلوي ولي  شاه. براندازند

در :  قولي به. »مسلط كرد  بختنصر را بر آنان  تعالي  حق  را كشتند و بعد از آن � يحيي

مسلط شد و   بود برآنان»  خردوس« يا» گودرز«  اسمش  كه  بابل  بار، شاه  دومين  اين

  .را نابود كرد  چيزشان  همه برپا كرد و  از آنان  عظيم  شتاريك

  كه  است عصر حاضر  ، اين در بار دوم  شان مراد از نابودي  از علما برآننند كه  اما بعضي

ا يقين  پس  فرارسيده  شان نابودي  و نوبت  ظهور انجاميده  به  اسرائيل بني  و غلبه  سلطه

  همچون  مدرن  وسايلي  به  شان آيند و نابودي شوند و از پا در مي ينابود م  بار نيز پاك اين

. باشد مي ﴾µ¸¶µ¸¶µ¸¶µ¶¸﴿تفسير   همان  و اينخواهد شد   محقق  ها و غيرآن افگن بمب

  . لمواهللا اع

  

��N��M���L��K��J��IH��G��F��ED��C���B��A��N��M���L��K��J��IH��G��F��ED��C���B��A��N��M���L��K��J��IH��G��F��ED��C���B��A��N��M���L��K��J��IH��G��F��ED��C���B��A  
  به  در تورات ! ئيلاسرا بني  اي:  يعني »كند  بر شما رحم  پروردگارتان  كه  است  نزديك«

  برشما رحم  كه  است  ، نزديك از شما در بار دوم  گرفتن  بعد از انتقام  كه  شما گفتيم

ما نيز «  سوم بار  براي  فساد افروزي  به »اگر باز گرديد  ولي«كنيد   توبه  ؛ چنانچه كنيم

،  باب  در اين  سيريتف  از وجوه  بنابر يكي. و كيفر شما  مجازات  سوي به » گرديم باز مي

را بر   پيامبرش  عزوجل  خداي فساد بازگشتند پس  به صمحمد  با تكذيب  اسرائيل بني

نضير را  بني  را نابود و طايفه  قريظه بني  طايفه ص حضرت  مسلط گردانيد و آن  آنان

  رائيلاس بني  كه  در هنگامي �خداوند  كه مقرر نمودند چنان  جزيه  تبعيد كردند و برآنان
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  را براي  و دوزخ«خواهد كرد   چنين  آيند، باآنان مي  ميدان  به  با لشكر دجال  همراه

  گردند و هرگز از آن مي  محصور و محبوس در آن  پس » داديم قرار  زندان  كافران

  در انتظارشان  هم  اخروي  ننگين  سزاي  دنيا، اين  مجازات  عالوه به:  يعني. ندارند  رهايي

  . ستا

رادر   آيات  اين  پيرامون  تفسيري  مختلف  نظرات  كه بعد از آن :سعيد حوي  شيخ

��F��F��F��F﴿  عبارت ؛ هر حال  به« :گويد مي  نهايي  گيري كند، در نتيجه مي  نقل»  االساس« تفسير

H��GH��GH��GH��G﴾���� :)بشارتي  ، حامل آيات  در اين)  گرديم و اگر شما باز گرديد، ما نيز باز مي  

هر بار يهود بر   دارد كه  امر صراحت  بر اين  بشارت  ، اين است  مسلمانان  يبرا  عظيم

و   را مغلوب  آنان �خداوند فساد كنند،  مسلط گردند و در زمين  مسجداالقصي

  غلبه  كه  باشيم  داشته  توجه  حقيقت  اين  به  است  ، الزم بنابراين  خواهد ساخت  منكوب

  ـ بر عكس   نيست  قيامت  و تا قيام  وهميشگي  ا ابديقطع  ييهود بر مسجداالقص  كنوني

  نزول  يهود را در هنگام � مسيح: گويد مي كه  از علما از رواياتي   برخي  كه  آنچه

  در آن  كه  اند  ـ زيرا يهودياني استنباط كرده  چنين رساند؛ مي  قتل  به  از آسمان  خويش

اند و  گرديده  همراه  با دجال  اند كه رسند، كساني مي  قتل  به � مسيح  دست  به  هنگام

  دست  به  وقت  در آن  مسجداالقصي  دارد كه  صراحت امر  بر اين  و روايات  نصوص

  با وضع  ها همه نشانه  باشد و اين مي  اسالمي  خالفت  پايتخت  و قدس  است  مسلمانان

  .١»دارد  منافاتمسلط اند،   ديار مقدس  يهود بر آن  كه  كنوني

  

���� �̂ �]��\��[��Z��Y��X��W��� �V��U��T��S��R��Q��P��O���� �̂ �]��\��[��Z��Y��X��W��� �V��U��T��S��R��Q��P��O���� �̂ �]��\��[��Z��Y��X��W��� �V��U��T��S��R��Q��P��O���� �̂ �]��\��[��Z��Y��X��W��� �V��U��T��S��R��Q��P��O
���_���_���_���_  
  آييني  به  قرآن قطعا اين«:  كه آوريد، درحالي نمي  ايمان  قرآن  چرا به ! اسرائيل بني  اي  پس

  كه  است  اسالم حنيف   پايدارتر، همانا آيين  آيين  اين »نمايد مي  راه  پايدارتر است  كه

  به  و ايمان  عاليت  توحيد حق  آن  مبناي  كه  ، آييني هاست آيين  ترين و درست  ستوارترينا

                                                 
 .يهود باشد  و اضمحالل  مسلمين  پيروزي  يعهيهود، طل  عليه  فلسطينيان  كنوني  انتفاضه  كه اهللاشاء  ان 1
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  خير دنيا و آخرت و  و عدل  حق  واالي  ارزشهاي  سوي و به  بوده  پيامبرانش  همه

  همه  اما نه  نيك  هاي مژده ها و با وعده »دهد مي  را بشارت  و مؤمنان«گردد  مي  راهنمون

  به  قرآن  كه  كارهايي »كنند مي شايسته  كارهاي  كه«را   فقط كساني  را بلكه  نانمؤم

  بزرگ  پاداشي  كه«  از اين  است  عبارت  بشارت  ، اين است  داده  آنها فرمان  دادن انجام

  . است  برين  بهشت  پاداش  اين  ، كه در آخرت »خواهد بود  برايشان

  

��g��f��e��d��c��b��a��`��g��f��e��d��c��b��a��`��g��f��e��d��c��b��a��`��g��f��e��d��c��b��a��`���i��h���i��h���i��h���i��h  
  آن مربوط به  و اخبار و احكام »آورند نمي  ايمان  آخرت  به  كه  كساني  براي  كه و اين«

 همانا  كه » ايم كرده  آماده  دردناك  عذابي«دارند  باور نمي  شده  بيان  در قرآن  را كه

  بشارت از  دو نوع  را به  مؤمنان  خداوند متعال:  كه اين  معني  حاصل.  است  دوزخ  عذاب

  . دشمنانشان  كردن  عذاب  به  و ديگري  خودشان  دادن  پاداش  به  دهد؛ يكي مي  مژده

  

���s��r����q��p��on��m����l��k��j���s��r����q��p��on��m����l��k��j���s��r����q��p��on��m����l��k��j���s��r����q��p��on��m����l��k��j  
  كه  آنچه  به  خود و فرزندانش  عليه  شخص  نفرين  و آن »كند دعا مي  بدي  به  و آدمي«

  به  وي  همانند دعاي«  است  دلي گتن  قرارگيرد؛ در هنگام  ندارد مورد اجابت  دوست

اگر   پس.  و مانند آن  و روزي  عافيت  طلب  ، چون اش خود و خانواده  براي »خير

  حق  ولي شود مي  نمايد، يقينا او هالك  اجابت  خودش  را عليه  بدش  دعاي �خداوند

  اجابت  و فرزندانش  خودش  را در حق  بد وي  دعاي  و رحمت  فضل  از روي  تعالي

و از   شده  سرشته  بر شتابكاري  وي  طبيعت:  يعني » شتابكار است  و آدمي«كند  نمي

خود   براي  خير وخوبي  را همچون  شر و بدي  كه  اوست  كاري و عجله  شتابزدگي

  است  آمده صخدا  رسول از �جابر  روايت  به  شريف  در حديث. كند مي  درخواست

  خدا با ساعتي  مبادا از جانب نفرستيد كه  خود نفرين  و اموال بر خود« :فرمودند  كه

  .»گيرد مي قرار  مورد اجابت  دعا در آن  شويد كه  و موافق  همراه

  سخن بعد از  بيان  اين  مناسبت« :گويد مي»  االساس« در تفسير :سعيد حوي  شيخ

در   از مردم  بسياري  ابزدگيشت  كه  است  اين  اسرائيل و بني  در مورد مسجداالقصي  گفتن
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  دست  از اسالم  كه  واداشته  را بر آن  ، آنان قدس  يهود بر سرزمين  اشغال  به  دادن  پايان

رساند  مقصد مي  زودتر به كنند آنها را مي  گمان  را كه  ديگري  هاي و روش  بردارند و راه

تر  تر و يهود را مستحكم رابيچاره  ها آنان و روش  راه  اين  گمان بگيرند اما بي  در پيش

  اشاره  حقيقت  اين  ، به اسرائيل بني از  بحث  در ميانه  دو آيه  اين  نزول  پس  است  ساخته

و   است  شايسته  و عمل  و ايمان  قرآن به  زدن  در چنگ  فلسطين  قضيه  حل  راه  دارد كه

  .» بس

  

y��xw��v��u��ty��xw��v��u��ty��xw��v��u��ty��xw��v��u��t����~�� �}�� �|��{��z~�� �}�� �|��{��z~�� �}�� �|��{��z~�� �}�� �|��{��z����____�����b� �a��`�b��a��`�b��a��`�b��a��`�������c���c���c���c
��m��l��k��j��i��hg��f���e��d��m��l��k��j��i��hg��f���e��d��m��l��k��j��i��hg��f���e��d��m��l��k��j��i��hg��f���e��d  

  سبب  ، به خويش  بر وجود و آفرينندگي » قرارداديم  و روز را دو نشانه  و شب«

  وكوتاهي  آنها در درازي  آنها، اختالف  آمدن  پياپي  در آنها وجود دارد؛ چون  كه  عجايبي

تا   در زمين  و از مكاني تا روز ديگر  از روزي  سال  و روز در طول  شب  كه طوري  ـ  به

و   در تاريكي آنها در گرما و سرما و  كنند ـ و نيز اختالف پيدا مي  ديگر اختالف  مكان

آنها تفكر كنند،   آساي شگفت  در آفرينش  كه كساني  و روز براي  ، شب بنابراين.  روشني

را   شب  نشانه  پس«اند  وي  مثال بي  و قدرت  بر وجود آفريننده  روشن  و دليلي  نشانه

  و فاقد روشني  ، تاريك است  شب  را كه  دو نشانه  از آن  يكي:  يعني » محو ساختيم

  بخش روز را روشني  و نشانه«  است  ، مهتاب شب  مراد از نشانه:  قولي به.  آفريديم

شود  مي  ديده  اشيا در آن  كه طوري ، به گردانيديم  بخش روز را روشني:  يعني » گردانيديم

  و فتق  رتق  روز به  تا در روشني:  يعني »بجوييد  فضلي را از پرودگارتان  تا در آن«

  تاريك  آن  سبب  را به  يابيد اما شب  دسترسي  تان معيشت  راههاي  امور و پيشبردن

را «عمرها و رويدادها  » عدد سالها و حساب و تا«گيريد   آرام  تا در آن  گردانيديم

و روز   شب  ماهها و روزها، جز با اختالف  سالها وحساب  شماره  زيرا شناخت »بدانيد

  . ميسر نيست
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، مراد  مهتاب  نه  است  خود شب  مراد از آن  كه»  شب  نشانه« در تفسير  اول  بنابر قول  پس

  به، سالها  است  مهتاب » شب  نشانه« مراد از  كه  دوم  بنابر قول  ولي  است  شمسي  سالهاي

  . است  قمري  حساب

  همانندهاي  از شمارش  عدد عبارت:  كه  است  اين»  حساب« و» عدد«  در ميان  فرق

  يك  از شمارش  عبارت : چيزند اما حساب  آن  دهنده  تشكيل  در مجموع  كه  است  چيزي

از روزها   كه اين  نظر به  سال پس. شود مي  چيز از آنها ساخته  يك  كه  است  معيني  دسته

از   سال  يك  كه اين  اما نظر به  عدد است  باشد و اين روز مي) 365(،  است  متشكل

نظر   ، از اين ساعت) 24(  و هرروزي  روز است سي  و هر ماهي  يافته  تشكيل  ماه  دوازده

  . است  حساب

آنها را   قصد بيان  را كه  چيزهايي  همه:  يعني » ايم كرده  بيان  تفصيل  را به  و هر چيزي«

  . ايم كرده  بيان  برايتان  تمام  روشني  ـ به  و دنيايتان  ـ از كار دين  ايم داشته  برايتان

  

��|��{��z���y��x���w��v��u��ts��r��q��p���o���n��|��{��z���y��x���w��v��u��ts��r��q��p���o���n��|��{��z���y��x���w��v��u��ts��r��q��p���o���n��|��{��z���y��x���w��v��u��ts��r��q��p���o���n  
 نزد اعراب: طائر »او  در گردن  بسته  ايم ساخته  او متصل  را به  هر انساني  و كارنامه«

  چند بخت شود و هر مي  گفته  هم»  بخت«  آن  و به  است  و قسمت  يباز نص  عبارت 

  اعراب  كه  است  اين» طائر«  اصل. برند كار مي را به  اما عربها نيز آن  است  فارسي  اي كلمه

خير و شر   پرندگان  پنداشتند كه گرفتند و مي مي  سر خود فال  از باالي  عبور پرندگان  به

  خود اوست  همراه  انسان  بهره  كرد كه  روشن  آيه  در اين  خداوند متعال  دانند پس را مي

دارد و   بستگي دو  فساد آن  يا به  و فعلش  دل  و استواري  صالح  به  و بهره  نصيب  و اين

  روزي  هيچ  عمل« : است آمده  شريف  در حديث. ندارند  آگاهي  امور هيچ  از اين  پرندگان

بيمار شود،   مؤمن  شود و چون مي  مهر زده  بر آن ]روز  آن  در پايان[  كه ينمگر ا  نيست

پروردگار  ! اي بازداشته  را از عمل»  فالن»  خويش  بنده !پروردگارا: گويند مي  فرشتگان

داد، مهر زنيد تا  مي  انجام  سالمتي  در حال  كه عملي مانند  به  برايش: فرمايد مي  عزوجل

بيند،  مي  را گشاده  آن  كه  اي او نامه  براي  روز قيامت و«. »يابد يا بميردشفا   كه آن

تا از   است  ذكر شده  پليد وي  و اعمال  شايسته  اعمال ، نامه  در آن  كه » آوريم مي  بيرون
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  خويش  ها و گناهان بدي  و از مالحظه  شده  خود شادمان  هاي ثوابها و نيكي  مشاهده

  .گردد  نشو سرز  توبيخ

  

��¥���¤��£��¢��¡�������������������~��}��¥���¤��£��¢��¡�������������������~��}��¥���¤��£��¢��¡�������������������~��}��¥���¤��£��¢��¡�������������������~��}  
را   نامه اين:  قولي  به.  را بخوان  اعمالت  ؛ نامه گوييم او مي  به:  يعني » را بخوان  ات نامه«

  است  كافي« سواد و ناخوانند بي  كه  آنان  خوانايند و چه  كه آنان  خوانند، چه مي  همگان

هر :  ، يعني است  كننده  محاسبه  معني  به:  حسيب » ود باشيخ  حسيب  امروز خودت  كه

را   را بشناسد و آن كار خود  و حاصل  نتيجه  تواند كه مي  نامه  اين  به  با نگريستن  انساني

  .نمايد، ندارد  كار كمك  او را در اين  كه  كسي  نياز به  كند پس  حسابرسي

  

�³��²±���°�� �̄�®��¬��«ª��©�� �̈�§��¦�³��²±���°�� �̄�®��¬��«ª��©�� �̈�§��¦�³��²±���°�� �̄�®��¬��«ª��©�� �̈�§��¦�³��²±���°�� �̄�®��¬��«ª��©�� �̈�§��¦������¼��������»��º��¹ �̧�¶��µ��´��¼��������»��º��¹ �̧�¶��µ��´��¼��������»��º��¹ �̧�¶��µ��´��¼��������»��º��¹ �̧�¶��µ��´
��À��¿�����¾��½��À��¿�����¾��½��À��¿�����¾��½��À��¿�����¾��½  

 ثواب:  يعني » است  شده  خود راهياب  نفع  به  كه  نيست  آمد، جز اين  راه  به  هر كس«

 خودش  ، به است  يافته  دست  هدايت  به  مجدانه  و كوشش  با تالش  كه  كسي  راهيابي 

 خود گمراه  زيان  به  كه  نيست  جز اين  شد پس  گمراه  و هركه«گيرد  مي  تعلق 

 و هيچ«  هست  خودش  مربوط به  وي  و گمراهي  گناه  فرجام:  يعني »شود مي 

  را خودش  بار گناهش  هر انساني  بلكه »دارد را برنمي  ديگري  بار گناه  اي بردارنده 

،  است  سنگيني بار و: وزر. دارد بار را برنمي  اين  جايش به  ديگري  كس  دارد و هيچ برمي

  . است  در اينجا گناه  مراد از آن  كه

  عدل  از روي  پروردگار متعال  كه  است  و فردي  شخصي  مسئوليت  بيانگر اصل  آيه  اين

  . است  كرده  را وضع  آن  و رحمتش

 درباره  آيه  اين: فرمود  كه  است  شده  روايت  نزول  سبب  در بيان � عباس از ابن

  همگي  محمد كافر شويد و گناه  به:  گفت  مكه  مردم  به  كه  گاه شد آن  نازل  غيرهم وليدبن 

  اين » را بفرستيم  پيامبري  كه مگر آن   نيستيم  كننده و ما عذاب« ! من  شما بر دوش

  .دهد خبر مي  تعالي  حق  نيز از عدل  حقيقت
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از   ـ قبل  يا در طفوليت)  عهد فترت(  پيامبران  انقطاع  در زمان  كه  كساني: اند علما گفته

و   مورد آزمايش  قيامت  در عرصات  كساني  اند، چنين برسند ـ مرده  تكليف  سن  به  كه آن

  .گيرند قرار مي  امتحان

 با فرستادن  كه كند  مگر بعد از آن نمي  را عذاب  بندگانش  عزوجل  ، خداي بنابراين

  نمايانده  آنان  و عذر را به  كرده  را بر آنها تمام  ، حجت ايشكتابه  آوردن و فرود  پيامبران 

  . در كارنيست  اي مؤاخذه  ، هيچ بر آنان  حجت  از برپاداشتن  رو، قبل باشد، از اين

: اند رأي بر دو)  پيامبران  انقطاع  دوران(  فترت  اهل  توحيد درباره  علماي  كه  بايد گفت

  شرع  تكاليف و  احكام  ـ مخاطب  در فروع  و نه  در اصول  نه آنها ـ  برآنند كه  أشاعره

.  در فروع  اند نه شرعي  تكاليف  مخاطب  آنها در اصول:  ها بر آنند كه نيستند اما ماتريدي

  كند، مخاطب  آنها حكم  نيكويي به  عقل  كه  و فروعي  آنها در اصول: گويند مي  معتزله

  . ، مردود است باب  در اين  وارده  با نصوص  معتزله  سخن  كه  است  گفتني. اند

  :نظر دارند  اختالف  قول  بر سه  مشركان  اطفال  علما درباره

  .اند  در بهشت  ـ آنان 1

  .اند در دوزخ  با پدرانشان  ـ آنان 2

  چه  با آنان  كه  خود داناتر است  عزوجل  خداي  يعني. بايد كرد  توقف  آنان  ـ درباره 3

مورد   را كه  بحث  در اين  وارده  ادله  اخير، همه  قول  اين« :گويد كثير مي ابن. كند يم

  .»آورد گرد مي  هم با  علماء است  اختالف

  

��Ï��Î��Í��Ì��Ë��Ê������É��È��Ç��Æ��Å��Ä��Ã��Â��Á��Ï��Î��Í��Ì��Ë��Ê������É��È��Ç��Æ��Å��Ä��Ã��Â��Á��Ï��Î��Í��Ì��Ë��Ê������É��È��Ç��Æ��Å��Ä��Ã��Â��Á��Ï��Î��Í��Ì��Ë��Ê������É��È��Ç��Æ��Å��Ä��Ã��Â��Á  
خبر   چنين ‡پيامبران  بعد از فرستادن  عذاب  وقوع  از چگونگي  متعال  خداي  سپس

  آن  سركشان ، كنيم  هالك«را   شهري:  يعني »را  اي قريه  كه  بخواهيم  و چون«: دهد مي

  جنايتو  شر  و مرتكب  كرده  عصيان  و خير اما آنان  طاعت  به » دهيم مي  را فرمان

�Ç ﴿ معني:  قولي به. گردند مي � ÆÇ� � ÆÇ� � ÆÇ� � Æ﴾ را بسيار   و نافرمانانشان  فساق : است  اين

 بسيار  معناي ، به عرب  هاي و لهجه  از لغات  در يكي» أمر« و» رآم« زيرا  گردانيم مي

، آنها را  نازپروردگي و  و رفاه  نعمت  اند كه و توانگراني  متنعمان:  مترفين.  است  گردانيدن
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  گر و مستبد، شاهان سلطه ا از جباران و عمدت  گردانيده  و گردنكش  مغرور و سرمست

را   شهري  مردم  بخواهيم  چون ! آري. اند شده  تشكيل  و فاسقفاجر   گر و توانگرانبيداد

شهر  » در آن  پس«؛  گردانيم يا بسيار مي  داريم را وامي  ، خوشگذرانانش كنيم  هالك

گردد   شهر ثابت  بر آن  عذاب  و در نتيجه«  مترف  خوشگذرانان  آن »كنند مي  نافرماني«

  كلي  به  آن  مردم  ساختن با نابود شهر را  آن:  يعني » زير و زبر كنيم  ا يكسرهر  آن  پس

  . كنيم مي  نابود و ويران

  اي جامعه  در يك  و معصيت  گناه  هرگاه  كه  است  حقيقت  اين  دهنده نشان  كريمه  آيه

  دگرگوني از منكر  و نهي  معروف  امر به  سبب به  جامعه  و در آن  و تكثر يافت  شيوع

  جامعه  آن  كل  نابودي  ، عامل فساد و گناه  و گستردگي  شيوع  نداد، اين  روي  مثبتي

  .گردد مي

  

���Þ��Ý��Ü��Û��Ú��Ù��Ø��×Ö��Õ��Ô��Ó����Ò��Ñ��Ð���Þ��Ý��Ü��Û��Ú��Ù��Ø��×Ö��Õ��Ô��Ó����Ò��Ñ��Ð���Þ��Ý��Ü��Û��Ú��Ù��Ø��×Ö��Õ��Ô��Ó����Ò��Ñ��Ð���Þ��Ý��Ü��Û��Ú��Ù��Ø��×Ö��Õ��Ô��Ó����Ò��Ñ��Ð  
 عاد و  هاي مانند امت » رسانديم  هالكت  به  از نوح  ما پس  بسيار نسلها را كه  و چه«

 را در  گناهان  هرچند آن » است  آگاه  بس  بندگانش  گناهان  و پروردگار تو به«ثمود را 

دارند   ها فروهشته پرده  هر چند بر گناهانشان » بيناست  و بس«دارند   پنهان  اندرونشان

  .ماند نمي  مخفي  تعالي  بر حق  اي امر پنهاني  زيرا هيچ

  

��R��Q��P��O��N��M���L��K��J��I��H��G��F��E��D��C�������B��A��R��Q��P��O��N��M���L��K��J��I��H��G��F��E��D��C�������B��A��R��Q��P��O��N��M���L��K��J��I��H��G��F��E��D��C�������B��A��R��Q��P��O��N��M���L��K��J��I��H��G��F��E��D��C�������B��A
��S��S��S��S  

  آخرت  يا اعمال  نيك  با اعمال  هر كس:  يعني » زودگذر است  دنياي  انخواه  هر كس«

:  يعني » را درآن  وي«باشد   را خواسته  آن  و رفاه  زودگذر دنيا و آسايش  ، بهره خويش

مريد دنيا   آن  كه  هر چه  نه » دهيم  شتاب  به  بخواهيم  كه  هر چه«زودگذر   در دنياي

  كه  از آنان  هركس  را براي  شتابان  بهره  اين:  يعني » بخواهيم  كه  هر كس  براي«بخواهد 

  و تكاپوي  در تالش  كه ، كساني خود بخواهد بنابراين  كه  كسي  براي  نه  دهيم مي  بخواهيم

  گاه رسند مگر آن نمي  شان وخواسته  مطلوب  زودگذر دنيا هستند، به  هاي بهره  به  رسيدن
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  و تكاپوگران  بسيارند دوندگان  چه  پس باشد  كرده  اراده  را برايشان  نآ �خداوند  كه

  ميرند و حسرت مي  آن  و فگار در عشق  خسته  و روحي  با تن  دنيا كه  به  دستيابي  تشنه

 » داريم او مقرر مي  را براي  جهنم  گاه آن« برند گور مي  با خود به  در دل  را همچنان  آن

ها و  از آلودگي  آن  ساختن و خالص  آخرت  براي  اوامر ما در مورد عمل  كه اين  سبب  به

:  يعني » نكوهيده«  جهنم  به:  يعني » آن  درآيد به«  است  ها را فروگذاشته شائبه

  سبب  ؛ به از آن  ، دورگردانده هللا از رحمت  طردشده:  يعني » شده رانده«  شده سرزنش

  . باقي  بر جهان  فاني  دنياي  برگزيدن

  

TTTT����UUUU����WVWVWVWV����ZYXZYXZYXZYX����[[[[������ �̀�_^]\�� �̀�_^]\�� �̀�_^]\�� �̀�_^]\  
باشد   آخرت  سراي  خواهان  با اعمالش  هر كس:  يعني »را بخواهد  آخرت  و هر كس«

  سعي  آن  براي«  است  آخرت  سراي  سزاوار طالب:  يعني » است  سزاوار آن  كه و چنان«

  و او مؤمن«  نفس  و هواي  ريگذا دور از بدعت  ، به شرع  قانون  دادن قرار  با مبني »كند

نزد  » است مشكور  شان سعي  گروه  اين  پس«  و راستين  درست  ايماني  به »باشد

  شناسي ا مورد حققطع  شان مردود لذا سعي  نه  است  مقبول  شان سعي:  يعني. �خدا

  .خواهد شد  واقع

  

��n��m��l��k����������j��i��hg���f��e��d��c��b��a��n��m��l��k����������j��i��hg���f��e��d��c��b��a��n��m��l��k����������j��i��hg���f��e��d��c��b��a��n��m��l��k����������j��i��hg���f��e��d��c��b��a  
 پروردگارت  را از عطاي  گروه  و آن  گروه  را؛ اين«  ياد شده  از دو دسته » هر يك«

را   معصيت  اهل  و هم  طاعت  اهل  كفار، هم  و هم  مؤمنان  هم:  يعني » دهيم مي  درپي پي 

  خويش  و بخشش  فضل  محض  دنيا به  و مواهب  از روزي  انقطاع و بي  درپي ، پي پيوسته

و «ندارد   تأثيري  وي  دنيوي  روزي  گنهكار در قطع  و نافرماني  يتو معص  بخشيم مي

در دنيا از  را  لذا آن  وي  از بندگان  از كسي » نيست  شده  بازداشته  پروردگارت  بخشش

  .دارد باز نمي  و كافري  مؤمن  هيچ
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��{���z��y��x��w��v��ut��s��r���q��������p��o��{���z��y��x��w��v��ut��s��r���q��������p��o��{���z��y��x��w��v��ut��s��r���q��������p��o��{���z��y��x��w��v��ut��s��r���q��������p��o  
در  » ايم داده  ديگر برتري  را بر بعضي  از آنان  بعضي  گونهچ«  عبرت  ديده  به » ببين«

يابيد  اقويا را مي  فقرا را، هم  يابيد هم اغنيا را مي  هم  مردم  لذا در ميان !دنيا  و جاه  روزي

  سبب  تفاوتها به  اين  را و البته  بيماران  يابيد هم را مي  تندرستان  ضعفا را، هم  هم

در   بزرگتر است  آخرت و قطعا«قاصرند   آن  ها از ادراك عقل  كه  تاس  اي بالغه  حكمت

در   مؤمنان  و برتريهاي  آخرت  درجات:  يعني » در برتري  و بيشتر است  درجات  رفعت

در   آن  اهل  و درجات  موجود در دنيا ومراتب  ها و تفاوتهاي برتري  بر كفار، فوق  آن

و با   آن  و درجات  با بهشت  آخرت در  زيرا تفاوت  است  و مانند آن  و نداري  دارايي

در . دنيا  به  ورزد نه مي  عنايت  آخرت  به  عاقل  انسان  پس  است  آن  و دركات  آتش

برتر در   درجات  ا صاحبانقطع« : است آمده  و مسلم  بخاري  روايت  به  شريف  حديث

  .»بينيد را مي  آسمان  در افق  فرورفته  ستاره ماش  بينند كه مي  را چنان  عليين  ، اهل بهشت

  

���e��d��c��b��a�� �̀�_��~��}��|���e��d��c��b��a�� �̀�_��~��}��|���e��d��c��b��a�� �̀�_��~��}��|���e��d��c��b��a�� �̀�_��~��}��|  
  از امت  امر، مكلفان  اين  مخاطب« :گويد كثير مي ابن » را با خدا قرار نده  معبود ديگري«

  كه«  اوقرار نده  براي  پروردگار شريكي  در پرستش ! مكلف  اي:  يعني. »اند صمحمد

  با هم، دو چيز را يكجا  صورت  در آن:  يعني » يار و ياور بنشيني و بي  كوهيدهن  گاه آن

و   صالحش  بندگان و  وي  ، فرشتگان�خداوند  نكوهش  ؛ يكي اي خود گرد آورده  براي

  با او معبود ديگري  كه زيرا تو  سبحان  خداي  از سوي  ات پناهي و بي  ساختن ؛ خوار دوم

  .گذارد وا مي  ات معبود بيچاره  همان  تو را به  ، او هم اي ساخته  را شريك

  

���u� �t��s��r��q��� � � �p�� on��m��� �l��k��j��i��h��g��f���u� �t��s��r��q��� � � �p�� on��m��� �l��k��j��i��h��g��f���u� �t��s��r��q��� � � �p�� on��m��� �l��k��j��i��h��g��f���u� �t��s��r��q��� � � �p�� on��m��� �l��k��j��i��h��g��f
��¢��¡������~��}��|��{��z���y��x��w��v��¢��¡������~��}��|��{��z���y��x��w��v��¢��¡������~��}��|��{��z���y��x��w��v��¢��¡������~��}��|��{��z���y��x��w��v  

 جز او را نپرستيد و  كه«  قاطع  فرماني  داد به  فرمان:  يعني »كرد  و پروردگار تو حكم«

  تمام  نيكي  به  با والدين  كه اين  داد به  فرمان  همچنين:  يعني »كنيد  پدر و مادر احسان  به
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  سبب  ، والدين است  وجود انسان  حقيقي  سبب  كه �رفتار كنيد زيرا بعد از خداوند

  .باشند مي و ايثار  از مهر و عطوفت  آكنده  در فضايي  وي  وجود و تربيت  ظاهري

  در اين  كند زيرا ايشان ا ذكر ميرا مخصوص  والدين  سالمندي  حالت  تعالي  حق  سپس

از   اگر يكي«: فرمايد مي  فرزند نيازمندترند پس  نيكي  ديگر به  حاالت  به  نسبت  حالت

  پس »برسند  سالخوردگي  به«تو   و تكفل  حمايت  در پناه:  يعني »تويا هر دو نزد   آنان

  : كني  رعايت  ر با ايشاندستور را در رفتا  پنج  اين  كه  بر توست

بار   كمترين  در آن  نگو كه  سخني  آنان  به:  يعني »مگو  اف  آنان  به  پس«:  اول

 يا صدايي  كلمه  نگو زيرا اين  ايشان  رابه»  اف«  كلمه  باشد و حتي  وجود داشته ايذايي

. دهد خبر مي  در قلبت  ايشان  يافتن و گرانبار  آزاري و دل  از تنگدلي  كه  است 

 پدر و مادر، يا گرانبار  به  نسبت  تنگي و دل  فرزند را از مالل  سبحان  ،خداي گونه بدين

  .كند مي  بر خود، نهي  ايشان  يافتن

از   آنان با:  يعني.  است  خويي و درشت  كردن پرخاش: نهر » مزن  بانگ  و بر آنان«:  دوم

  . آنها داد مزن  و بر روي  مگوي  سخن  و درشتي  سر پرخاش

  نرم:  يعني » شايسته  سخني«  و فرياد كشيدن  گفتن  اف  جاي به » و با آنان«:  سوم

و مهرآميز   نرم  سخن  از يك  توان مي  كه  وجهي  نيكوترين  به »بگو«آميز  ولطف

پدر   كه  است  و از ادب.  ، حيا، وقار و سنگيني ادب  با رعايت  تعبير كرد، توأم  ومحترمانه

  ! مادر جان ! پدر جان:  بگويي  بلكه  نخواني  شان نام  و مادر را رودررو به

  

��°�� �̄��®����������¬��«��ª��©�� �̈�§��¦��¥��¤���£��°�� �̄��®����������¬��«��ª��©�� �̈�§��¦��¥��¤���£��°�� �̄��®����������¬��«��ª��©�� �̈�§��¦��¥��¤���£��°�� �̄��®����������¬��«��ª��©�� �̈�§��¦��¥��¤���£  
  چون  كه  است  اين  آن  اصل »بگستر  بر آنان  فروتني  ، بال و از سر مهرباني«:  چهارم

خود  او را به  پرورشش  كند و براي  ابراز محبت  اش جوجه  باشد به  خواسته  پرنده

: گويد مي فرزند  به  تعالي  حق  گويي  گستراند پس را بر او مي  خويش  بچسباند، بال

  رعايتت  بال را در زير  ايشان  بگير كه  بر دوش  اي گونه را به  والدينت  و سرپرستي  تكفل

كار را   همين با تو  ات اليدر خردس  آنان  كه چنان  كني  ضميمه  خودت  و به  بگيري

  .اند كرده
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دو را مورد   آن !پروردگارا«  آنها و بعد از وفاتشان  در بزرگسالي »و بگو«:  پنجم

 همانند  و بخشايشي  رحمت:  يعني »پروردند  مرا در خردي  كه چنان  قرارده  مرحمت

 لفظ  البته.  كن  عنايت  شاناي  مرا، به  آنان  دادن پرورش  سبب مرا، يا به  آنان  دادن  پرورش

  . و دنياست  دين  هاي خوبي  همه  جامع»  رحمت«

  جمله  ؛ ازآن است  آمده  بسياري  پدر و مادر احاديث  به  نيكي  درباره  كه  شويم يادآور مي

 صخدا  رسول« : عنهما است هللا رضي  و انس  ابوهريره  روايت  به  ذيل  شريف  حديث

  آمين  چه  براي! اهللا يا رسول:شد  گفته!  آمين!  آمين ! آمين: فرمودند  گاه آنبر منبر برآمدند 

  نامت  هك  كسي  بر بيني  خاك! محمد اي:  آمد و گفت  نزدم  جبرئيل: گوييد؟ فرمودند مي

:  گفت  گاه آن!  آمين:  گفتم  من ! آمين: بگو شود و او بر تو درود نگويد،  برده  نزد وي

  آمرزيده  شود اما بر وي  سپري  ماه  درآيد و آن  بر وي رمضان   ماه  كه كسي  يبر بين  خاك

يا   پدر و مادرش  كه  كسي  بر بيني  خاك:  گفت  سپس!  آمين:  گفتم من !  آمين: نشود، بگو

 »! آمين:  گفتم  و من ! آمين: وارد نكنند، بگو  بهشت  او را به  دريابد اما آنان از آنها را  يكي

  دراثنايي«: فرمود  كه  آمده است � ربيعه بن مالك  روايت  به  شريف  در حديث  همچنين

شد و   مشرف  حضور ايشان  بهاز انصار   ، مردي بودم  نشسته صخدا  نزد رسول  من  كه

  مانده  باقي  ام با آنها بر ذمه  از نيكي  چيزي  والدينم  از مرگ  آيا پس !هللا يا رسول:  گفت

و   دعاكردن: چهارچيز!  آري«: ؟ فرمودند بجا آورم  را در حقشان  تا آن  تاس

آنها و   دوست  تنداش عهد آنها، گرامي  اجرا گذاشتن  آنها، به  براي  خواستن آمرزش

  اينهاست  پس.  نيست  ايشان  جانب جز از  برايت  كه  رحمي  صله  آوردن و بجا  پيوستن

  .» است  مانده  باقي  با آنها بعد از مرگشان  از نيكويي  ات بر ذمه  كه

  

��¿��¾������½��¼��»���º��¹�� �̧�¶µ�� �́�³��²��±��¿��¾������½��¼��»���º��¹�� �̧�¶µ�� �́�³��²��±��¿��¾������½��¼��»���º��¹�� �̧�¶µ�� �́�³��²��±��¿��¾������½��¼��»���º��¹�� �̧�¶µ�� �́�³��²��±  
  نهادهايتان در ضماير و  آنچه  به:  يعني » است  در نفسهايتان  آنچه  به  پروردگارتان«

يا   ينوالد  به  تان نيكي  ؛ از جمله آن  و عدم  در طاعات  مانند اخالص » داناتر است«  است

  رايب:  يعني » اوابين ا او براي باشيد قطع  اگر شايسته«آنها   به  نسبت  تان نافرماني

  توبه  دل  از صدق  كه كسي پس » است  آمرزنده«  توبه  سوي به  از گناهان  كنندگان رجوع
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شما   ايد، به كرده  توبه  از آن  كه  پذيرد لذا گناهي را مي  وي  توبه  عزوجل  كند، خداي

  .رساند نمي  زياني

برخورد  جا در بي  از او حركتي  كه  است  ناظر بر كسي  كريمه  آيه  اين« :گويد كثير مي ابن

از آنها را   نافرماني و  قصد سرپيچي  حركت  او از آن  كه زند، درحالي سر مي  با والدينش

  كند و ندامتش نمي  اخذهمؤ  او را بدان  عزوجل  لذا خداي  خير است  وي  نيت  ندارد بلكه

  .»پذيرد را مي

  

��Ê��É��È��Ç��Æ��Å��Ä���Ã��Â��Á��À��Ê��É��È��Ç��Æ��Å��Ä���Ã��Â��Á��À��Ê��É��È��Ç��Æ��Å��Ä���Ã��Â��Á��À��Ê��É��È��Ç��Æ��Å��Ä���Ã��Â��Á��À  
و   نزديكان با  نيكي  كرد، اينك  سفارش  با والدين  نيكي  به  خداوند متعال  كه بعد از آن

  و به«: كند مي  عطف  با ايشان  نيكي  دارند به  تنگاتنگي  رابطه  با هم  را كه  رحم  پيوندان

  و حقشان  بده را  حقشان  ات نسبي  نزديكان  به:  يعني » او را بده  حق  قرابت  صاحب

در   بايد انسان و  امر كرده  بدان �خداوند  كه  رحمي  صله  رعايت: از  است  عبارت

  آمده  شريف  درحديث. را بجا آورد  ، آن حال  اقتضاي  دارد و برحسب  توان  كه  حدي

و   متفاوت  مراتب  رحم  صله : يعني. » نزديكتر و نزديكترت  ، سپس مادر و پدرت« : است

شد،   نازل  آيه  اين  چون« :كند مي  روايت � ابوسعيد خدري. دارد  و ادنايي  اولي  هاي پله

  وي  را به  فدك  و باغ  عنها را فراخوانده هللا رضي فاطمه  دخترشان صخدا  رسول

  قول  به  آيه  اين« : است  و گفته  وارد كرده  اشكال  روايت  كثير بر اين اما ابن. »دادند

و «. »باشد  مدني  آيه  كند كه اقتضا مي  چنين  فوق  روايت  كه ، درحالي است  مشهور مكي

را   وي  ، نيز حق و كار عاجز است  از كسب  كه  فقير و مستمندي به:  يعني » مسكين  نيز به

  اي و توشه  سفر وامانده  در راه  كه  است  كسي:  السبيل ابن » لسبيلا ابن«  نيز به »و«  بده

  از صدقه  ماندگان  و در راه  مساكين  به  دادن  مراد صدقه. دهد  ادامه  راهش  به  ندارد كه

و   اسراف:  مراد از آن » كردني  اسراف  به  نكن  و اسراف«  است  فرض  صدقه يا  نفل

 شرعي تجاوز از حد  اسرافي  چنين  كه  است  حالل  هاي ند در راهو ناپس  رويه بي  خرج

،  است  حرام  هاي و در راه  در غير حق  مال  كردن ؛ صرف مراد از آن  همچنين.  است 

  .باشد  هرچند اندك
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���Õ���������Ô��Ó��Ò��Ñ��ÐÏ����Î��Í����Ì��Ë���Õ���������Ô��Ó��Ò��Ñ��ÐÏ����Î��Í����Ì��Ë���Õ���������Ô��Ó��Ò��Ñ��ÐÏ����Î��Í����Ì��Ë���Õ���������Ô��Ó��Ò��Ñ��ÐÏ����Î��Í����Ì��Ë  
  پس  است  از شيطان  مال  انفاق در  و اسراف »اند شياطين  برادران  كاران همانا اسراف«

  قول  اما به . است  اقتدا نموده  وي  و به  كرده  اطاعت  كرد، از شيطان  اسراف  كسي  هرگاه

  تبذير، انفاق« :گويد مي �مسعود ابن  كه چنان  نيست  خير اسرافي  جمهور فقها، در عمل

شر   لذا جز عمل » است  اسناسپ  پروردگارش  به  نسبت  و شيطان«. » است  در غير حق

پروردگار   به  نيز نسبت  كاران اسراف دهد پس نمي  كار شر فرمان  و جز به  نداده  را انجام

  .باشند مي  شيطان  و همدم  قرين  ناسپاسند، از آنجا كه  بزرگ

  

��M��L���K���J��I��H��G��F��E��D��C��B��A��M��L���K���J��I��H��G��F��E��D��C��B��A��M��L���K���J��I��H��G��F��E��D��C��B��A��M��L���K���J��I��H��G��F��E��D��C��B��A  
انتظار  به«  در راه  و درمانده  و از مسكين  قرابت  از صاحبان:  يعني » و اگر از آنان«

:  يعني » گرداني مي  ، روي اميدواري  بدان  از پروردگار خود كه  رحمتي

 در اختيار  پروردگارت  از جانب  رزقي  كه  است  آن  سبب  از آنها به  ات اگررويگرداني

  ارزاني  گشايشي  باره  اين تو در  به �خداوند  كه  اميدواري  ولي  بدهي  آنان  به  كه  نداري

، مانند  بده نيك  اي و وعده »بگو«  و دلجويانه  و نرم » ماليم  سخني  با آنان  پس«دارد؛ 

را از ياد  شما هللاشاءا در رسيد، ان �خدا  رزق  وقتي:  كه  آنان  به  سخن  اين  گفتن

  . افگن پيش  ديگري  يا عذر مقبول. برد  نخواهيم

از   شد كه  نازل  مستمنداني  همه  درباره  كريمه  آيه« :گويد مي  نزول  سبب  در بيان  ضحاك

  .»كردند مي  كمك  درخواست صخدا  رسول

  

��[��Z��Y��X��W��V���U����T��S����R��Q��P��O��N��[��Z��Y��X��W��V���U����T��S����R��Q��P��O��N��[��Z��Y��X��W��V���U����T��S����R��Q��P��O��N��[��Z��Y��X��W��V���U����T��S����R��Q��P��O��N  
 را  بخل  دستور داده  و معيشتي  در امور مادي  روي  ميانه  به  خداوند متعال  سپس

نبند و بسيار   خود را بر گردنت  و دست«: كند مي  و تبذير نهي  و از اسراف  نكوهش

  وي  دست  كه  است  كسي  همانند حال  بخيل  حال:  يعني » نكن  دستي  گشاده هم

 را بر گردنت  دستت  نه  باشد؛ پس  را نداشته  در آن  تصرف  باشد و توان  بسته  برگردنش

 زده  و حسرت  شده  مالمت  گاه آن  كه«  كن  پيشه  و اسراف  دستي بسيار گشاده  ببند و نه 
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و   كردن  لذا در خرج.  دستي  و گشاده  اسراف  سبب  ، يا به بخل  سبب  به » بنشيني  برجاي 

  كردن  ازدنبال  و جدا افتاده  وامانده  يعني: محسورا.  را برگزين  روي ميانه  ، حالت انفاق

  .فقر  سبب  مقاصد خود به

 صخدا  رسول نزد  اي پسربچه: گويد مي  كريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان �دمسعو ابن

امروز : فرمودند ص حضرت  خواهد، آن را مي...  و اين  از شما اين  مادرم:  آمد و گفت

. بپوشانيد  پيراهني  بر وي  خواهد كه مي از شما  پس:  گفت  كودك.  نيست  نزد ما چيزي

او دادند و خود   و به  آورده  بيرون  خويش  مبارك  ا از تنخود ر  پيراهن ص حضرت  آن

  .شد  نازل  آيه  اين  پس. نشستند  در خانه  درمانده

  را انفاق  مالش  بايد تمام  مؤمن  انسان: گويند مي  كه  است  كساني  بر قول  ردي  كريمه آيه

  كه كسي« : است  آمده  فشري  در حديث. نكند  ذخيره  فردايش  چيز را براي  و هيچ  كرده

  .»كرد، فقير نشد  پيشه  روي ميانه

  

��i��h��g���f�����������e�����d��cb��a�� �̀���_�� �̂�]��\��i��h��g���f�����������e�����d��cb��a�� �̀���_�� �̂�]��\��i��h��g���f�����������e�����d��cb��a�� �̀���_�� �̂�]��\��i��h��g���f�����������e�����d��cb��a�� �̀���_�� �̂�]��\  
:  يعني »گرداند مي  و تنگ  را گشاده  بخواهد، روزي  پروردگار تو بر هركه  گمان بي«

 ديگر تنگ  و بر بعضي  گشاده  را بر بعضي  دارد، روزي  كه  اي بالغه  حكمت  سبب  به او

بندگان   او به  در حقيقت«  تو نيست  متوجه  سرزنشي  هيچ !پيامبر  اي  گرداند پس مي 

  . ستني  چيز بر او پنهان  و هيچ » خود دانا و بيناست 

  ، نه تنگدستي  اين  كه  است  ايشان  در تنگدستي صخدا  رسول  بخش  تسلي  كريمه  آيه

  در حديث.  است  خاطر حكمتي  به  بلكه  ايشان  به  دگار نسبتپرور  مهري بي  از روي

را جز فقر   ايمانشان  هستند كه  كساني  مؤمنم  همانا از بندگان« : است  آمده  قدسي  شريف

و   ام ساخته  تباه  رابر ايشان  دينشان  گمان ، بي را توانگر سازم  دهد و اگر ايشان نمي  سامان

كند و اگر  نمي  درست  توانگري را جز  ايمانشان  هستند كه  كساني  من  همانا از بندگان

  و توانگري غنا  اما گاهي. » ام ساخته  تباه  را بر ايشان  ا دينشان، محقق را فقير سازم  ايشان

  بر خداي  ـ پناه   است  عذاب  ، و فقيرساختنشان» استدراج«  از مردم  بعضي  در حق

  . از آن  هم و  از اين  ؛ هم سبحان
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��y�����x��w���v��u��t��sr��q��p��on��m��l���k��j��y�����x��w���v��u��t��sr��q��p��on��m��l���k��j��y�����x��w���v��u��t��sr��q��p��on��m��l���k��j��y�����x��w���v��u��t��sr��q��p��on��m��l���k��j  
  در جاهليت  از اعراب  برخي  كه چنان» خود را نكشيد  فرزندان  تنگدستي  و از بيم«

 و شما » دهيم مي  شما را روزي  و هم  آنان  هم  كه  ماييم«شدند  مي  جنايت  اين  مرتكب

  كشتن گمان بي«داريد  روا مي  جنايتي  چنين  آنان  در حق  نيستيد كه  آنان  دهنده روزي

 �خداوند  كه كند بر اين مي  داللت  آيه  اين« :گويد كثير مي ابن » است  بزرگ  گناهي  آنان

  .» تر است مهربان  فرزندش  به  خود از پدر نسبت  بندگان  به

  

��c��b���a�� �̀�����_�����~��}|��{��z��c��b���a�� �̀�����_�����~��}|��{��z��c��b���a�� �̀�����_�����~��}|��{��z��c��b���a�� �̀�����_�����~��}|��{��z  
  حركات و كنار و  ؛ مانند بوسه آن  مقدمات  دادن  با انجام »نشويد  زنا نزديك  و به«

شود  مي از خود زنا را نيز شامل  نهي  اولي  طريق  زنا به  به  از نزديكي  نهي  البته. ديگر

باشد  مي  وعقل  ، و تجاوز از حد شرع زنا بسيار زشت:  يعني » است  فاحشه  آن  هرآينه«

در . كشاند مي  دوزخ انجامد و به ها مي نسب  شدن  آميخته  زيرا به » است  بد راهي  و آن«

  بزرگتر از آن �نزدخداوند  گناهي  ، هيچ بعد از شرك« : است  آمده  شريف  حديث

  .» نيست  حالل  برايش  دهد كه قرار  را در رحمي  اي نطفه  مردي  كه  نيست

  

� �r��q��p� �o��n� � �m� � lk��j� �i� �h� � � �g� �f��e��d� �r��q��p� �o��n� � �m� � lk��j� �i� �h� � � �g� �f��e��d� �r��q��p� �o��n� � �m� � lk��j� �i� �h� � � �g� �f��e��d� �r��q��p� �o��n� � �m� � lk��j� �i� �h� � � �g� �f��e��d������t� �s��t� �s��t� �s��t� �s
��|��{�����z���y��xw���v��u��|��{�����z���y��xw���v��u��|��{�����z���y��xw���v��u��|��{�����z���y��xw���v��u  

 او را با پناه  تعالي  حق  را كه  كسي:  يعني » است  كرده  خداوند حرام  را كه  و نفسي«

 حق  جز به«  است  قرار داده  ، محفوظ و محترم يا عهد امان  عهد ذمه  ، يا با پناه دين 

 ؛ مانند است  در آنها مباح  سنف  قتل  كه  است  مواردي  ، شامل حق به  كشتن »نكشيد 

عمد   در قتل  از قاتل  گرفتن  و قصاص) همسر  داراي  شخص(  محصن  ارتداد، زناي

 وي  كشتن  براي  شرعا مجوزي  كه  سببي  به  نه »شود  كشته  ستم  به  و هر كس«وتجاوز 

  كه  مقتول  ز ورثها  كسي  به:  يعني » ايم داده  اي سلطه  وي  ولي  به  گمان بي  پس«  است 

اگر بخواهد او رابكشد،   كه  ايم داده  قاتل  عليه  ، قدرتي است  امر وي  و متولي  سرپرست
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نبايد در «  مقتول  ولي:  يعني »او  پس«بگيرد   اگر بخواهد عفو كند و اگر بخواهد ديه

جاي  نمايد، يا به  جهكند، يا او را شكن  را مثله  مثال قاتل  كه اين  به »كند  روي زياده  قتل

 » است  شده  داده  او ياري  گمان بي«رساند   قتل  را به  ديگري  يا اشخاص  شخص  قاتل

  زيرا حق  است  شده  داده  مؤيد و ياري �خداوند  از سوي  مقتول  ا وليقطع:  يعني

  حقش  حقاقا  براي  بپاخاستن و  دادنش  ياري  را به  اسالمي  امور جامعه  متوليان  تعالي

همانا « : است  آمده  شريف  درحديث. باز دهند  وي  را بگيرند و به  تا حقش  داده  فرمان

  .» است  مسلماني  تر از كشتن آسان �دنيا در نزد خداوند  رفتن از بين

  كند كه مي  امر داللت  بر اين  ظاهر آيه« :گويد مي  در تفسيرش  است  از احناف  كه  نسفي

  .»شود مي  جاري  قصاص  حكم  و ذمي  مسلمان  و در ميان  آزاد و برده  شخص  در ميان

  

��±������ � � � � � � � � �°�� �̄�®��¬«��ª��© �̈�§��¦��¥��¤���£����¢��¡�����~��}��±������ � � � � � � � � �°�� �̄�®��¬«��ª��© �̈�§��¦��¥��¤���£����¢��¡�����~��}��±������ � � � � � � � � �°�� �̄�®��¬«��ª��© �̈�§��¦��¥��¤���£����¢��¡�����~��}��±������ � � � � � � � � �°�� �̄�®��¬«��ª��© �̈�§��¦��¥��¤���£����¢��¡�����~��}
��²��²��²��²  

 نزديك از  نهي »نشويد  ـ نزديك  نيكوتر است  كه  اي شيوه  ـ جز به  يتيم  مال  و به«

  يتيم  مال به  بردن  از دست  ، نهي از آن  و هدف  است  مبالغه  ، از باب يتيم  مال  به  شدن 

  انداختن كار به اما  است  وي  مال  كننده  تباه  كه  اي شيوه  ، يا به آن  كردن تلف  باشد؛ به مي

  است  عبارت  شيوه  ندارد اين  ، مانعي نيكوتر است  كه  اي شيوه  به  ولي  ازسوي  يتيم  مال

  يتيم  و منفعت  سودآور است  كه  در اموري  با آن  گذاري ، سرمايه يتيم  مال  يدار نگه: از

رشد خود   به  كه  گاه تا آن«  اسراف  بدون  از آن  بر يتيم  باشد و انفاق مي  نهفته  در آن

  كمال  به  عقلش  ، يعني يافت  دست خود  عقلي  رشد و بلوغ  به  يتيم  چون  پس »برسد

  خويش  امور مالي  به  كه طوري به شد،  كامل  وي  و حركتي  حسي  يرسيد و قوا

بسپاريد، يا   وي  را به  شما بايد مالش  كه  است  حالت  كند، در اين  رسيدگي  توانست مي

  و به«  نيست  كافي  عقلي  بلوغ  بدون  جنسي  بلوغ  البته. كنيد  تصرف  اش با اجازه  در آن

با   كنيد و اين  قيام  آن  شرعي  خود بر وجه  خداي عهد خود با  به:  يعني »عهد وفا كنيد

انور ميسر   پسند شرع مورد  قانون  و تطبيق  تعالي  حق اوامر و نواهي  و رعايت  داشت نگه

با   بر جواز عهدشكني  كه داريد؛ مگر آن  را نگه  خود با مردم عهد و پيمان  همچنين.  است
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در  »خواهد شد  از عهد پرسش  زيرا كه«باشد   وجود داشته  خصوصي به  دليل  آنان

  .ايد؟ كرده  چه  و مردم �خود با خدا  عهد وپيمان  به  ، كه آخرت

  

��À��¿��¾����½��¼���»º����¹�� �̧�����¶��µ�� �́�³��À��¿��¾����½��¼���»º����¹�� �̧�����¶��µ�� �́�³��À��¿��¾����½��¼���»º����¹�� �̧�����¶��µ�� �́�³��À��¿��¾����½��¼���»º����¹�� �̧�����¶��µ�� �́�³  
  مستقيم  و با قسطاس«نكاهيد   و از آن »دهيد  را تمام  كنيد، پيمانه مي  پيمانه  و چون«

  طال و غير آن  سنجش  ، ترازوهاي قپان  ، كه كاال است  ابزار سنجش:  قسطاس »نيدك  وزن

  است  ابزار سنجشي ترازو و  آن:  مستقيم  قسطاس. گيرد را در بر مي  سنجش  از ابزارهاي

  آن  طور درست  را به اشيا  بيفزايد بلكه  برآن  كند و نه  كم  چيزي  نه  حقيقي  از وزن  كه

  پيمانه  دادن  تمام » اين«  است  پيمانه  ، همان رومي  زبان  به»  قسطاس« : قولي به. ايدنم  وزن

،  نيك  نام  آن  نتيجه  ، كه نزد مردم و در �شما در نزد خدا  براي » بهتر است«  و وزن

  انصاف كار و با درست  گونه  اين  كه  است  با كسي  معامله  به  مردم  و گرايش  نيك  پاداش

  و عاقبت  انجام:  يعني » تر است فرجام  خوش«  و وزن  پيمانه  دادن  تمام  اين »و«باشد 

  .دارد  بهتري

را   آن  شود و سپس قادر نمي  حرام  دادن  بر انجام  كسي« : است  آمده  شريف  در حديث

ندارد    الخداوند متع  جز ترس  ديگري  انگيزه  هيچ  آن  از ترك  كه كند درحالي نمي  ترك

  به  است  بهتر از آن  را كه  چيزي  از آخرت  در دنيا قبل  طور عاجل  خداوند به  كه مگر اين

  .»دهد مي  او عوض

  

Â��ÁÂ��ÁÂ��ÁÂ��Á����É���ÈÇ��Æ��Å��Ä��ÃÉ���ÈÇ��Æ��Å��Ä��ÃÉ���ÈÇ��Æ��Å��Ä��ÃÉ���ÈÇ��Æ��Å��Ä��Ã����ÊÊÊÊ����ËËËË����ÌÌÌÌ����ÍÍÍÍ����Ï��ÎÏ��ÎÏ��ÎÏ��Î�������Ò��Ñ��Ð���Ò��Ñ��Ð���Ò��Ñ��Ð���Ò��Ñ��Ð  
كند  مي  نهي  متعال  ، خداي ترتيب  اين  به » نكن  دنبال  نداري  علم  بدان  را كه  و چيزي«

  مانند نكوهش ندارد،  علم  آن  به  كند كه  عمل  چيزي  بگويد يا به  چيزي  انسان  كه ز اينا

،  معني  اين  همچنين .از حدسها و گمانها  و پيروي  علم  بدون  ساختنشان  و متهم  مردم

  عيوب  وجوي ، جست ديگران  به  زدن ، افترا و طعن دروغ  ، سخن دروغ  گواهي  شامل

ها و  ها، تقلب از دغلبازي  اخبار وغير اين  ، جعل علمي  حقايق  كردن  دگرگون،  مردم

  دين  بر اثر ضعف  امروزه  بدبختانه. شود نيزمي  و گمان  و تخمين  بر حدس  مبتني  اعمال
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  در حديث.  است  پيدا كرده  شيوع  مسلمانان  ميان ناپسند در  روش  ، اين و اخالق  و ايمان

زيرا «. » هاست سخن  ترين دروغ  گمان  برحذر باشيد چراكه  از گمان« : است  آمده  شريف

آنها   از صاحب:  يعني »خواهند شد  واقع  مورد پرسش  ، همه و قلب  و چشم  گوش

  زيرا حواس  است  كار گرفته به  راهي  خود را در چه  حواس  اين  شود كه مي  پرسيده

  پاداش  كار گيرد، سزاوار دريافت گر او آنها را در خير بها  كه اند  وابزاري آالت  انسان

  اين �خداوند:  قولي به. باشد مي  كار گيرد، سزاوار عقاب شر به و اگر آنها را در  است

  انجام  صاحبشان  كه  آورد و آنها از آنچه مي  نطق  از آنها به  پرسش  اعضا را در هنگام

  . است  حقيقت  اين  گواه  و احاديث  آيات  كه چنان. دهند خبرمي  است  داده

  

��á��à����ß�����Þ��Ý��Ü��Û��Ú��Ù��Ø×��Ö��Õ��Ô����Ó��á��à����ß�����Þ��Ý��Ü��Û��Ú��Ù��Ø×��Ö��Õ��Ô����Ó��á��à����ß�����Þ��Ý��Ü��Û��Ú��Ù��Ø×��Ö��Õ��Ô����Ó��á��à����ß�����Þ��Ý��Ü��Û��Ú��Ù��Ø×��Ö��Õ��Ô����Ó  
  است  بودن  و خرامان  ، فخر، خودبيني نخوت:  مرح »نرو  راه  نخوت  به  و در زمين«

 تعبير  اين.  بر آن  متكبرانه  رفتن  با راه » شكافت  تواني را نمي  هرگز زمين  چراكه«

 كوهها تواني  به  در درازي  و نه«  است  منش نخوت  و تحقير مستكبران  تهكم  متضمن

رسد  مي آنجاها  به  ، قدرتت بيني و فخر و خودبزرگ  هرگز با خودنگري  نه:  يعني »رسيد 

در . وادارد كبر و نخوت  تو را به  ات و جثه  هيكل  تا بزرگي  كني  با كوهها برابري  كه

بخشد  مي  كند، خدا او رارفعت  خدا تواضع  براي  هر كس« : است  آمده  شريف  حديث

  آمده  شريف  درحديث  همچنين. » است  او نزد خود حقير اما نزد خداوند بزرگ  پس

و دو   رفت مي  راه  خرامان  از شما خرامان  قبل  هاي از امت  مردي  كه  در اثنايي« : است

  او را فروبرد و او تا روز قيامت زمين  باليد، ناگهان آنها مي به و  پوشيده  قيمت  گران  جامه

  .رود فرومي  در آن  همچنان  يعني. »جنبد مي  در آن

  

���é��è��ç��æ��å�����������ä��ã��â���é��è��ç��æ��å�����������ä��ã��â���é��è��ç��æ��å�����������ä��ã��â���é��è��ç��æ��å�����������ä��ã��â  
 از  بخش  آن:  يعني » نزد پروردگار تو ناپسند است  ها، بدش خصلت  اين  همه«

آنها  و او از  ناپسند بوده  تعالي  آمد، نزد حق  عمل  هب  ا نهيا از آنهفوق  كه  هايي خصلت

  .كرد  بايد آنها را ترك  پس  نيست  دارد و هرگز بدانها راضي  نفرت
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 ﴾`������a��`a��`a��`a|��{��~��_�|��{��~��_�|��{��~��_�|��{��~��_�﴿:  و از آيه  گذشت  قبل  ذكر آنها در آيات  كه  سفارشهايي » اين«

��L��K��J��I��L��K��J��I��L��K��J��I��L��K��J��I﴿:  از شرك  با نهي  باز هم  كه  آيه  اين  و به  شروع  است  از شرك  نهي  كه

MMMM...﴾ گيرد؛  دربر مي  يرا از اوامر ونواه  تكليف  وپنج بيست  شود و در مجموع مي  ختم

  فرستاده  وحي  سويت به  از حكمت  پروردگارت  كه  است  چيزهايي  آن  از جمله«

  ختم) 39(  آيه  و به  شروع) 23(  از آيه  كه  حكمي  وپنج بيست  مجموعه  اين:  يعني » است

، از  است  از شرك  توحيد ونهي  آنها امر به  ـ آغاز و انجام  گفتيم  كه شود و ـ چنان مي

 � عباس ابن.  نيست  راهي هرگز فساد را بدانها  كه  است  و محكمي  متقن  احكام  جمله

  .» است  شده  خالصه  اسرائيل بني  از سوره  آيه  در پانزده  تورات  كتاب  همه« :گويد مي

و  تأكيد  براي  ، خداوند متعال سان بدين » ديگر قرار نده  ، معبودي يگانه  و با خداي«

را   شرك از  ، نهي است  آن  و ستون  دين  هاي خصلت  توحيد رأس  كه  حقيقت  اين  تثبيت

خود را  تو  هم  كه »و مطرود  زده  حسرت  وگرنه«تكرار نمود   كاماح  در آخر اين

و   رانده  حق  از رحمت  كه كنند در حالي  تو را مالمت  و خلق �خدا  و هم  كني  مالمت

  .»شد  خواهي  افگنده  در دوزخ«  هستي  زده حسرت

  

���a�� �̀�_�� �̂�����]��\[��Z��Y��X��W���V��U���a�� �̀�_�� �̂�����]��\[��Z��Y��X��W���V��U���a�� �̀�_�� �̂�����]��\[��Z��Y��X��W���V��U���a�� �̀�_�� �̂�����]��\[��Z��Y��X��W���V��U  
  عقيده آنها اثر و ثمر  به  تمسك  كه  اوامر و نواهي  در ميدان  يعوس  گلگشت  بعد از اين

آيا « :كند مي  را بيان  شرك  اهل  از مواقف  موقفي  عزوجل  ، خداي توحيد است

  دختراني  و خود از فرشتگان  داده  اختصاص  پسران«  داشتن » شما را به  پروردگارتان

. خدايند  دختران  پندارند؛ فرشتگان مي  كه  كفاري  به  است  خطابي  اين »؟ است  برگرفته

  داشتن  شما را به لذا  داده  شما را بر خود برتري  پندارتان  به  تعالي  آيا حق:  يعني

شما   هرآينه« ؟ است  خود برگرفته  را براي  و دختران  داده  پسر اختصاص  فرزندان

و   و زشتي  عزوجل  خداي بر  رتو جسا  در جرأت  كه »گوييد مي  بزرگ  بس  سخني

  .تصور كرد  توان نمي  اي حد و پايه  هيچ  فروتر از آن  كه  است  اي پايه  به  وقاحت
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���l��k�����j��i��h��g��f��e��d��c��b���l��k�����j��i��h��g��f��e��d��c��b���l��k�����j��i��h��g��f��e��d��c��b���l��k�����j��i��h��g��f��e��d��c��b  
  گرفته  امثال  از بيان » ايم كرده  بيان  گون گونه«را   حقايق » قرآن  ، ما در اين راستي  و به«

،  را در قرآن  ها و معاني ما سخن:  است  اين  يا معني.  ، هشدار و غيره ، مژده وعده  تا طرح

  نظير آن  آوردن بشر از  جديد كه  و تمثيلي  و ترتيب  ديگر و آهنگ  روشي  هر بار به

تدبر و   ، راه خردهايشان انداختن كار و با به »تا پند گيرند«  ايم ، تكرار كرده عاجز است

جز بر   ولي«شوند   گويند، آگاه مي  كه  آنچه  را اختيار كنند تا بر بطالن  تفكر در قرآن

و   از حق  كفار و ستمگران  و دوري  جز بر نفرت  قرآن:  يعني »افزايد نمي  آنان  رميدن

  سبب  جز به  نيست  افزايد و اين نمي  و صواب  درست  در راه  آنها از انديشيدن  غفلت

  . ها و روانهايشان دلها، عقل  بيماري

  

��z���y���x��w��v��u��t��s������r��q��p��o�����n��m��z���y���x��w��v��u��t��s������r��q��p��o�����n��m��z���y���x��w��v��u��t��s������r��q��p��o�����n��m��z���y���x��w��v��u��t��s������r��q��p��o�����n��m  
 حتما  صورت  گويند، در آن مي«  مشركان » كه ديگر بود چنان  اگر با او خداياني: بگو«

در :  يعني »آمدند برمي  عرش  خداوند صاحب  سوي به  راهي  در صدد جستن

 و بر او  كرده  كشمكش  تعالي  جستند تا با حق يم  راهي  ادعايي  خدايان  ، آن صورت آن

پيكارها   ، بر سر قدرت كرده  ديگر چنين با يك  و قدرتمندان  شاهان  كه نمايند چنان  غلبه

  خدايان  ، آن صورت در آن:  است  اين  يا معني. كنند پا مي اندازند و كشتارها به مي  راه  به

نگريد،  مي  يگانه  خداي خود نزد  براي  هايي واسطه  دهدي  آنها به  شما به  كه  اي ادعايي

او بر   به  و نزديكي  قرب و در صدد  كرده  و نيايش  را پرستش  تعالي  حق  خودشان

 زنيد، در مي  آنها چنگ  آستان به �خدا  به  نزديكي  شما ديگر چرا براي  پس. آمدند مي

  .باشد  وجود داشته  اي واسطه ما و اوش  ميان  كه  نيست  اين  به  نيازي  كه  حالي

  

��a������������� �̀�_��~��}��|��{��a������������� �̀�_��~��}��|��{��a������������� �̀�_��~��}��|��{��a������������� �̀�_��~��}��|��{  
وبرتر  »واالتر  و بسي«  است  و پاكي  تنزيه  معناي  به:  تسبيح » است  و منزه  او پاك«

 به«  عظيم  و بهتانهاي  زشت  ؛ از سخنان ستمگران  اين »گويند مي  از آنچه  است«
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از   دوري  و در نهايت  بزرگي  در نهايت �خداوند:  يعني » بزرگ  اي برتري 

 الوجود و باقي  وجود قرار دارد زيرا او واجب  مراتب  و در برترين  بوده  پندارهايشان اين

  قديم  در ميان  باشد چه وجود مي  مراتب  از ادني  فرزند گرفتن  كه ، درحالي است  باالذات 

  .وجود دارد  متا  ، منافاتي و محتاج  و غني  و حادث

  

���u��ts��r��q���p��o��n��m��l��k��j��ih��g��f��e����d���c��b���u��ts��r��q���p��o��n��m��l��k��j��ih��g��f��e����d���c��b���u��ts��r��q���p��o��n��m��l��k��j��ih��g��f��e����d���c��b���u��ts��r��q���p��o��n��m��l��k��j��ih��g��f��e����d���c��b
��y��x��w�������v��y��x��w�������v��y��x��w�������v��y��x��w�������v  

  عقل  داراي  كه  از مخلوقاتي » در آنهاست  و هركه  و زمين  گانه هفت  آسمانهاي«

  عقل  داراي  كه  از موجوداتي  ـ و نيز غير آنان  و جن  و انس  وخردند ـ مانند فرشتگان

  او را در حال  كه مگر اين  چيز نيست  گويند و هيچ مي  او را تسبيح«نيستند 

  همه  شامل  معني  اين  پس.  حال  زبان  يا به  قال  زبان  به »گويد مي  تسبيح ستايش

  تمام ! باشند ـ آري  كه  شوند ـ هر چه مي  ناميده»  شي«  شود كه مي مخلوقاتي

  شما تسبيح  ولي«  و تواناست  آفريننده �خداوند  كه اين  دهند به مي  گواهي مخلوقات

 .فهميد گويند، نمي مي  تعالي  حق  از تسبيح  جمادات  را كه  و آنچه »يابيد درنمي آنها را

 ها و از نشانه  و تدبر دراين  از انديشه  كه  است  كفاري  متوجه  خطاب:  قولي به

  وي  از بردباري » او بردبار آمرزگار است  گمان بي«تابند  برمي  از آنها روي  گرفتن عبرت

  شما رامؤاخذه  كاران توبه  كه  است  وي  دهد و از آمرزگاري مي  شما را مهلت  كه  است

  .كند نمي

خود   بنابر حقيقت �خداوند  اشيا براي  تمام  گفتن تسبيح: اند گفته  از مفسران  جمعي

  خداوند متعال گفتن  تسبيح  به  مجازي  نه  طور حقيقي به اشيا  تمام:  كه اين  باشد، يعني مي

  روايت  به  شريف  درحديث. فهمد شنود و نمي آنها را نمي  تسبيح  بشر اين  اند ولي ناطق

  يكي  بدن  موري« :فرمودندصخدا  رسول  كه  است  آمده � هريره از ابي  و مسلم  بخاري

  گاه زدند آن  را آتش  مورچگان  ر كرد تا النهپيامبر ام  آن  را گزيد پس ‡نبياااز 

  من  براي  ها را كه از امت  مور، امتي  يك خاطر آزار به:  فرستاد كه  او وحي  به �خداوند

  غذا، تسبيح  خوردن  ما در حال«:گويد مي �مسعود ابن. »!؟ زدي  گفتند، آتش مي  تسبيح
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را   هايي سنگريزه صخدا  رسول«:  كند كه مي  روايت �ابوذر. » شنيديم غذا را مي  گفتن

. »شد مي  شنيده  عسل آنها همانند آواز زنبور  گفتن  تسبيح  صداي گرفتند پس  دست به

  ابوبكر و عمر و عثمان  ها در دست سنگريزه  تسبيح  صداي  كه است  همچنين نقل

  آمده � خدري عيدس ابي  روايت  به  شريف  نيز در حديث. شد مي  شنيده  عنهم هللا رضي

چيز   و هيچ  و كلوخ  و سنگ  و درخت  و انس  جن« :فرمودند صخدا  رسول  كه  است

  .»دهند مي  گواهي  در روز قيامت  برايش  كه شنوند  مگر اين را نمي  مؤذن  صداي ديگر

ر د ، آنها در اينجا ميسر نيست  نقل  كه  و ديگر رواياتي  روايات  اين  به  با نگاهي  پس

  گفتن تسبيح :گويند مي  كه  از ايشان  كساني  بر قول  از مفسران  گروه  اين  قول  كه  يابيم مي

  اول  كثير نيز قول ابن .دارد  ، ترجيح قال  زبان  به  نه  است  حال  زبان  و به  مجازي  جمادات

  . است  داده  را ترجيح

  

��§��¦���¥��¤��£��¢��¡�����~��}��|���{��z��§��¦���¥��¤��£��¢��¡�����~��}��|���{��z��§��¦���¥��¤��£��¢��¡�����~��}��|���{��z��§��¦���¥��¤��£��¢��¡�����~��}��|���{��z  
  پوشيده  اي ندارند، پرده  ايمان  آخرت  به  كه  تو و كساني  ، ميان بخواني  قرآن  ونو چ«

اند  كساني تو، همانند  از قرائت  و تغافل  روگرداني  سبب  به  كافران:  يعني » دهيم قرار مي

. اردد بازمي  قرائتت  آنها را از شنيدن  قراردارد كه  پوشاننده  حجابي  تو و آنان  ميان  كه

بينند و از  نمي تو را  كه  دهيم قرار مي  اي پرده  تو و آنان  ميان:  است  اين  معني  قولي به

  تأييد اين  به. فهمند شنوند ونمي تو را نمي  قرائت  كه  ، درحالي ماني مي  ايمن  آزارشان

  است �ابوبكراسماء دختر  كثير از ابن  روايت  جمله  ؛ از آن است  آمده  نيز رواياتي  قول

  كه درحالي  ابولهب  زن  جميل  ام شد،  نازل)  لهب يدا ابي  تبت(  سوره  چون« :فرمود  كه

  تا به  جست را مي صپيامبر خدا  كنان خواند، ولوله و رجز مي  داشت  بر دست  سنگ

  .»ديد بودند، نمي  نشسته �در كنار ابوبكر  را كه  كند اما ايشان  حمله  ايشان

  .ندارند را  الهي  آيات  شنيدن  تحمل  آخرت  منكران  آيد كه بر مي  چنين  آيه  ناز اي
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��¼��»��º��¹�� �̧�¶��µ�� �́�³��²±����°�� �̄�®��¬��«��ª��©��¨��¼��»��º��¹�� �̧�¶��µ�� �́�³��²±����°�� �̄�®��¬��«��ª��©��¨��¼��»��º��¹�� �̧�¶��µ�� �́�³��²±����°�� �̄�®��¬��«��ª��©��¨��¼��»��º��¹�� �̧�¶��µ�� �́�³��²±����°�� �̄�®��¬��«��ª��©��¨
��¾���½��¾���½��¾���½��¾���½  

  همان ها پوشش  آيا مراد از اين »را نفهمند  تا آن  نهيم مي  پوششهايي  و بر دلهايشان«

  قبل  بر حجاب  ديگر افزون  ، يا مراد حجابي است  قبل  در آيه  ذكر شده  حجاب

  برآن  ديگر افزون  حجابي  مراد از آن  دهد كه مي  ترجيح  جرير طبري باشد؟ ابن مي

و «.  دهيم مي قرار  اي و گراني  كري:  يعني » اي سنگيني  و در گوشهايشان«  پوششهاست

را نزد او   خدايانشان  كه آن  بي » ياد كني  يگانگي  پروردگار خود را به  در قرآن  چون

  .را نشنوند  تا قرآن »كنند مي  پشت  با نفرت«  آوري  شفيع

آمدند، در   ديدار ابوطالب  به  قريش  از اشراف  جمعي:  است  آمده  نزول  سبب  در بيان

ور توحيد را مر  آيات  پرداخته  قرآن  قرائت  شدند و به  وارد خانه صخدا  اثنا رسول  اين

  از آن  عرب  كلمه  بگوييد تا با اين) االاهللا الاله( ! قريش  گروه  اي« :فرمودند  كردند، سپس

  اين  بود كه  همان. گرداندنداما آنها رو بر. گردد  شما مطيع  براي  شما شود و عجم

  .شد  نازل  كريمه آيه

  

Ï��Î����Í��Ì��Ë���Ê���É��È��Ç���Æ��Å��Ä������Ã��Â��Á����À��¿Ï��Î����Í��Ì��Ë���Ê���É��È��Ç���Æ��Å��Ä������Ã��Â��Á����À��¿Ï��Î����Í��Ì��Ë���Ê���É��È��Ç���Æ��Å��Ä������Ã��Â��Á����À��¿Ï��Î����Í��Ì��Ë���Ê���É��È��Ç���Æ��Å��Ä������Ã��Â��Á����À��¿��������������Ñ��Ð��Ñ��Ð��Ñ��Ð��Ñ��Ð
��Ò��Ò��Ò��Ò  

 منظور گوش  چه به  كه  دانيم دارند، ما بهتر مي فرامي  تو گوش  سوي به  كه  هنگامي«

 قرآن  تو و به  به  تو استهزا و استخفاف  به  دادن  از گوش  منظور آنان:  يعني »دهند مي 

را   تو پروردگارت  كه  در هنگامي  سر و صدا و همهمه  انداختن  راه  تا با به  است 

را   را نشنود و پيامت  صدايت  كسي  ايجاد كنند كه  اي غلغله  ، چنان كني ياد مي  يگانگي به

 در ميان  كه  آنچه  به  ما داناتريم:  يعني »پردازند نجوا مي  به  كه  گاه و نيز آن«نفهمد 

ونجوا   تهراز گف  هم تو با  و استهزاي  تكذيب  پيرامون  كه  گاه كنند آن مي  مطرح  خويش 

 را پيروي  شده افسون  جز مردي: گويند مي  ستمگران  اين  كه  وقتي«كنند؛  مي

  . است  شده  خارج  و از حد اعتدال  گشته  و برهم  درهم  بر اثر جادو عقلش  كه »كنيد نمي 
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���Ü��Û��Ú��Ù��Ø��×��Ö��Õ��Ô���Ó���Ü��Û��Ú��Ù��Ø��×��Ö��Õ��Ô���Ó���Ü��Û��Ú��Ù��Ø��×��Ö��Õ��Ô���Ó���Ü��Û��Ú��Ù��Ø��×��Ö��Õ��Ô���Ó  
  گفتند كه  ، باري تو كاهني  گفتند كه  باري »تو مثلها زدند  براي  چگونه  بنگر كه«

از » شدند  گمراه  پس«  اي ديوانه  گفتند كه  و باري  شاعري  گفتند كه  ، باري جادوگري

:  يعني »برند نمي  جايي  به  راه  و در نتيجه«خود   پندارهاي  اين  در تمام  صواب  راه

بر تو   و تمسخري  طعن  نچنا  سوي توانند به توانند برد، يا نمي نمي  راه  هدايت  سوي به

  .شود  منفعل  را بپذيرد و باورها بدان  عقلها آن  ببرند كه  راه

  

���æ��å��ä��ã��â��á��à���������ß��Þ��Ý���æ��å��ä��ã��â��á��à���������ß��Þ��Ý���æ��å��ä��ã��â��á��à���������ß��Þ��Ý���æ��å��ä��ã��â��á��à���������ß��Þ��Ý  
:  رفات » شديم  پاشيده  و از هم  پوسيده  چند و اعضايي  استخواني  آيا وقتي: و گفتند«

  بعد از مرگ  كه  گاه آن : يعني. اشيا  همهگردد از   و پاشان  شكند و كهنه  در هم  كه  آنچه

  كه  وقتي:  ، يعني است  خاك  رفات:  قولي به. شود  پاشيده  در هم  و اجسادمان  بپوسيم

استبعاد و   براي  استفهام »؟ شويم مي  جديد برانگيخته  آفرينشي  آيا به«  شويم  خاك

  . دانيم مي  قبول  رقابلغي را بسيار بعيد و  چيزي  چنين:  ، يعني انكار است

  

��G��F��E��D�����������C��B��A��G��F��E��D�����������C��B��A��G��F��E��D�����������C��B��A��G��F��E��D�����������C��B��A  
شما   خداوند متعال باشيد، يقينا  هم  يا آهن  اگر سنگ:  يعني»  باشيد يا آهن  سنگ: بگو«

  زنده  ميراند سپس را مي ابتداء شما را آفريد و يقينا شما  كه  آفريند، چنان را از نو باز مي

  .ر شما را پديد آوردبا  اولين  كه كند چنان مي

  

���Z��Y���XW��V��U��T��S��RQ��P��O��NM���L��K��J��I��H���Z��Y���XW��V��U��T��S��RQ��P��O��NM���L��K��J��I��H���Z��Y���XW��V��U��T��S��RQ��P��O��NM���L��K��J��I��H���Z��Y���XW��V��U��T��S��RQ��P��O��NM���L��K��J��I��H
��e��d��c����b��a�� �̀�_ �̂�]��\��[��e��d��c����b��a�� �̀�_ �̂�]��\��[��e��d��c����b��a�� �̀�_ �̂�]��\��[��e��d��c����b��a�� �̀�_ �̂�]��\��[  

 يا از نوعي:  يعني »نمايد مي  شما بزرگ  در دلهاي  كه  ديگر شويد از آنچه  يا نوعي«

  هرچه  اما بدانيد كه اند  و آهن  ، بزرگتر از سنگ و تضاد با حيات  در امر تباين  شويد كه 

ما را   كسي  چه:  خواهند گفت  پس«شويد  مي  برانگيخته  نخواه  بشويد، خواه
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يا   يا آهن  يا سنگ  شديم  خاك  كه ، بعد از آن حيات  سوي به» گرداند بازمي

 »بار شما را آفريد  نخستين  كه  كسي  همان: بگو«؟  تر از آنها گرديديم سخت چيزي

  بي  آغاز آفرينشتان  بار در هنگام  نخستين  آفريند كه شما را باز مي  كسي  همان : يعني

  سرهاي  گاه آن«كرد   شما را پديد آورد و اختراع  متقدمي  و شكل  يا تمثال  سابق  نمونه

  كي  آن:  و خواهند گفت«استهزا   عالمت  به »خواهند داد  تو تكان  طرف  را به خود

  شايد كه: بگو«خواهد بود؟   وقت  مجدد چه  و اعاده  برانگيختن  آن:  يعني »خواهدبود

  نزديك باشد  آمدني  كه  زيرا هر چه  است  اعاده مجدد نزديك  آن:  يعني »باشد  نزديك

  .باشيد  هوش  به  پس  است

  

��o��n��m��l����k��j�����i��h��g��f��o��n��m��l����k��j�����i��h��g��f��o��n��m��l����k��j�����i��h��g��f��o��n��m��l����k��j�����i��h��g��f  
 او را  دعوت  حمدگويان  پس«محشر   سوي به �خداوند »شما را بخواند  كه  روزي«

پنداريد  ومي«گوييد  مي  لبيك  دعوتش  به  و ستايشگرانه  منقادانه:  يعني »كنيد مي  اجابت

  چون:  يعني » اندكي«  زمان »مگر«  در دنيا يا در قبرهايتان »بوديد  نكرده  درنگ  كه

  .نمايد ز ميو ناچي  كوچك  را ببينيد، دنيا در نظرتان  قيامت  هولناك  هاي صحنه

  

��a�� �̀ � �_��� �~��}��|�� {z��y��x��w�� vu���t��s��r��q��p��a�� �̀ � �_��� �~��}��|�� {z��y��x��w�� vu���t��s��r��q��p��a�� �̀ � �_��� �~��}��|�� {z��y��x��w�� vu���t��s��r��q��p��a�� �̀ � �_��� �~��}��|�� {z��y��x��w�� vu���t��s��r��q��p
��b��b��b��b  

  بندگان به  !صمحمد  اي:  يعني »بگويند  بهتر است  را كه  سخني: بگو  بندگانم  و به«

وگو  ديگر يا گفت يك  وگو ميان گفت  در هنگام: بگو  ايشان  به  فرماندهي  در مقام  مؤمنم

  در كالم  و درشتي  زيرا خشونت  خوبتر و بهتر است  كار بريد كه ا بهر  سخني  با مشركان

و   ساز نفرت انگيزه و  در ميانتان  ساز نفوذ شيطان بسا زمينه ، چه بدوبيراه  سخنان  گفتن و

 »زند مي  هم را به  ميانشان  شيطان  كه چرا«گردد   حقتان  دعوت  كفار از اجابت  رميدن

  ديگر، در ميان يك  عليه  مؤمنان  و تحريك  دشمني  ، القاي ادافگنيبا فس  شيطان:  يعني

او :  يعني » آشكار است  دشمني  آدمي  براي  همواره  همانا شيطان«افگند  مي  نزاع  ايشان
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در   سبب  همين  ، به است  خود با انسان  دشمني  كننده  و اعالن  ، برمال سازنده آشكاركننده

  سوي را به  سالحي  شخص  كه از اين صخدا  رسول  كه  است  آمده  شريف  حديث

كند و  مي  او را وسوسه  كردند زيرا شيطان  كند، نهي  گيري نشانه  خويش  برادر مسلمان

قرار دهد   هدف  سالح  او را با آن  بسا كه چه  انگيزد پس برمي  روي نشانه را به  دستش

  .درافتد  از دوزخ  درگودالي  گاه آن

  

cccc��������dddd����o��nm���l��k��j��i���h��g��feo��nm���l��k��j��i���h��g��feo��nm���l��k��j��i���h��g��feo��nm���l��k��j��i���h��g��fe����pppp����qqqq������sr��sr��sr��sr  
از   كساني  به  او داناتر است  پس ! مردم  اي » شما داناتر است  حال  پروردگار شما به«

شما  اگر بخواهد به«را ندارند   شايستگي  اين  كه  كساني  سزاوار هدايتند و به  شما كه

 متوجه  خطاب  اين:  قولي  به »كند مي  كند و اگر بخواهد شما را عقوبت مي  رحم

 آوردن اسالم  شما توفيق  بخواهد به �اگر خدا:  است  چنين  لذا معني  است  مشركان 

 را برگزيديد، شما را بر  عذاب  كند، يا اگر راه مي  شما رحم  به  سان دهد و بدين مي 

 » ايم نفرستاده  باننگه  بر آنان« !محمد  اي» و تو را«كند  مي  ميراند و عذابتان مي  شرك

تو   وظيفه  بلكه  ايم برنگمارده  بر ايمان  از كفر و اجبارشان  بازداشتنشان  ما تو را به:  يعني

  . و بس  است  بالغ

  

��¦��¥��¤��£���¢¡�����~��}��|��{��zy��x��w��v���u��t��¦��¥��¤��£���¢¡�����~��}��|��{��zy��x��w��v���u��t��¦��¥��¤��£���¢¡�����~��}��|��{��zy��x��w��v���u��t��¦��¥��¤��£���¢¡�����~��}��|��{��zy��x��w��v���u��t  
 و كه  هذاتا چ  كه » داناتر است  است  در آسمانها و زمين  هركه  به  و پروردگارت«

  مراتبشان به  و داناتر است  شان و شايستگي  استحقاق  و به  حالشان  به  هستند، داناتر است 

و  » ايم بخشيده  برتري  از انبيا را بر بعضي  ، بعضي و در حقيقت«  و معصيت  در طاعت

 ، خوانديم  خويش  را خليل � ابراهيم  كه چنان  محيط ماست  از آثار علم  اثري  اين

 � سليمان ، به خويش  و كلمه  را روح � ، عيسي خويش  را كليم � موسي

  را آمرزيديم و بعد از بعثتش  قبل  گناهان صو بر محمد  بخشيديم  عظيمي  فرمانروايي

  .»2 /فتح«
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 :فرمودند صخدا  رسول  كه  و مسلم  در بخاري  شده  نقل  شريف  با حديث  آيه  اين

در  صخدا  ندارد زيرا مراد رسول  ، منافاتي»ندهيد  تريديگر بر انبيا را بر يك«

 كتاب »داوود  و به«  دليل  مقتضاي  به  نه  است  عصبيت  از روي  دادن  ، برتري حديث آن

.  و اذكاراست  موعظه  آن  شود و همه مي  مزامير داوود ناميده  نام به  كه » زبور را داديم« 

  تعليم �داوود به  كه  است  زبور دعايي:  گفتيم خود مي  نما علما در ميا« :گويد مي  قتاده

و   و حرام  حالل  بيان  بود و در آن  عزوجل  تحميد و تمجيد خداي  شد و شامل  داده

  .» وجود نداشت  و حدودي  احكام

  

��µ�� �́�³��²����±������������°�� �̄��®��¬��«��ª��©�� �̈�§��µ�� �́�³��²����±������������°�� �̄��®��¬��«��ª��©�� �̈�§��µ�� �́�³��²����±������������°�� �̄��®��¬��«��ª��©�� �̈�§��µ�� �́�³��²����±������������°�� �̄��®��¬��«��ª��©�� �̈�§  
مانند » پنداشتيد« خدا »او  جاي به«را   آنان » كهرا بخوانيد   كساني«كفار   به »بگو«

 :گويد مي � عباس ابن. پنداشتيد آنها را خدا  دروغ  به  كه  ، عزير و جن ، عيسي فرشتگان

» باشد مي  دروغ  معني ، به است  آمده ) زعم(  كلمه  كه �خدا  از كتاب  در هر جايي«

را   آن  كنند و نه  زيان  از شما دفع  كه دارند اختياري  نه«آنها   خواهيد ديد كه » پس«

از   زياني  كردن دفع  قادر به  شما نه  پنداري  خدايان  آن  خواهيد ديد كه:  يعني »تغيير دهند

ديگر؛ و هر   حالي به  از حالي  زيان  آن  و تغييردادن  برگرداندن  قادر به  شما هستند و نه

  . نيست  ار الوهيتسزاو كار عاجز باشد، قطعا  از اين  كس

  پرستش از انسانها به  گروهي: گويد مي  كريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان �مسعود ابن

  انسيان  آن  كه شدند درحالي  مسلمان  جنيان  آن  پرداختند پس مي  از جنيان  گروهي

  زلنا را  آيه  اين  سبحان  خداي  بود كه  بودند، همان  متمسك  عبادتشان  به  همچنان

  .فرمود

  

���Å��ÄÃ��Â��Á���À��¿��¾��½��¼��»��º��¹����� �̧�¶���Å��ÄÃ��Â��Á���À��¿��¾��½��¼��»��º��¹����� �̧�¶���Å��ÄÃ��Â��Á���À��¿��¾��½��¼��»��º��¹����� �̧�¶���Å��ÄÃ��Â��Á���À��¿��¾��½��¼��»��º��¹����� �̧�¶
���Ê��É����������È��Ç��Æ���Ê��É����������È��Ç��Æ���Ê��É����������È��Ç��Æ���Ê��É����������È��Ç��Æ  

  تقرب  پروردگارشان  سوي پرستند، خود به را مي  آنان  كافران  كه  كساني  آن«

شما   كه  معبوداني  آن:  يعني »او نزديكترند  به  از آنان  يك كدام  كه«تا بدانند  »جويند مي
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،  مسيح ، از فرشتگان  خوانيد، اعم مي  خدايي  به  الشريك  يگانه  بجز خداي  مشركان

گرداند،   شان نزديك  تعالي  حق  به  كه  آنچه  در طلب  خود مشتاقانه... و  از جنيان  برخي

ديگر در  جويند و با يك مي  او تقرب  سوي  به  صالح  آورند، با عمل مي  او روي  سوي به

و   طاعت  وسيله به  تعالي  حق  به  از آنان  يك  كدام  كنند تا بدانند كه مي  رقابت  ميدان  اين

غير   كه چنان »ترسند مي  عذابش اميدوارند و از  وي  رحمت  و به«نزديكترند   عبادت

  پروردگارت  عذاب  كه چرا«ترسند  مي  اميدوارند و از عذابش  وي  رحمت  به  آنان

از   ، اعم همه  بندگان  كه  است  آن او درخور  عذاب » ز استدر خور پرهي  همواره

  .باشند  برحذر و بيمناك  از آن  ، همه و غير آنان ‡نبياا،  فرشتگان

  

��Û��Ú���� � � � � � � �Ù�� Ø×��Ö��Õ��Ô��� � �Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î��Í��Ì��Ë��Û��Ú���� � � � � � � �Ù�� Ø×��Ö��Õ��Ô��� � �Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î��Í��Ì��Ë��Û��Ú���� � � � � � � �Ù�� Ø×��Ö��Õ��Ô��� � �Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î��Í��Ì��Ë��Û��Ú���� � � � � � � �Ù�� Ø×��Ö��Õ��Ô��� � �Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î��Í��Ì��Ë
���Þ��Ý��Ü���Þ��Ý��Ü���Þ��Ý��Ü���Þ��Ý��Ü  

 هالكت  به  از روز قيامت  را پيش  ما آن  كه مگر اين   نيست  شهري  و هيچ«

 نابود  زودي به  كه مگر اين   كفار نيست  از شهرهاي  شهري  هيچ:  يعني » رسانيم مي 

 » سخت  عذابي  به  آنيم  كننده يا عذاب«و   طبيعي  مرگ  وسيله  شود؛ يا به مي  گردانيده

را   آنان  روز قيامت از  قبل  كه...  و  باران  ، سنگ سوزي  ، آتش ، غرق مانند شمشير، زلزله

در «  و تعذيب  رساندن  هالكت  ذكر شد از به  كه  هشداري » اين«كند  مي  كن ريشه

  هيچ  پس  است  رفته  قلم  و به » است  شده  نوشته«محفوظ   در لوح:  يعني » كتاب

  .ندارد  برگشتي

  

��S��RQ��P��O��N��M��L���KJ��I��H��G��F��E��D��C��B��A��S��RQ��P��O��N��M��L���KJ��I��H��G��F��E��D��C��B��A��S��RQ��P��O��N��M��L���KJ��I��H��G��F��E��D��C��B��A��S��RQ��P��O��N��M��L���KJ��I��H��G��F��E��D��C��B��A
��X��W���V����U��T��X��W���V����U��T��X��W���V����U��T��X��W���V����U��T  

  كفار را عذاب  عزوجل  چرا خداي  كند كه  را مطرح  سؤال  اين  كسي  است  مكنم

  فرستادن با  نيست  وجود ندارد؟ آيا ممكن  ديگري  بديل  هيچ  كند، آيا جز عذاب مي

ما را از   وچيزي«: فرمايد مي �خداوند  ؟ پس ساخت  بيشتر آنها را منقاد حق  معجزات
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:  يعني »را آن  پيشينيان  كه ، جز اين بازنداشت«  معجزات:  يعني »ها نشانه  فرستادن

  آنان  عاجل  عذاب  سبب  شمردن  دروغ  و همين »بودند  شمرده  دروغ«را   معجزات

  سودي  هيچ بيشتر،  معجزات  پيشينيانشانند لذا از نزول  نيز پيرو سنت  اينان  گرديد پس

  .برند نمي

را  صفا  خواستند تا كوه صخدا  از رسول  مكه  مردم:  است  آمده  نزول  سبب  در بيان

در   رهيده  آن  دور سازد تا از تنگناي  را از آنان  مكه  و كوههاي  طال گردانيده  برايشان

اگر :  آمد وگفت ص حضرت  نزد آن � جبرئيل  پس. كنند  زندگي  فراخ  فضايي

  ايمان  باز هم  اگر با وجود آن  شود ولي مي  برآورده  قومت  درخواستهاي  خواهي مي

، نيز  درآيي  از درمهلت  با آنان  خواهي شوند و اگر مي نمي  داده  نياورند، ديگر مهلت

  را بفرستيم  آنان  پيشنهادي  اگر معجزات:  يعني. شد  نازل  آيه  اين  گاه آن.  اختيار با توست

  و هرگز مهلت  قرار گرفته  عذاب مورد  شتاب  كنند، ديگر به  را تكذيب  آن  هم و باز

  . است  بوده  نيز همين  پيشينيان در  سبحان  خداي  سنت  كه شوند چنان نمي  داده

ثمود «  قبيله » و به«: فرمايد ، مي كرده  را ارائه  سنت  اين  از اجراي  عيني  اي نمونه  سپس

 � صالح  بر راستگويي  دال »باشد  اي تا نشانه«  بر اثر پيشنهادشان » داديم  شتري  ماده

ها را  نشانه و ما«شدند   منكر آن:  يعني »كردند  ستم  آن  به  ولي«  چشمانشان  در پيش

  پيشاپيش  اي مقدمه  عنوان  را جز به  ما معجزات:  يعني » فرستيم نمي  دادن  بيم  جز براي

  اگر ايمان  آورند پس  مانتا شايد اي  فرستيم نمي  كنندگان تكذيب  دادن  بيم  براي  عذاب

  حوادثي  وقوع»  آيات«مراد از  است   يا ممكن. آيد فرود مي  بر آنان  ا عذابنياوردند، قطع

در   اند كه كرده  ما حكايت  به«: گويد كثير مي ابن  كه ها و توفانها باشد چنان زلزله  چون

پروردگار   در حقيقت ! مردم  يا  هان:  او گفت را لرزاند،  هكوف  زلزله �مسعود ابن  زمان

  است  شده  روايت  همچنين. »خود آييد  او را دريابيد و به  عتاب  كند پس مي  شما عتابتان

  خدا كه  به«: فرمود  مردم  به  او خطاب  چند بار لرزيد پس  مدينه �در عهد عمر  كه

  خواهم  وچنان ما چنينتكرار شد، با ش  لرزه اگر زمين  هخدا سوگند ك  به! آورديد  بدعت

  .»!كرد
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���j��i��h��g��f��e��d��c��b���a��`_�� �̂�]��\��[��Z��Y���j��i��h��g��f��e��d��c��b���a��`_�� �̂�]��\��[��Z��Y���j��i��h��g��f��e��d��c��b���a��`_�� �̂�]��\��[��Z��Y���j��i��h��g��f��e��d��c��b���a��`_�� �̂�]��\��[��Z��Y
���t��s��r��q��p��o��n��ml��k���t��s��r��q��p��o��n��ml��k���t��s��r��q��p��o��n��ml��k���t��s��r��q��p��o��n��ml��k  

  را احاطه  مردم  همه  پروردگارت  راستي  به:  تو گفتيم به  را كه  هنگامي  و ياد كن«

 اعتنا از بي  اند پس وي  قدرت  و تحت  وي  در قبضه  همه  مردم:  يعني » است  كرده

اند و  مكه  ، مردم مراد از مردم:  قولي به.  بده  ادامه  خويش  دعوت  راه  به  آنان  روگرداني

مسلط خواهد   تو را بر آنان  زودي و به  تواناست  بر آنان  خداوند متعال:  است  اين  معني

  ، جز براي نمايانديم تو  هب  را كه  رؤيايي  و آن«  مكن  شتاب  كردنشان بر عذاب  كرد پس

در سفر  صخدا  رسول چشمديد عيني: رؤيا  مراد از آن » نداديم قرار  مردم  آزمايش

ناميد زيرا در » رؤيا« را  آن �ذكر شد وخداوند  سوره  در ابتداي  بود كه» اسراء«  شبانه

بودند   آورده  مقبال اسال  بود كه  ارتداد گروهي ): فتنه(  مراد از آزمايش. داد  روي  شب

  خبر دادند، آنها در اين  خويش  آنهارا از سفر اسراي صخدا  رسول  كه  هنگامي  ولي

در   كشتار قريش  سبحان  خداي: ديگر  قولي به. گراييدند ارتداد  و به  شده  ناكام  آزمايش

  قرآندر   شده لعنت  درخت  آن«نيز  »و«. داد  نشان  در خواب ص حضرت  آن  بدر را به

  از رحمت  مكان  در دورترين  كه  درخت  ، اين قرار نداديم  مردم  براي  جز آزمايشي »را

در   ، و آزمايش» زقوم«  درخت: از  است  قرار دارد عبارت  در قعر دوزخ ، يعني تعالي  حق

  ناي  شما به  رفيق« :گفتند  مسلمانان  به  و غير وي  ابوجهل  كه  قرار است  اين از  آن

 در جهنم: گويد مي  حال  سوزاند اما در عين را مي  سنگ  جهنم  آتش  كه  پنداراست

  است  شده  روايت  همچنين. »؟ است  ممكن  چيزي  چنين  رويد، آخر چگونه مي  درخت 

��c}�: فرمود  خبر داد و نازل  در جهنم  زقوم  از وجود درخت  سبحان  خداي  چون  كه

� � �i��h��g��f��e��d��m��l��k� �jz  »63ـ  64/   صافات«، 

خرما   را دستور داد تا مقداري  دختركي  ابوجهل  شدند پس  هراسان  سخت  از آن  قريش

بخوريد،   زقوم : گفت  يارانش  به  گاه او بياورد آن  پيش  آميخته  را در هم)  قيماق(  و خامه

  .نباشيد  و هراسان  است  همين  زقوم  يعني
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  نزول ما با:  يعني »افزايد شديد آنها نمي  جز بر طغيان  ولي  دهيم مي  را بيم  و ما آنان«

  به  اي فايده  هيچ  بر كفرشان  جز افزودن  آيات  فرستادن  ولي  دهيم مي  را بيم  آنان  آيات

  .كند نمي  حالشان

  

��b��a`_�~}|{zyxwvu��b��a`_�~}|{zyxwvu��b��a`_�~}|{zyxwvu��b��a`_�~}|{zyxwvu  
 سجده  جز ابليس  همه  كنيد پس  هسجد  آدم  براي:  گفتيم  فرشتگان  به  كه  و هنگامي«

  آيه  تفسير نظير اين »؟ كنم  سجده  اي آفريده  از گل  كه  كسي  آيا براي:  كردند، گفت 

  . گذشت»  اعراف« و»  بقره«  هاي درسوره

  

��q���� �p��o���n��m��l���k��j��i��h��g����f��e��d��c��q���� �p��o���n��m��l���k��j��i��h��g����f��e��d��c��q���� �p��o���n��m��l���k��j��i��h��g����f��e��d��c��q���� �p��o���n��m��l���k��j��i��h��g����f��e��d��c
��r��r��r��r  

اي  داده  برتري  را برمن  چرا آدم  هك !پروردگارا » خبر ده  من  به«  شيطان » گفت«

، قطعا  دهي  مهلتم  اگر تا روز قيامت«؟  و او را از گل  اي آفريده  مرا از آتش  كه درحالي 

  خويش سازي  ـ با اغوا و گمراه    قطعا بر آنان:  يعني » كنم بر مي  را از ريشه  فرزندانش

  استيال كشيده زير  زنند ـ به  و لگام  سنر  بر وي  چون ـ  اسب  كه ؛ چنان شوم ـ مسلط مي

خود در   نفوذ نيرنگ  از نيرومندي  خورد كه  روي سوگند را از آن  اين  ملعون  آن. شود مي

جز «. درآيد  آدم  فرزندان  خون  تواند در مجاري مي  بود كه  بود و آگاه  آگاه  آدم بني

  عزوجل  خداي  اند كه كساني  ايشان . نيست كارگر  در آنان  نيرنگم  را كه » از آنان  اندكي

  كه چنان  است  داشته  نگاه  خويش  را در پناه  و ايشان  كرده  حفظشان  از شر شيطان

�: فرمايد مي {o��n� � m� �l� �k� �j...�z�: )تو را بر بندگان  گمان بي  

) كنند  تو پيروي از  كه  از گمراهان  مگر كساني   نيست  تسلطي  من  مخصوص

  . است  پرداخته  حقيقت  اين  به  سوره  از همين) 65(  ، و نيز در آيه»42/حجر«
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��}��|��{���z��y���x���w��v��u��t��s��}��|��{���z��y���x���w��v��u��t��s��}��|��{���z��y���x���w��v��u��t��s��}��|��{���z��y���x���w��v��u��t��s  
هر   كه« بگير  در پيش  اي كرده  انتخاب  را كه  و راهي »برو«  ابليس  به »خداوند فرمود«

 » شماست  همه  سزاي  ممسلما جهن«نمايد   و اطاعت »كند  تو را پيروي  از آنان  كس

  جهنم:  يعني » است  تمام  كيفري  كه«  هست  و پيروانش  ابليس  سزاي  دوزخ:  يعني

  .شود نمي  كاسته  از كيفرتان  هيچ  كه  شماست  براي  و كامل  تمام  كيفري

  

��ª��©� � � �̈ �§��¦��¥� �¤��£��¢� � � � �¡���� �~��ª��©� � � �̈ �§��¦��¥� �¤��£��¢� � � � �¡���� �~��ª��©� � � �̈ �§��¦��¥� �¤��£��¢� � � � �¡���� �~��ª��©� � � �̈ �§��¦��¥� �¤��£��¢� � � � �¡���� �~
�� �́�³�������²��±��°�� �̄�®¬��«�� �́�³�������²��±��°�� �̄�®¬��«�� �́�³�������²��±��°�� �̄�®¬��«�� �́�³�������²��±��°�� �̄�®¬��«  

 و  را با وسوسه  آنان:  يعني » كن  با آواز خود تحريك  را توانستي  هر كه  و از آنان«

  معصيت  سوي به  كنان  ؛ دعوت و از جا بلغزان  گردان  سبك  برانگيز خويش  عصيان  آواي

  سوي  به  كه و هر كسي  است  تعالي  حق  معصيت  سوي او به  دعوت:  آواز شيطان.  من

  او صداي  وصداي  است  شيطان  منادي  كند، او در واقع  دعوت  سبحان  خداي  نافرماني

  .باشد مي  شيطان

  انگشتان  پس  نواخت مي  ني  را شنيد كه  نوازي آواز ني �عمر ابن  كه  است  شده  روايت

  خادمش  كشيد وبه  كناري  به  خود را از راه  نهاد و مركب  خويش  خود را بر گوشهاي

  پس ! ، آري مگفت: گويد مي  ؟ نافع شنوي آيا هنوز آواز او را مي ! افعن  اي:  گفت  نافع

:  گفتم  كه تا آن!  آري:  گفتم مي پرسيد و من  بود، باز مي  در گوشهايش  انگشتانش  همچنان

  را به  و مركبش  برداشت  را از گوشهايش  دستانش  گاه آن.  شنوم را نمي  ديگر آواز وي!  نه

  را شنيدند پس  چوپاني  لبك ني  صداي  كه  را ديدم صخدا  رسول:  و گفت باز آورد  راه

  مغني  ، صداي ني  صداي«:گويد مي  قرطبي  جهت  اين از.  كردم  اكنون  من  كردند كه  چنان

  اي كننده هر دعوت  زيرا صداي  است  شيطان  لهو، صداي  هاي بزم در  موسيقي  و صداي

بر   و پيادگانت  و با سواران«. »باشد مي  شيطان  ، صداي�خداوند  معصيت  سوي به

  نكن  كوتاهي  كار گير و هيچ  به  آنان  عليه  داري  در توان  هر چه:  يعني » درده  بانگ  آنان

كثير  ابن .دهند  ياري  تا تو را برآنان  بتازان  آدم  را بر فرزندان  ات و پياده  سواره  ولشكريان

و با «. » شرعي امري  نه  است  قدري  ، امري شيطان  به  امر خداوند متعال  اين« :گويد مي
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  است  ، عبارت آدم بني  در اموال  شيطان  مشاركت »شو  شريك  و فرزندان  در اموال  آنان

ناروا   به  مال  با گرفتن  باشد،چه  مخالف  شرع  و روش  با راه  كه  در اموال  هر تصرفي: از

  شيطان  اما مشاركت. و ربا  ودزدي  غصب  ؛ همچون در غير حق  مال  ا نهادنب  باشد و چه

  آوردن  دست ، به شرعي  وجود سببي  فرزندبي  شدن  مدعي: از  است  ، عبارت در فرزندان

،  و عبدالعزي  مانند عبدالالت  اي غيرشرعي  نامهاي  به  فرزندان  فرزند با زنا، نامگذاري

  بر آيين  فرزندانشان  و درآوردن  دختران  گوركردن  به  فقر، زنده  ترس از  فرزندان  كشتن

  مشاركت  از مصاديق  و نظاير آن  معاني  اين  همه  هستند پس  خود در آن  كه  اي كفري

از   اگر يكي« : است  آمده  شريف  در حديث.  است  و اوالدشان  اموال با انسانها در  شيطان

����: نمايد بگويد  مقاربت  خواهد با همسرش مي كه  گاه شما آن' �� �G\?� ,   �939�

>��g?�  	�9� >��g?�  �9A5R� �و   بركنار گردان  ما را از شيطان !خدا، خدايا  نام  به :�

  سبب  دو به  آن  اگر در ميان  پس!  بر كنار كن  اي داده  ما روزي  به  كه  را ازآنچه  شيطان

 وعده  آنان  و به«. »رساند نمي  او زياني  هرگز به  انمقدر شود، شيط  ديفرزن  مقاربت اين

  هر چه پس  دوزخي  و نه  در كار است  بهشتي  نه: بگو  آنان  به  يعني« :گويد فراء مي » بده 

  هاي از وعده  شوند و نظاير اين نمي  برانگيخته  كه  بده  وعده  آنان  و به !خواهيد بكنيد مي

  دهلوي هللا ولي شاه »دهد نمي  آنها وعده  جز فريب به  و شيطان« .»ديگر  هيت  ميان

،  اوالد آدم  كردن  گمراه در  شيطان  و تالش  از سعي  است  تصويري  اين« :گويد مي

  خود بانگ  و پيادگان  سواران كند به  را غارت  دهي  چون  كه  دزدان  رئيس  عمل  همچون

  .»...ببنديد سو سو بگيريد، از آن  ز اينا !هال  دهد كه در مي

  

��À��¿��¾���½��¼»��º��¹�� �̧�¶��µ��À��¿��¾���½��¼»��º��¹�� �̧�¶��µ��À��¿��¾���½��¼»��º��¹�� �̧�¶��µ��À��¿��¾���½��¼»��º��¹�� �̧�¶��µ  
  تسلطي  هيچ«اند  وي  مؤمن  بندگان  تعالي  مراد حق » من  ، تو را بر بندگان در حقيقت«

تسلط   ولي  كفر ـ نيست به  ايمانشان  كردن  ـ با تبديل  تسلطي  تو را برآنان:  يعني » نيست

 » است  بس  پروردگارت  چون  و كارسازي«  است  عصيان  دادن فقط با آرايش  آنان تو بر

كيد   هم  كنند و من مي  تكيه  ام و كارسازي  بر حمايت  و مخلصم  خالص  بندگان  پس

  در حديث.  دارم مي  نگه  خويش  درپناه  وي  و آنها را از اغواي  بازداشته  را از آنان  شيطان
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  كه گرداند چنان مقهور مي  خود را چنان  شياطين  ، مؤمن در حقيقت« : است  آمده  شريف

  .»آورد در مي  خويش  فرمان  را در سفر به  از شما شتر خويش  يكي

  

���Ð��Ï��Î���������Í����Ì��ËÊ��É��È�������Ç��Æ�����Å��Ä��Ã��Â��Á���Ð��Ï��Î���������Í����Ì��ËÊ��É��È�������Ç��Æ�����Å��Ä��Ã��Â��Á���Ð��Ï��Î���������Í����Ì��ËÊ��É��È�������Ç��Æ�����Å��Ä��Ã��Â��Á���Ð��Ï��Î���������Í����Ì��ËÊ��É��È�������Ç��Æ�����Å��Ä��Ã��Â��Á  
و  »كند مي  ها را در دريا روان شما كشتي  براي  كه  است  پروردگار شما كسي«

سفر در كشورها   تا امكان:  يعني »كنيد  او طلب  تا از فضل«آورد  درمي  حركت به

 كرده  تفضل  بر بندگانش  تعالي  حق  كه  از رزقي  نتيجه كاالها را بيابيد و در  وبارگيري

  كه  اوست  و از مهرباني » است  بر شما مهربان  او همواره  كه چرا«، سودمند شويد  است 

  وايمانتان  امر شكرگزاري  اين  پس  است  كرده  راهنمايي  دنيايتان  مصالح  سوي شما را به

  .را  كفر و عصيانتان  كند نه را اقتضا مي

  

��U�����������T��S��R��QP��O���N���M��L��KJ���I��H��G��F����E��D����C��B��A��U�����������T��S��R��QP��O���N���M��L��KJ���I��H��G��F����E��D����C��B��A��U�����������T��S��R��QP��O���N���M��L��KJ���I��H��G��F����E��D����C��B��A��U�����������T��S��R��QP��O���N���M��L��KJ���I��H��G��F����E��D����C��B��A  
و   شدن  غرق  بيم  قرار گيريد كه  و در وضعي »شود  دامنگيرتان  در دريا باليي  و چون«

خوانيد ناپديد  مي«  و ياوران  از خدايان »جز او  را كه  هركه«باشيد   داشته  ديدن  صدمه

  به  تعالي  جز حق  را كه آنچه  هنگام  رود لذا در آن مي  از خاطرتان  و يادشان »گردد مي

، يا بشر ـ  ، يا فرشتگان جنيان ، يا از بتان  خوانديد ـ اعم خود مي  و فريادرسي  خدايي

كنيد  مي  رجوع  تعالي  حق  ا بهومخصوص  شوند و شما از آنها بريده وگور مي گم  همه

  داند كه مي  نيست  آن  كردن دفع  هرگز قادر به  كه اي  فطري  علم  از شما به  زيرا هر يك

شما را   چون  پس«آيند  مين  كارش به  حالي  اند و در چنين كاره و مانند آنها هيچ  بتان

و   تعالي  حق  براي  از اخالص »شويد مي  رهانيد، رويگردان  خشكي  سوي به

  و انسان«گرديد  برمي  از آنان  جستن و ياري  بتانتان  خواندن  سوي لذا به  وي  پرستي يگانه

  . است �خداوند  هاي نعمت  بسيار ناسپاس:  يعني » كفور است

شد   كشتي فرار كرد و سوار  مكه  در فتح  فرزند ابوجهل  عكرمه« :كند مي  كثير روايت ابن

  يورش  نشينان كشتي بر  تند و طوفاني  در دريا بادي  بگريزد پس  حبشه  دريا به  تا از راه

  نيرويي  ديگر هيچ حاال: ديگر گفتند يك  به  كشتي  سرنشينان  هنگام  آورد، در اين



1482  

را   يگانه  خداي  از سر اخالص  همه  كه كند، جز اين  از ما دفعبال را   تواند اين نمي

اگر در دريا   خدا كه  سوگند به:  با خود گفت  عكرمه  بود كه  هنگام  در اين ! بخوانيم

با تو ! آيد؛ بار خدايا نمي كار وي  به  هم  آيد، در خشكي نمي  كار انسان  جز او به  كسي

  را در دست  و دستم  روم مي ، آري  از دريا بيرون  سالمت  را بهاگر م  كه  بندم عهد مي

  سالمت  از دريا به  پس.  بيابم  ومهربان  او را با گذشت  بسا كه  ، چه گذارم مي صمحمد

  پايدار شد ـ كه  بسي  آورد و اسالمش  و اسالم  بازگشت صخدا  رهيد و نزد رسول

  .»باد  از او راضي  عزوجل  خداي

  

�X��W��V�X��W��V�X��W��V�X��W��V����������e��d���c��b��a�� �̀�_�� �̂�]����\���[��Z���Y��e��d���c��b��a�� �̀�_�� �̂�]����\���[��Z���Y��e��d���c��b��a�� �̀�_�� �̂�]����\���[��Z���Y��e��d���c��b��a�� �̀�_�� �̂�]����\���[��Z���Y  
باز از  و  كرده  امنيت  يافتيد، احساس  از دريا نجات  كه همين:  يعني »ايد شده  آيا ايمن«

شما دردريا توانا   بر نابود كردن  كه  ذاتي  از آنيد؛ همان  شديد  مگر غافل  روگردان  حق

 »برد فرو  زمين  به  از خشكي  شما را در كناري  كه از اين«  تواناست  گونه بود، همين

آنهارا   خداوند متعال گونه بدين. چيز را در خود فرو برد  يك  زمين  كه  است  آن:  خسف

  يا بر شما باد تندي«  از دريا، بر حذر ساخت  از نجات  پس  زدگي و ايمن  از غفلت

تند بر شما   شنبادي  تعالي  حق  كه ز اينايد ا شده  آيا ايمن:  يعني »بفرستد  افگن  سنگريزه

دارد و بر هر  را با خود برمي  كوچك  هاي سنگريزه  تند كه  است  بادي:  حاصب. بفرستد

  گاه آن:  يعني »نيابيد  وكيلي  خود هيچ  براي  سپس«كوبد  مي  ، محكم هست  و هركه  چه

  باز دارد پس �خدا  ز عذابشما را ا  كه يابيد خود نمي  براي  گري و ياري  نگهبان

  حق  بلكه  شما، محيط دريا نيست  امنيت  زننده  و برهم  كننده نگران  بدانيد كه تنها جاي

باال نيز بر   كند و از آن  ولجن والي  خاك  شما را غرق نيز  تا در خشكي  قادر است  تعالي

  بيمناك �از خداوند  بايد در هر حالي  عاقل  بار فروفرستد پس هالكت  شما طوفاني

  .باشد
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��}��|���{��z��y���x��}��|���{��z��y���x��}��|���{��z��y���x��}��|���{��z��y���x  

در   ولي  گشته  ما در دريا معترف  يگانگي  به  كه  كساني  اي »ايد شده  يا مگر ايمن«

ديگر شما  ارب«  تعالي  حق » كه از اين«رفتيد؛   بتان  آستان  به  باز سر خود گرفته  خشكي

بر   شدن سفر دريا وسوار  سوي را به  هايتان انگيزه  گونه  و بدين »دريا بازگرداند  را به

  كه  تند است بادي:  قاصف »بر شما بفرستد  شكننده  و تندبادي«كند   تقويت  كشتي

  كشتي  از جمله چيز و  همه  كه  است  شكننده  انگيز دارد، يا بادي و هول  محكم  صدايي

  غرقتان«  كفرتان  سبب  به:  يعني »كفر ورزيديد  كه آن  سزاي  و به«كوبد  مي  را درهم

:  يعني »نيابيد؟  غرق  آن  سبب  بر ما به  اي كننده مؤاخذه  خود هيچ  براي  گاه كند آن

مورد پيگرد قرار  ، ايم با شما كرده  ما را در برابر آنچه  يابيد كه را نمي  خونخواهي  هيچ

  .شما را از ما بگيرد  ، انتقام دهد و بنابراين

  

�̀�_��~�̀�_��~�̀�_��~�̀�_��~����������l���k��j��i��h��g��f��e��d���c��b��a��l���k��j��i��h��g��f��e��d���c��b��a��l���k��j��i��h��g��f��e��d���c��b��a��l���k��j��i��h��g��f��e��d���c��b��a
��p��o��n��m��p��o��n��m��p��o��n��m��p��o��n��m  

ما   راستي و به«: فرمايد و مي  ياد آورده  به  آدم  را بر بني  هايش نعمت  تعالي  حق  سپس

  و عقل  نطق و به  كو آفريدهني  هيأت  را بر اين  زيرا آنان » داشتيم  را گرامي  آدم  فرزندان

  فراوان  مختصات  كه چنان  گردانيديم  ممتازشان  معتدل  و قامت  خوب  و تمييز و صورت

،  كرديم  عنايت  آنان  ها را به ها و پوشيدني از غذاها و نوشيدني  گيري بهره  چون  ديگري

  شان وجود ندارد و نيز گرامي  جانداران  ها در ساير انواع ويژگي  نظير اين  كه  اي گونه  به

و نيز   برايشان  ساير مخلوقات  كردن و مسخر  بر ساير خلق  ساختنشان با مسلط  داشتيم

  زيرا بزرگترين  و فهميدن  نوشتن خط ، گفتن سخن  موهبت  با دادن  داشتيم  گراميشان

  كيرا در خش  و آنان«  است  عقل  ، موهبت آدم  فرزندان  گراميداشت  شاخص

در  »و«سازند  ديگر مي  سواري  خود ازوسايل  كه  و آنچه  بر چهارپايان » برنشانديم

از غذاها و :  يعني » داديم  روزي ها از پاكيزگي  آنان  و به«ها  بر كشتي »دريا«
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  از آنچه  را بر بسياري  و آنان«فاخر   هاي و پوشيدني  لذيذ و رنگارنگ  هاي نوشيدني

 » داديم  آشكار فضيلت  فضيلتي  به«  مخلوقات  و اصناف  ساير حيوانات از » ايم آفريده

  را دريافته  الهي  و تجليل  و تكريم  ونعمت  فضل  همه  اين  كه  است  آدم  بر فرزندان  پس

  .پروردگار برحذر باشند  و ناسپاسي  كنند و ازكفران  مقابله  شكر و سپاس  و آنها را به

،  بنابراين  ديگر است  از مخلوقات  بر بسياري  آدم بني  جنس  دادن  برتري،  كريمه  مراد آيه

  آيا انسان  كه  موضوع  اين  اما در باره. آيد برنمي  آدم افراد بني  همه  تفضيل  لزوما از آن

  ـ از خواص  پيامبران  بشر ـ چون  خواص  ؟ جمهور علما بر آنند كه يا فرشته  برتر است

بشر   از عامه  فرشتگان  خواص برترند،  فرشتگان  بشر از عوام  رند، صديقانبرت  فرشتگان

  .بشر برترند  از عامه  فرشتگان  و عامه

  

�z��y��x��w�� vu���t��s��r��q�z��y��x��w�� vu���t��s��r��q�z��y��x��w�� vu���t��s��r��q�z��y��x��w�� vu���t��s��r��q����������~��}���|��{��~��}���|��{��~��}���|��{��~��}���|��{
��¢��¡�����¢��¡�����¢��¡�����¢��¡���  

:  امام مراد از » خوانيم فرامي  را با امامشان  هر گروهي  كه«ياد آوريد   را به » روزي«

شوند و  مي  فراخوانده  با تورات  تورات  اهل  پس  است  شده  نازل  بر آنان  كه  ستا  كتابي

  اي: گيرند قرارمي  مورد خطاب  چنين  گاه آن  با قرآن  قرآن  و اهل  با انجيل  انجيل  اهل

  است  پيامبر و پيشوايشان:  يا مراد از امام!  قرآن  اهل  اي!  انجيل  اهل  اي ! تورات  اهل

  فراخوانده  گروه  از اين »دهند  راستش  دست  را به  اعمالش  كارنامه  هر كس  پس«

قدر   و بهخوانند  مي« است   شده  داده  ايشان  به  كه »خود را  كارنامه  گروه  آن«  شدگان

. شود نمي  كم  فتيلي  اندازه  به  از پاداشهايشان:  يعني »شوند نمي  كرده  ستم  فتيلي  يك

  .دارد خرما قرار  هسته  مياني  در شگاف  كه  است  نخكي:  لفتي

 و وصف  كريمه  آيه  در تفسير اين صخدا  رسول  كه  است  آمده  شريف  در حديث

  به  وي  اعمال  و نامه  شده  فراخوانده  آدم  از فرزندان  يكي« :روز حشر فرمودند  محاسبه 

  گردانيده سپيد  و بلند و رخسارش  بزرگ  پيكرش  گاه شود آن مي  داده  راستش  دست

  يارانش  سوي به او  شود، سپس مي  از مرواريد نهاده  درخشان  تاجي  شود و بر سرش مي

او را نزد ما بياور  !بارخدايا :گويند بينند، مي او را مي  از دوردست  ايشان  رود و چون مي
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باد شما   مژده: گويد مي  ايشان  آيد وبه مي  نزد آنان  پس  بده  او بركت  سبب  ما به  و براي

و در   شده  گردانيده  سياه  اش چهره: اما كافر.  است  از شما نظير اين  هر يك  زيرا براي! را

  به  بريم مي  پناه: گويند بينند و مي او را مي  وي  ياران  شود پس مي  هامتداد داد  پيكرش

: گويند مي. آيد مي  اما او نزد آنان. ا نزد ما نياوراو ر !؛ بار خدايا خدا از او و از شرش

از شما   هر يك  گرداند، آخر براي  خدا دورتان: گويد مي.  او را از ما دور كن! بارخدايا

  .» است  نمانند اي

  

�� �̄�®����¬��«��ª��©�� �̈�§���¦��¥������¤��£�� �̄�®����¬��«��ª��©�� �̈�§���¦��¥������¤��£�� �̄�®����¬��«��ª��©�� �̈�§���¦��¥������¤��£�� �̄�®����¬��«��ª��©�� �̈�§���¦��¥������¤��£  
  طوري باشد به  معنوي  يرتو فاقد بص  كوردل:  يعني »كور باشد«دنيا  » در اين  و هر كه«

او در   پس« باشد  را نداشته �خداوند  و برهانهاي  ها، آيات در حجت  نگرش  توان  كه

در دنيا   وي  دل  كوري  و خداوند متعال  است  كور چشم:  يعني » نيز كور است  آخرت

در   وي  كوري مراد از  دارد كه  احتمال. دهد سزا مي  در آخرت  چشمش  كوري  را به

 » تر است خطاكننده  از راه«او  »و«باشد   حجت  از ديدن  وي  دل  نيز، كوري  آخرت

  يا دسترسابد  هدايت  راه  و به  را هرگز نيافته  نجات  راه  كه  طوري دنيا، به  به  نسبت

  .ندارد

  

��¾��½��¼�� � »º��¹�� �̧ �¶��µ�� �́ �³� �²���±��°��¾��½��¼�� � »º��¹�� �̧ �¶��µ�� �́ �³� �²���±��°��¾��½��¼�� � »º��¹�� �̧ �¶��µ�� �́ �³� �²���±��°��¾��½��¼�� � »º��¹�� �̧ �¶��µ�� �́ �³� �²���±��°
��¿��¿��¿��¿  

باز دارند تا غير   فريب  ، به ايم كرده  وحي  سويت  به  هتو را از آنچ  بود كه  و نزديك«

  .» را بر ما بربندي  آن از

 بيا و: گفتند صخدا  رسول  به  مشركان:  است  آمده  كريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان

 �خداوند  بود كه  همان ! آييم درمي  دينت  تو به  ما همراه  گاه آن  كن  ما را مساس  خدايان

،  آنان  درخواست  اجابت  كرد كه  خاطرنشان ص حضرت  آن  كرد و به  را نازل  آيه  اين

  دوستي  تورا به  صورت  و در آن«  است  سبحان  و افترا برخداي  قرآن  با حكم  مخالفت
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  دوستي  آنها با تو دست ، كردي مي  پيروي  اگر از خواهشهايشان:  يعني »گرفتند خود مي

  . گشتي مي  خارج  من  و واليت  از دوستي  گاه ند آنداد مي  و صميميت

  

Ä��Ã��Â��Á��ÀÄ��Ã��Â��Á��ÀÄ��Ã��Â��Á��ÀÄ��Ã��Â��Á��À����������É��È��Ç��Æ��Å��É��È��Ç��Æ��Å��É��È��Ç��Æ��Å��É��È��Ç��Æ��Å  
با   همراهي و  از موافقت  داشتيم نمي  و معصوم  برحق » داشتيم و اگر تو را استوار نمي«

  عصمت  ولي » ميلي  اندك  آنان  سوي به«  يابي و گرايش » كني  ميل  بود كه  نزديك«  آنان

  . نيز بازداشت  آنان  به  حد تمايل  و تو را از كمترين  تو را دريافت  الهي

  استالم  مشغول صخدا  رسول: گويد مي  كريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان �جبير سعيدبن

  كه  دهيم نمي  تو اجازه  به: گرفتند و گفتند  را برايشان  راه  مشركان  حجراالسود بودند كه

  بر من: باخود گفتند صخدا  رسول.  نكشي  ما دستي  تا بر خدايان  نيك  ديگر بار استالم

  دهند كه  اجازه  من به  و بعد از آن  بر آنها بكشم  دستي  كه  خواهد داشت  زياني  چه

  خويش  كار در دل  از اين  من  داند كه مي  ؟ زيرا خداوند متعال كنم  حجراالسود را استالم

  .فرمود  را نازل  آيه  اباورزيد و اين  چيز هم  اندك  از اين  عزوجل  اما خداي.  دارم  نفرت

  

���Ö��Õ��Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î��Í���Ì��Ë��Ê���Ö��Õ��Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î��Í���Ì��Ë��Ê���Ö��Õ��Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î��Í���Ì��Ë��Ê���Ö��Õ��Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î��Í���Ì��Ë��Ê  
ا تو را دوبرابر حتم«  كردي مي  آنان  سوي  به  هم  ميلي  اندك  اگر حتي » صورت  در آن«

البته   صورت  آن در:  يعني » چشانيديم مي  مرگ  عذاب  و دو چندان  زندگاني  عذاب

خود  براي   گاه آن«گرديد  مي  مشركان  دوبرابر عذاب  در آخرت  در دنيا و هم  هم  عذابت 

  .كند  را از تو دفع  عذاب  و اين  داده  تو را ياري  كه » يافتي در برابر ما نمي  اي ندهمددكن

  

��O��N��M��L��K��J��I���HG��F��E��D��C��B��A��O��N��M��L��K��J��I���HG��F��E��D��C��B��A��O��N��M��L��K��J��I���HG��F��E��D��C��B��A��O��N��M��L��K��J��I���HG��F��E��D��C��B��A  
 : يعني »كنند  بلغزانند تا تو را از آنجا بيرون  سرزمين  تو را از اين  بود كه  و نزديك«

  آن وادارند تا از  مكه  از سرزمين  خروج  خود تو را به  با تحريك  بود كه  نمانده  چيزي

  نرسيد بلكه  سرانجام  به  شان توطئه  نيافتند و اين  كار توفيق  اين  نهايتا به  ولي  روي  بيرون

را   قصد جانت  كه تا خود ـ بعد از آن  بازداشت  را از اخراجت  آنان  عزوجل  خداي
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 »ماندند از تونمي  پس  هم  آنان  صورت  و در آن«  كني  ما هجرت  فرمان  كردند ـ به

  زنده  ساختنت  بعد ازبيرون  گاه كنند آن  اخراج  تو را از مكه  شدند كه مي  اگر موفق:  يعني

  .شدند مي  زيرا نابود ساخته » اندكي«  زمان »مگر«ند ماند نمي  باقي

از   يا برخي  مشركان:  است  آمده  كريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان  از روايات  در بعضي

  سرزمين و به  ، در اينجا نمان پيامبري  راستي گفتند؛ اگر تو به صخدا  رسول  به  يهوديان

  كه  سرزميني  در اين  درنگ  جاي  ، تو را چه ستا ‡نبياا  سرزمين  برو زيرا شام  شام

از   افتادندكه  انديشه  در اين صخدا  رسول  ندارد؟ پس  با نبوتت  تناسبي  هيچ

  خداي  بارگاه  به  گاه شد آن  نازل  كريمه  آيه  بود كه  روند، اين  بيرون  العرب جزيره

  زدني برهم   چشم مدت !خدايا:  -�  =  �*E���G\?�  ]9\!� b  OD F+ :دعا كردند  عزوجل

  .»وامگذار  خودم  نيز مرا به

  

��\��[���Z��Y��X��WV��U��T��S���R��Q��P��\��[���Z��Y��X��WV��U��T��S���R��Q��P��\��[���Z��Y��X��WV��U��T��S���R��Q��P��\��[���Z��Y��X��WV��U��T��S���R��Q��P  
  را به  آنان كردند، يا مي  خود اخراج  خود را از ميان  ها پيامبران امت  چون  كه  سنت » اين«

  در ميان  همواره  كه  ستا  سنتي  همان«شد  مي  نازل  بر آنان  رساندند، عذاب مي  قتل

  تبديلي  ما هيچ  سنت  و براي  است  برقرار بوده  ايم از تو فرستاده  پيش  كه  آنان

قادر   نه  كس هيچ باشد،  رفته  بر هر چه �خداوند  و سنت  عادت:  يعني » يافت  نخواهي

  .وجود دارد  تغييري  امكان  در آن  و نه  است  آن  برگرداندن  به

نكردند؟   اخراج  را از آن صخدا  رسول  مكه  مگر مشركان  بپرسد كه  كسي  است  ممكن

  هجرت  از آن  پروردگار خويش  فرمان  خود به صخدا  رسول  كه  است  اين  پاسخ

  .كردند

  

��l��k��������j����i��h���g��fe��d��c��b��a�� �̀�_�� �̂��]��l��k��������j����i��h���g��fe��d��c��b��a�� �̀�_�� �̂��]��l��k��������j����i��h���g��fe��d��c��b��a�� �̀�_�� �̂��]��l��k��������j����i��h���g��fe��d��c��b��a�� �̀�_�� �̂��]  
اوامر   شود و صدور اين صادر مي صاخد  رسول  به  از اوامر خطاب  اي مجموعه  سپس

  هاي كوشش در برابر  مناسبي  آنها پاسخ  اجراي  كه  است  ، مفيد آن قرآني  سياق  در اين

  . است  از شكر نعمت  عملي  ، و تعبيري دشمنان  گرايانه انحراف
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 جانب  به  مشرق  از جانب  آن  و برگشت  آسمان  از ميانه » آفتاب  زوال  نماز را از وقت«

  كه » شب تاريكي  تا نهايت«  از نماز ظهر است  نماز، عبارت  اين  كه »برپا دار«  مغرب 

.  است  آن  وتاريكي  شب  آمدن  هم به:  غسق.  و عشاء است  دو نماز مغرب:  مراد از آن

ظهر و   نمازهاي  نماز ـ يعني ، چهار شب  تاريكي  خورشيد تا نهايت  ، از زوال بنابراين

: مراد »گير  را الزم  صبح  خواندن  وقرآن«گيرد  و عشاء ـ را دربر مي  عصر و مغرب

 قرآن«  پس. شود مي  خوانده  ، طوالني صبح در نماز  زيرا قرائت  است  نماز صبح  خواندن

  نماز است  هر پنج  جامع  كريمه  ، آيه ترتيب  اين  به . است  نماز پنجم  هم » صبح  خواندن 

:  يعني » است  حضور فرشتگان  به  مقرون  همواره  صبح  خواندن  قرآن  انگم بي«

  در اين  شوند زيرا هر دو گروه حاضر مي  نماز صبح روز در  و فرشتگان  شب  فرشتگان

  . است  آمده  صحيح  خبر در حديث  اين  كه آيند چنان گرد هم مي  هنگام

  

�y��x��w��v���u��t��s��r��q���p��o��n��m�y��x��w��v���u��t��s��r��q���p��o��n��m�y��x��w��v���u��t��s��r��q���p��o��n��m�y��x��w��v���u��t��s��r��q���p��o��n��m����  
 از  بعد از بيدار شدن  در شب  نمازگزاردن: تهجد »بدار  را زنده  از شب  و پاسي«

بعد : پرسيدند صخدا  از رسول  كه  است  آمده  شريف  در حديث.  است  خواب

 نماز شب  اين  كه«. » نماز شب« :؟ فرمودند است  نماز افضل  كدام  فرض  ازنمازهاي

  رسول  براي) تهجد(  نماز شب:  قولي به.  بر فرائض  افزون » توست  مخصوص  اي نافله 

  مقامي تو را به  پروردگارت  باشد كه«  است  نافله  امتشان  بود و براي  فرض صخدا

  عظمي  شفاعت  به  در آن صخدا  رسول  كه  است  مقامي: محمود  مقام »محمود برساند

و   شدت  از آن را  آنان  ردگار متعالايستند تا پرو مي  در روز قيامت  مردم  تمام  براي

  مقام  را بر اين ص حضرت آن  محشر جملگي  اهل  آورد پس  فرسا بيرون جان  زحمت

  امام  و آن  سيد و ساالر كونين  آن  مبارك  در دست» حمد  لواي«  كه  حالي ستايند، در مي

  . است  و آخرين  اولين

ناظر بر   كه  اي مقدمه  و با بيان  كرده  نقل  مقام  ينا  را در شرح  متعددي  كثير احاديث ابن

ها  خصلت صخدا  رسول براي  در روز قيامت« :گويد مي  است  احاديث  از اين  بسياري

  :زيرا  برابر نيست  با ايشان در آنها  كس  هيچ  وجود دارد كه  مخصوصي  و تشريفات
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  .شود مي  شكافته  ر مطهرشاناز پيك  زمين  هستند كه  كسي  اولين ص حضرت  آنـ 

  .شوند مي  برانگيخته  محشر سواره  سوي به  ايشانـ 

قرار   ايشان  در زير پرچم  وي  فرزندان  و همه  آدم  كه  است  در محشر پرچمي  برايشانـ 

  .دارند

  .شوند وارد مي  بسيار بر آن  خلقي  كه  است  در محشر حوضي  برايشان ـ

،  ايشان  بر اثر شفاعت  تعالي  تا حق  است  عظمي  شفاعت  عزوجل  نزد خداي  برايشان ـ

  اين  مردم  كه  است  بعد از آن  آورد و اين  تشريف  خاليق  ميان  نهايي  دادن  فيصله  براي

  از موسي  سپس ، از ابراهيم  گاه ، آن از نوح  كنند، سپس مي  درخواست  را از آدم  شفاعت

  پس.  نيستيم  شفاعت  اين  ما اهل  گويند كه آنها مي  اما همه ‡  از عيسي  گاه و آن

 :گويند مي  درخواستشان  در پاسخ ص حضرت  آيند و آن مي صنزد محمد  سرانجام

  .»! آنم  اهل  من ! آنم  اهل  من«

  كه  است  از مردم  گروههايي  در حق ص حضرت  آن  شفاعت:  تشريفات  اين  از جمله ـ

  برگردانده  دوزخ از  ايشان  در اثر شفاعت  ولي  صادر شده  در دوزخ  شان افگندن  فرمان

  جملگي  براي  عظمي  غير از شفاعت  كه  است  از شفاعت  ديگري  نوع  شوند و اين مي

  .باشد مي  خاليق

 ميان  در قضاوت  پيامبران  اولين  ايشان  كه  است  اين  يكي  تشريفات  اين  از جمله ـ

  رافيصله  كارشان  حساب �خداوند  كه  است  امتي  اولين  امتشان  هستند، يعني  امتشان 

  .دهد مي

  .اند صراط  از پل  خويش  امت  در گذراندن  پيامبران  اولين  ايشان ـ

 از  ديگري  نوع  و اين. كنند مي  شفاعت  در بهشت  هستند كه  كسي  اولين  ايشان ـ

  . است  خاصه  شفاعت

 از همه  نيز قبل  شوند و امتشان وارد مي  بهشت  به  هستند كه  كسي  اولين  ايشان ـ

  .شوند مي  داخل  بهشت  ديگر به  هاي امت 

حد و  در  اعمالشان  كنند كه مي  شفاعت  گروههايي  درجات  بلند بردن  براي  ايشانند كه ـ

  . است  خاصه  از شفاعت  ديگري  نوع  و اين  نيست  درجات  آن  اندازه
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  منزلت  اين  ، كه است  در بهشت  منزلت  برترين  هستند كه  اي»  وسيله«  صاحب  ايشان ـ

  . نيست  ديگري  كس  هيچ  شأن  ، اليقص حضرت  آن  جز براي

و   و پيامبران  دهد، فرشتگان  شفاعت  اذن  گنهكاران  در حق  عزوجل  خداي  چون ـ

  عظيم خلقي  در حق ص حضرت  كنند اما آن مي  شفاعت  برايشان  همه  صالح  مؤمنان

  كس هيچ  داند پس را نمي  شمارشان �جز خداوند  كس  هيچ  كنند كه مي  شفاعت

  .»كند نمي  شفاعت  همانند ايشان

 :فرمودند  شريف  در حديث صخدا  رسول  كه  است  شده  روايت � هللاعبدا از جابربن

���G\?�  e�  �_T  o�-�?�  E(: دبگوي  أذان  شنيدن  در هنگام  هر كس«A?�  EJ©�/?� oZ�?�	  ��  

 8��J¶ >ِ  �?�E\�  	E\V�?�  �s�'�	   8���/�  8���J¶  L_?�  ���-	 (  در   بر وي  من  ا شفاعتقطع

  .»شود مي  حالل  روز قيامت

  

��h��g��f��e���d��c��b��a�� �̀�_��~��}��|���{��z��h��g��f��e���d��c��b��a�� �̀�_��~��}��|���{��z��h��g��f��e���d��c��b��a�� �̀�_��~��}��|���{��z��h��g��f��e���d��c��b��a�� �̀�_��~��}��|���{��z  
  هجرت  به صخدا  رسول  شد كه  نازل  هنگامي  آيه  اين:  است  آمده  نزول  سبب  در بيان

  آور مرابه و بيرون   طرز پسنديده  مرا به  كن  داخل !پروردگارا: و بگو«. مأمور شدند

  ازمكه  آوردنشان و بيرون   مدينه  به ص حضرت  آن  كردن  داخل: مراد » طرز پسنديده

  حق با مدد و نصرت  همراه  پيروزمندانه  نيآورد و بيرون  عزتمندانه  ورودي  به  است

 » بخش ياري  اي سلطه  خويش  از سوي  من  و براي«شد   چنين  الحمد كه هللاو.  تعالي

پيروز   مخالفانم  بر تمام  مرا با آن  كه » قرار ده«  كننده آشكار و مقهور  حجتي:  يعني

  دنيوي  و دولت  سلطه  ردگارشانمأمور شدند تا از پرو ص حضرت  آن:  قولي به.  گرداني

برپا   برايشان  از عزت  پايگاهي ، و قوت  دولت  آن  وسيله به  كنند كه  درخواست  نيرومندي

  وقت  همه  تعالي  حق  برقرارگردد و نصرت  حق  دين  و شوكت  ، شأن شود تا در نتيجه

 ص حضرت  آن  براي  جلعزو  و خداي شد؛  چنين  الحمد كه  و هللا. باشد  حالشان  شامل

  راجح  قول  اين« :گويد كثير مي ابن.  برافراشت  و مقتدر را در مدينه  كريمه  دولتي  هاي پايه

  .» تر است
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���q��p��o���nm��l��k��j��i���q��p��o���nm��l��k��j��i���q��p��o���nm��l��k��j��i���q��p��o���nm��l��k��j��i������s��r��s��r��s��r��s��r  
  اسالم  از ظهور و پيروزي  پيامبرش  به �خداوند  كه  آنچه:  يعني »آمد  حق: و بگو«

  و مضمحل برافتاد  از ميان  شرك:  يعني »نابود شد  و باطل«  يافت  حققبود، ت  داده  وعده

عناصر   وجوهره  در ماهيت  زيرا باطل » است  نابودشدني  همواره  باطل  هرآينه«شد 

و   خارجي  عوامل را از  خويش  موقت  حيات  بلكه  بقا برخوردار نيست  هاي خود از مايه

نيز   شوند، باطل  سست ها گاه تكيه  اين  چون  كند پس داد مياستم  غيرطبيعي  هاي گاه تكيه

. گيرد خود بر مي  وماهيت  را از ذات  خويش  وجوديعناصر   پاشد؛ اما حق فرومي

  در روز فتح صخدا  رسول« :فرمود  اند كه كرده  روايت �مسعود از ابن  و مسلم  بخاري

  شده  نصب  بت  سيصد و شصت  كعبه  انهخ بر گرداگرد  شدند كه  وارد آن  در حالي  مكه

: خواندند را مي  آيه  كوبيدند و اين مي  بتان  داشتند برآن  در دست  كه  با چوبي  بود پس

﴿q��p��o���nm��l��k��jq��p��o���nm��l��k��jq��p��o���nm��l��k��jq��p��o���nm��l��k��j����rrrr﴾��������.  

  

��£��¢����¡�����~��}��|{��z���y��x��w��v��u��t��£��¢����¡�����~��}��|{��z���y��x��w��v��u��t��£��¢����¡�����~��}��|{��z���y��x��w��v��u��t��£��¢����¡�����~��}��|{��z���y��x��w��v��u��t  
آنها؛ با   باطني  ها از بيماريهايدل  براي » شفاست  را كه  آنچه  آوريم فرود مي  و از قرآن«

  شامل شفا  اين:  قولي  به. از آنها  و گمراهي  و شبهه  شك  رفتن  و ازبين  جهل  زوال

تأييد كردند و  را  شفا با قرآن  طلب صخدا  رسول  كه چنان. شود نيز مي  ظاهري  امراض

و   از دم صخدا  رسول دتأيي  جمله  ؛ از آن است  در دست  صحيح  رواياتي  باره در اين

. كرد  را درمان  مارگزيده  شخص فاتحه  سوره  با خواندن  كه  است  از اصحاب  يكي  دعاي

  زيرا قرآن » است  رحمت  مؤمنان  براي«  را كه  آنچه  از قرآن  آوريم نيز فرود مي »و«

  سبب  و نيز به  و دنيا درآنهاست  دين  صالح  كه  است  سودمندي  علوم  دربرگيرنده  كريم

  اي و خشنودي  و آمرزش  عظيم  ، پاداشي در آن  و تدبر خاشعانه  قرآن  در تالوت  كه آن

  دوزخ  از عذاب  و نجات  بهشت  دخول  به  وجود داردكه � هللا  از جانب  بزرگ

  ديقتص  جاي را به  و قرآن  حق  دين  به  تكذيب  كه » ستمگران بر«  قرآن » ولي«انجامد  مي

  افزايد زيرا شنيدن نمي  و نابودي  جز هالكت:  يعني »افزايد نمي  جز زيان«اند  نهاده  آن

باال   را در آنان  تمرد و سركشي  و انگيزه  آورده  ا بر سر غيظ و خشمرا شديد آنها  قرآن
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  هآورند و در نتيج مي  ها و مفاسد روي بيشتر زشتي  ارتكاب  به  بر اثر آن  برد، كه مي

  .شوند مي  هالك

  رحمت شفا و  كه  است  ، مشعر بر آن سابق  بعد از اوامر چهارگانه  آيه  اين  گرفتن قرار

  . اوامر است  اين  در اجراي

  

��²�������±�������°�� �̄�®��¬��«ª��©�� �̈�§��¦��¥���¤��²�������±�������°�� �̄�®��¬��«ª��©�� �̈�§��¦��¥���¤��²�������±�������°�� �̄�®��¬��«ª��©�� �̈�§��¦��¥���¤��²�������±�������°�� �̄�®��¬��«ª��©�� �̈�§��¦��¥���¤  
،  سالمتي  ، همچون شكر است  موجب  كه  هايي با نعمت » كنيم  انعام  بر انسان  و چون«

  و عبادت  طاعت ما و  براي  از شكر گزاري »گرداند مي  روي«  و پيروزي  ، فتح توانگري

  از وي  كند پس مي  پشت  آن  ما و به  از طاعت »پيچاند خود را مي  و پهلوي«و ذكر ما 

  وي  به  و چون«زند  سرنمي  منعم  حقوق  به  از قيام  كردن  خالي جز تكبر و شانه  چيزي

  از رحمت  نوميد است  سخت : يئوس » است  يئوس«يا فقر   مانند بيماري »برسد  شري

  كند و اگر هدفش مي  را فراموش ، معبود يافت  دست  هدف  اگر به  ؛ پس عزوجل  خداي

هر دو   اين  شود، كه و نوميد مي  شده  چيره  بر وي  و اندوه  و افسوس  ، آه رفت  از دست

  . ناپسند استو   ، زشت خصلت

، از  آيه  دراين  ياد شده  موقف  آيد كه بر مي  چنين» هود«  سوره) 9ـ  11(  از آيات  البته

  حقيقت  اين  نيز به  بعدي  آيه  كه چنان  متوكل  مؤمنان  از مواقف  نه  كفار است  مواقف

  :دارد  اشاره

  

��¿��¾���½��¼��»����º��¹�� �̧�¶���µ�� �́�³��¿��¾���½��¼��»����º��¹�� �̧�¶���µ�� �́�³��¿��¾���½��¼��»����º��¹�� �̧�¶���µ�� �́�³��¿��¾���½��¼��»����º��¹�� �̧�¶���µ�� �́�³  
 يا  از هدايت  و روشي  بر طريقه:  يعني »كند مي  خود عمل  ر طريقهب  هر كس: بگو«

  اخالق و با  داشته  و سازگاري  تناسب  و ساختار وي  و شأن  و وضع  با حال  كه  گمراهي

باشد،  تر يافته  راه  هركه  و پروردگار شما به«  است  هماهنگ  وي  مألوف  و عادات

  كه  مؤمني  ميان  كه  اوست  پس  است  تعالي  امر، مميز حق  در نهايت:  يعني » داناتر است

  كه  كافري  ميان شود و نمي  مأيوس  محنت  كند و در وقت نمي  اعراض  نعمت  در هنگام
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  در هنگام  ويأس  ها و نوميدي در برابر نعمت  و سركشي  سرمستي  وي  و شيوه  شأن

  .دهد جزا مي  را در برابر عملش  اي هكنند دهد و هر عمل ، تمييز مي هاست ناكامي

  

��Ï��Î��Í��Ì��Ë��Ê��É���È��Ç��Æ��Å��Ä��ÃÂ��Á��À��Ï��Î��Í��Ì��Ë��Ê��É���È��Ç��Æ��Å��Ä��ÃÂ��Á��À��Ï��Î��Í��Ì��Ë��Ê��É���È��Ç��Æ��Å��Ä��ÃÂ��Á��À��Ï��Î��Í��Ì��Ë��Ê��É���È��Ç��Æ��Å��Ä��ÃÂ��Á��À  
  است  روحي  همان  اين »پرسند مي«  آن  و كنه  از حقيقت:  يعني»  روح  و از تو درباره«

را   آن �خداوند  كه  روحي  كند، همان بر مي در  حيات  خلعت  آن  وسيله به  انسان  كه

 » است  از امر پروردگار من  روح: بگو«نكرد   آگاه  آن  را از حقيقت  اما كسي آفريد

را بر   خويش  و انبياي  خود قرار داده  اختصاص  را در حوزه  روح  علم  تعالي  حق:  يعني

خداوند   كه  علمي : يعني » مگر اندكي  نشده  داده  شما از علم  و به«  است  نكرده  آگاه  آن

يابد،   انكشاف  مدنيت  بشر و ميدان  و هر قدر علم  است  ، اندك شما داده  را به  آن  متعال

  به  نسبت  آن  و معلومات ندارد  بهره  از علم  جز اندكي  معلومات  كران بي  بشر از گستره

  . بسيار ناچيز است  مجهوالتش

ناظر بر  دارد اما بيشتر  داقمص  علوم  هرچند در كل  معني  اين  آيد كه بر مي  آيه  از سياق

  . است  روح  بشر در باره  و دانش  علم

تا  بياموزيد  ما چيزي  يهود گفتند؛ به  به  قريش: گويد مي  نزول  سبب  در بيان � عباس ابن

  سؤال   روح  از او درباره: گفتند  آنان  يهود به.  بپرسيم) صمحمد  يعني(مرد   از اين

  .فرمود  را نازل  آيه  اين �كردند و خداوند  السؤ  قريشيان  پس. كنيد

  . است  شده  گذاشته  باقي  نيز مبهم  در تورات  روح  موضوع  كه  ذكر است  قابل

  

���Ý��Ü��Û��Ú��Ù��Ø��×��Ö��Õ��Ô��Ó���Ò��Ñ��Ð���Ý��Ü��Û��Ú��Ù��Ø��×��Ö��Õ��Ô��Ó���Ò��Ñ��Ð���Ý��Ü��Û��Ú��Ù��Ø��×��Ö��Õ��Ô��Ó���Ò��Ñ��Ð���Ý��Ü��Û��Ú��Ù��Ø��×��Ö��Õ��Ô��Ó���Ò��Ñ��Ð  
اگر :  يعني » بريم مي  ، از بين ايم كرده  تو وحي  را به  ا آنچه، قطع و اگر بخواهيم«

ـ   داريم ها و از كتابها برمي نيز از سينه  ايم شما داده  به  را كه  اندكي  علم  ، همين يمبخواه

  آن  اگر بخواهيم « گاه آن«نماند   باقي از آن  هرگز اثري  را ـ تا بدانجا كه  قرآن  و از جمله

  براي:  ييعن » آن  سبب  به خود  براي«  گردانيم  و فراموشت  تو ببريم  علم  را از عرصه
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  و پشت  گرفتن و ياري  با توكل كه  يابي را نمي  كسي:  يعني » نيابي  بر ما وكيلي«  حفظ آن

  .دارد  تو نگه  را براي را برگرداند و آن  از قرآن  ما، چيزي  از سوي  گرمي

  

��K��J��I������H��G����F��ED��C��B����A��K��J��I������H��G����F��ED��C��B����A��K��J��I������H��G����F��ED��C��B����A��K��J��I������H��G����F��ED��C��B����A  
  در حق  كه  رحمتي  سبب  به:  نييع » پروردگارت  از جانب  رحمتي  سبب  مگر به«

  گمان بي«  ببريم  را از بين  آن  و نخواستيم  گذاشتيم  را باقي  علم  و اين  قرآن  ، اين توداريم

،  ساخت مفتخر  رسالت  خلعت  تو را به  از آنجا كه » است  بزرگ  او بر تو همواره  فضل

محمود را   مقام تو  گردانيد، به  د آدمفرمود، تو را سرور و ساالر اوال  نازل  بر تو كتاب

  .نهاد  بر تو منت  كه  بسيار ديگري  هاي از نعمت  عطا فرمود و جز اين

  :فرمود  جهت  و از اين  رباني  است  كتابي  ندارد بلكه  منشأ بشري  قرآن  بدانيد كه  پس

  

��\�����[��Z��Y��X��W���V��U��T��S��R��Q��P��O��N��M���L��\�����[��Z��Y��X��W���V��U��T��S��R��Q��P��O��N��M���L��\�����[��Z��Y��X��W���V��U��T��S��R��Q��P��O��N��M���L��\�����[��Z��Y��X��W���V��U��T��S��R��Q��P��O��N��M���L
�_�� �̂�]�_�� �̂�]�_�� �̂�]�_�� �̂�]����  

  كمال در �از نزد خداوند  كه »را  قرآن  شوند تا نظير اين  جمع  و جن  اگر انس: بگو«

بياورند، هرگز «  شده  فرود آورده  و فصاحت  ترتيب  لفظ و حسن  و استواري  بالغت

آورد، عاجز  مي  خالق  كه  نظير آنچه  از آوردن  زيرا مخلوق »را نخواهند آورد  مانند آن

  همديگر مدد و ياري  و به »ديگر باشند  برخي  از آنها پشتيبان  برخي هرچند«  است

  .رسانند

  

��n��m�����l���k��j��i��h������g��f��e��d��c��b��a���`��n��m�����l���k��j��i��h������g��f��e��d��c��b��a���`��n��m�����l���k��j��i��h������g��f��e��d��c��b��a���`��n��m�����l���k��j��i��h������g��f��e��d��c��b��a���`  
 در قرآن:  يعني » كرديم  بيان  ، گوناگون مثلي  از هر گونه  قرآن  در اين  راستي  و به«

  ورزيدن  وانديشه  گرفتن عبرت  موجب  كه  تانيو داس  و مثل  معني  هر گونه  را به  سخن 

،  تهديد، اوامر، نواهي ، ها، ترغيب پندها، موعظه  از بيان  ، اعم كرديم  تكرار بيان  به  است

آنها را مكرر در   لذا معاني  وقيامت  و دوزخ  و اخبار بهشت  پيشينيان  ها، داستانهاي نشانه
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  ايمان  تا شايد آنان  ساختيم  روشن  متنوع  هاي شيوه  هو متعدد و ب  مختلف  وجوه  مكرر به

  ، برخي نگذاشته  تأثيري  در كافران  بياني  متنوع  هاي و شيوه  از وجوه  آورند و اگر برخي

و از سر انكار  »نكردند  را قبول  جز كفران  بيشتر مردم  ولي«تأثير بگذارد   ديگر بر آنان

  هم  حجت  كه خدا باشد، بعد از آن  كالم  قرآن  شدند كه  آن منكر  رفتار كرده  و ناسپاسي

  .شد  اقامه  بر آنان  مختلف  صورتهاي و  اشكال  تكرار و به  به

  

��y��x��w���v��u��t��s��r��q��p��o��y��x��w���v��u��t��s��r��q��p��o��y��x��w���v��u��t��s��r��q��p��o��y��x��w���v��u��t��s��r��q��p��o  
  جوشاني برايمان  اي چشمه  تا از زمين«:  در مكه  شرك  رؤسا و سردمداران »و گفتند«

باشد،  خيز بسيار آب  كه  است  آبي  چشمه:  ينبوع » آوريم مين  تو ايمان  هرگز به

  .جوشد  بيرون  كنان  فواره  از آن  انقطاع و بي  پيوسته  آب  كه طوري به

  

��e��d��c��b��a��� �̀�_��~��}��|��{��z��e��d��c��b��a��� �̀�_��~��}��|��{��z��e��d��c��b��a��� �̀�_��~��}��|��{��z��e��d��c��b��a��� �̀�_��~��}��|��{��z  
  آن  درختان  باشد كه  باغي:  يعني »باشد  جنتي  برايت«  كه مگر اين  آوريم  نمي  ايمان »يا«

  سازي  روان ها آنها جوي  از ميان  خرما و انگور پس  از درختان«را بپوشاند   زمينش

  . اندازي  جريان به  در آن  بسيار را با نيرومندي  جويبارهاي:  يعني » ساختني  روان  به

  

���r��q��p��o��n��m��������l��k��j����������i��h��g��f���r��q��p��o��n��m��������l��k��j����������i��h��g��f���r��q��p��o��n��m��������l��k��j����������i��h��g��f���r��q��p��o��n��m��������l��k��j����������i��h��g��f  
  ايمان:  يعني » بر سرما فرواندازي  پاره را پاره  ، آسمان كني ادعا مي  كه يا چنان«

: اكسف.  فرواندازي  پاره  را بر سر ما پاره  ، آسمان عذاب  عنوان به  كه مگر اين  آوريم نمي

طور  به آنها را:  يعني » ما بياوري  روي را روبه  يا خدا و فرشتگان«  پاره و پاره  قطعه  قطعه

  معني  قولي به . سر ببينيم  چشم  تا آنها را به  اضر كنيدر برابر ما ح  آشكار و محسوس

  . نزد ما بياوري  قبيله  را قبيله  فرشتگان  تا اصناف:  است  اين» قبيال«
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  يعني : زخرف »باشد  از زخرف  اي تو خانه  براي«  هك مگر اين  آوريم  نمي  ايمان »يا«

  زيورات  انواع به  و آراسته  مزين  اي خانه  برايت:  كه  است  اين  مراد از زخرف  قولي به. طال

و نگار و   نقش پر از  هايي خانه  كه  و مرفهان  توانگران  عادت  فاخر باشد؛ به  و اشياي

  .كنند ميخود بنا   براي  بسيار آراسته

امر   اين  پروردگار عزوجل« :فرمودند صخدا  رسول  كه  است  آمده  شريف  در حديث

  اما من كرد  موكول  من  خواست  طال گرداند، به  را برايم  ريگزار مكه  اگر بخواهم  را كه

  ديگر را گرسنه  سير و روزي  روزي  كه  دهم مي  ترجيح  من!  پروردگارم  اي ! نه:  گفتم

  و چون  آورم مي ياد  و تو را به  كرده  تو زاري  سوي به  شوم  گرسنه  چون  پس  بگذرانم

  .» گزارم مي  و سپاست  گفته  تو را ستايش  سير شوم

صعود   آن هاي و در عروجگاه » باالروي  آسمان  به«  كه مگر اين  آوريم  نمي  ايمان »يا«

،  روي باال مي  در آسمان  كه  ببينيم  اگر هم:  يعني » يمباور ندار  تو هم  باالرفتن  و به«  كني

 » را بخوانيم آن  كه  كني  نازل  تا بر ما كتابي«؛  كنيم نمي  تصديق  رسالت  تو را هرگز به

 :گويد مي  آن مجاهد در تفسير. نمايد  داللت  كند و بر نبوتت  تو را تصديق  كه  كتابي

  اي نامه  اين: (باشد نوشته  در آن  كه  بياوري  از آسمان  اي هاز ما نام  هر يك  براي:  يعني«

شود،  بيدار مي  خواب از  صبح  چون  كه...)  فرزند فالن  فالن  خدا براي  از جانب  است

  .»باشد  شده  گذاشته  سرش  باالي  نامه  اين

  مشام ، به حق  سوي به  يا گرايش  يا عقل  از منطق  بويي  از پيشنهاداتشان  اما آيا در يكي

از  » است  پاك  پروردگار من: بگو«: فرمود  خداوند متعال  جهت  از اين !رسد؟ هرگز مي

:  يعني »؟ هستم فرستاده  جز بشري  آيا من«از اينها عاجز باشد   چيزي  از آوردن  كه اين

بيشتر؛ تنها   و نه  ماز افراد بشر هست  فردي  ، من باال روم  آسمان  تا به  نيستم  فرشته  من

تا   ام شده  فرستاده  سبحان  خداي  از سوي  من:  كه  است  با ساير افراد بشر در اين  تفاوتم

  بشري  ايد كه آيا شنيده ! امور فوق  پيشنهاد دهندگان  اي  پس  كنم  شما ابالغ  را به  پيامش

  هرگز حق  كه  مأمور هستم اي  بنده  هم  از اينها توانا باشد؟ آخر من  چيزي  بر آوردن
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امور   از آن  امري  وادار به  اش اراده  رغم تا او را به  ندارم  را بر پروردگار خويش  تحكم

  . كنم

  بود و نه و عناد  از سر لجاجت  همه  را كه  پيشنهاداتشان  اين  ، پروردگار بزرگ گونه بدين

  .، رد كرد پويي  و حقيقت  جويي  حق  از روي

  رؤساي :فرمود  كه  است  شده  روايت ك عباس از ابن  آيات  اين  نزول  سبب  ندر بيا

وگو و  گفت را نزد محمد بفرستيد و با او  كسي: گرد آمدند و گفتند  كعبه  نزديك  قريش

فرستادند،  صخدا  رسول  دنبال  شويد؛ پس  معذور شناخته  وي  كنيد تا در حق  مرافعه

از  صخدا  رسول. نمايند  مذاكره اند تا با تو آمده  گرد هم  قومت  فاشرا:  كه  پيغام  بدين

  پس. رساندند  آنان  اجتماع  محل بودند، سريعا خود را به  آنان  هدايت  مشتاق  بس

  نداريم  را سراغ  از اعراب  كس  خدا سوگند هيچ  به !محمد  اي: گفتند  ايشان  به  مشركان

ما را   باشد؛ آخر تو پدران  آورده  ، بر سر قومش اي آورده  متتو بر سر قو  نظير آنچه  كه

و   سبكي  را به  ها و پندارهايمان ، انديشه اي گرفته  مسخره  را به ما  ، دين اي داده  دشنام

را   عقيده  و اين  پيام  اگر اين  پس  اي ساخته  ما را پراكنده  و جمع  اي داده  نسبت  خردي بي

  از اموالمان  قدري  تو به  ما براي  ، اينك برسي  و منال  مال  تا به  اي كرده  علم  آن  براي

و   شرف  دنبال  ما به  و اگر در ميان  فرد ما شوي  دارترين سرمايه  كه  دهيم مي  اختصاص

  تو دست  به  كه  حالتي  و اگر اين  گردانيم و رهبر خود مي  ، تو را رئيس هستي  برتري

يا   يابي شفا  تا از آن  كنيم مي  باشد مصرف  الزم  ، هر چه است  زدگي اثر جن دهد، بر مي

  !! شويم  تو معذور شناخته  در حق  كه

؛  نيست  در من  يك  گوييد، هيچ شما مي  آنچه ! نه: فرمودند  آنان  در پاسخ صخدا  رسول

قصد   و نه  هستم شما  ميان در  و منزلت  شرف  جوياي  ، نه ام شما آمده  اموال  طلب  به  نه

  سوي مرا به  عزوجل  خداي  كه  است  اين  حقيقت  ولي  بر شما را دارم  كردن  حكومت

  بهره  ا اينبپذيريد، قطع  ام آورده شما  به  را كه  اگر دعوتي  پس  برانگيخته  رسالت  شما به

  شكيبايي �امر خداانيد، بر برگرد من   را به  و اگر آن  در دنيا و آخرت  شماست

  اگر اين !محمد  اي: گفتند .كند  و شما داوري  من  تا او خود ميان  ورزم مي

در   شده  بيان  و پيشنهادات...   داريم پيشنهاد ديگري   ، اينك پذيري را نمي  پيشنهادهايمان

  .شد  نازل  آنان  در پاسخ  فوق  آيات  كردند كه  را مطرح  آيات  اين
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 ، باز نداشت  آوردن  آمد ـ از ايمان  برايشان  هدايت  كه را ـ وقتي  چيز مردم  و هيچ«

آنها :  يعني »؟ است  كرده  مبعوث  پيامبري  را به  آيا خداوند بشري: گفتند  كه جز اين

 حقيقت  اين  كه انكار كردند، درحالي بشر باشد، رد و  پيامبر از جنس  را كه  حقيقت اين

  خودشان  پيامبر از جنس  قرار گيرد زيرا فرستادن  انكار و ترديد و اعتراض  نبايد محل 

  :فرمايد مي �خداوند  كه چنان  است  برايشان  و رحمتي  لطف

  

Ä��Ã� �ÂÄ��Ã� �ÂÄ��Ã� �ÂÄ��Ã� �Â� �� �� �� �Æ��ÅÆ��ÅÆ��ÅÆ��Å����ÇÇÇÇ����ÈÈÈÈ��������ÉÉÉÉ������Î��Í��Ì�� �Ë��Ê��Î��Í��Ì�� �Ë��Ê��Î��Í��Ì�� �Ë��Ê��Î��Í��Ì�� �Ë��Ê
��ÐÏ��ÐÏ��ÐÏ��ÐÏ  

 اگر:  يعني »رفتند مي  راه  با اطمينان  ودند كهب مي  فرشتگاني  زمين  اگر در روي: بگو«

  كند، فرشتگاني مي  زندگي  آن  بر روي  اكنون هم  كه  بشري  جاي به  زمين  در روي

  راه  درآن  انسانها مطمئن  كه  رفتند، چنان مي  راه  و مطمئن  خود آرام  با پاهاي  بودند كه مي

  نازل  پيامبر از آسمان  عنوان  را به  اي فرشته  نانبر آ  البته«مستقرند   روند و در آن مي

  واقتضاي  حكمت  مقتضاي  باشد؛ پس  خودشان  از جنس  شان تا فرستاده » كرديم مي

  با اهل  زيرا جنس  خود بشر بفرستيم  پيامبر بشر را از جنس  كه  است  ما اين  رحمت

  .كند برقرار  اند ارتباط و تفاهمتو گيرد و بهتر مي مي  و الفت  خود بيشتر انس  جنس

  

���Ý��Ü��Û��Ú��Ù��Ø��×Ö��Õ��Ô���Ó��Ò��Ñ���Ý��Ü��Û��Ú��Ù��Ø��×Ö��Õ��Ô���Ó��Ò��Ñ���Ý��Ü��Û��Ú��Ù��Ø��×Ö��Õ��Ô���Ó��Ò��Ñ���Ý��Ü��Û��Ú��Ù��Ø��×Ö��Õ��Ô���Ó��Ò��Ñ  
 را  رسالتي  پيام  من  امر كه  بر اين » است  خدا كافي  بودن  و شما گواه  من  ميان: بگو«

  معجزه  كردن  نازل:  است  مراد اين  قولي به.  ام كرده  شما ابالغ  ، به ام يافته  فرمان  بدان  كه

  اوست  بر راستگويي  تعالي  حق  ازسوي  اي پيامبر، گواهي  منظور تأييد ادعاي  به

  است ، محيط احوالشان  تمام  به  داناست » خود دانا و بيناست  بندگان  او به  گمان بي«

و   انعام  شايسته  كساني  چه  كه اين  به  او داناتر است  ؛ پس آشكارها و پنهانهايشان  به

  جهت  ؟ از اين و انحراف  و گمراهي  سزاوار بدبختي  كساني  و هدايتند و چه  احسان

  :فرمود
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  را گمراه  و هركه«  حق  سوي به » است  كند، همو رهيافته  را خدا هدايت  و هركه«

 بجز  در برابر او دوستاني  آنان  هرگز براي  پس«كند   را اراده  اش يگمراه:  يعني» سازد

  بيراهه به  آنها را از آن �خداوند  كه  حقي  سوي دهند و به  شان ياري  كه » خداوند نيابي

 هايشان بر چهره  درافتاده  را روز قيامت  و آنان«كنند   ، هدايتشان است  انداخته

آنها  : قولي به.  جهنم  سوي به  بردنشان  شتاب  در مورد به  است  تمثيلي  اين » برانگيزيم 

در   كه  كساني در دنيا با  كه شوند چنان مي  كشيده  هايشان بر چهره  حقيقتا در روز قيامت

كور و «شود  مي  كار برده به  عمل  آيد، همين  عمل  به  روي زياده  شان و شكنجه  اهانت

  منظر برانگيخته  ترين و قبيح  صورت  ترين آنها در زشت:  يعني » و كر ساخته  گنگ

در   را همه  گوش  وناشنوايي  زبان  ، گنگي چشم  ، كوري�خداوند  شوند از آنجا كه مي

  .كند مي  جمع  آنان

  رسول از« :فرمود  كه  است  آمده � از انس  و مسلم  بخاري  روايت  به  شريف  در حديث

شوند؟  مي  برانگيخته  هايشان بر چهره  مردم  چگونه !هللا رسول يا  شد كه  سؤال صخدا

را بر   آنان تا  كرد، همو نيز قادر است  روان  را بر پاهايشان  آنان  كه  ذاتي: فرمودند

  جهنم«گيرند  مي  جاي  در آن  كه  جايگاهي:  يعني » مأوايشان«» سازد  روان  هايشان چهره

  شراره  هرگاه:  يعني » بيفزاييم  اي شراره  فرونشيند، بر آنان  آن  آتش  ، هربار كه است

  .تر گرداند را بلندتر و سوزنده  آن  شراره  كه  افزاييم مي  چيزي  فرونشيند، بر آن  دوزخ

  

�h��g��f��e��������d��c��b��a�h��g��f��e��������d��c��b��a�h��g��f��e��������d��c��b��a�h��g��f��e��������d��c��b��a������������������������o��n��m��l��k��j���i����o��n��m��l��k��j���i����o��n��m��l��k��j���i����o��n��m��l��k��j���i  
 تنزيلي  آيات  نه  پس »ما كافر شدند  آيات  به  كه اين  سبب  ، به آنان  جزاي  است  اين«

 آيا چون: و گفتند«نمودند ما تفكر   تكويني  در آيات  هم  كردند و نه  ما را تصديق 
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  جديد برانگيخته  ، آيا در آفرينشي شديم  پاشيده  از هم  چند و اعضايي  استخواني 

  . گذشت) 49(  در آيه  آيه  تفسير نظير اين » شويم مي

  :فرمايد مي  در پاسخشان  عالخداوند مت
  

����������b��a�� �̀ � �_��~���}��|��{��z��y��x��w��v��u���t��s��r��q��b��a�� �̀ � �_��~���}��|��{��z��y��x��w��v��u���t��s��r��q��b��a�� �̀ � �_��~���}��|��{��z��y��x��w��v��u���t��s��r��q��b��a�� �̀ � �_��~���}��|��{��z��y��x��w��v��u���t��s��r��q
g��f��e��d��cg��f��e��d��cg��f��e��d��cg��f��e��d��c��������������������������������������������hhhh  

 را آفريد، قادر  آسمانها و زمين  كه  خدايي  كه«اند  آيا ندانسته:  يعني »اند آيا نديده«

باشد،  توانا  آسمانها و زمين  فرينشبر آ  كه  ذاتي:  يعني »را بيافريند؟  مانند آنان  كه  است

،  تر است ساده  عظيم  كائنات  اين  از آفرينش  مراتب  به  كه  آنچه  و اعاده  ا بر بازآفرينيقطع

،  نيست  در آن  اي شبهه هيچ  كه  اجلي  آنان  براي«  كه  خداست  همان »و«باشد  تواناتر مي

  ولي«  است  قيامت  آنها يا ميعاد قيام  ، ميعاد مرگ اجل  اين  كه » است  مقرر كرده

، جز  دليل  بودن روشن با وجود  مشركان:  يعني »را نپذيرفتند  جز انكار، چيزي  ستمگران

  .را نپذيرفتند  انكار ورزيدن

  

t��s��r��q��pt��s��r��q��pt��s��r��q��pt��s��r��q��p����������m��l��k���j��i��|��{��z��y��x��w��v��u��m��l��k���j��i��|��{��z��y��x��w��v��u��m��l��k���j��i��|��{��z��y��x��w��v��u��m��l��k���j��i��|��{��z��y��x��w��v��u
��x��w��v��u��ts���r��q��p��o��n��x��w��v��u��ts���r��q��p��o��n��x��w��v��u��ts���r��q��p��o��n��x��w��v��u��ts���r��q��p��o��n  

  نكردن اجابت  سبب:  يعني »بوديد  پروردگارم  رحمت  هاي خزانه  لكاگر شما ما: بگو«

اگر شما   كه  است  اين  سارها و غيره باغها و چشمه  در مورد بخشيدن  هايتان خواسته

  همه  كه آن  از بيم  بازهم« بوديد  پروردگار هم  و نعمت  رزق  ها و انبارهاي خزانه  مالك

  در انفاق » است  بخيل  وانسان«ورزيديد  مي  و امساك »رديدك مي  كنيد، بخيلي  را خرج

  . و غير آنان  در مورد مشركان  كلي  است  اصلي  و اين  بر خود و بر ديگران  كردن  و خرج
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بر   دال  كه » داديم«  قاطع  معجزه  نه:  يعني » روشن  نشانه  نه  موسي  ما به  راستي  و به«

  بودند كه اموري  برابر با همين � موسي  به  شده  داده  هاي نشانه  بود، گويي  وي  نبوت

  قوي  هاي نشانه وجود آن با:  يعني. تر از آنها قوي  حتي  بلكه ١پيشنهاد كردند  كفار قريش

  نياوردند بلكه  ايمان � موسي  به  ومشو ق  بود، فرعون  اعجاز آنها آشكار و روشن  كه

شما   كه  آنچه  است  همچنين انجاميد پس  نابوديشان  به  سرانجام  معجزات  آن  فرودآوردن

  بشود، ايمان  اجابت  هم شما  هاي كنيد لذا اگر خواسته مي  درخواست  مكه  مردم

  .سازد  را هالكشما   كند كه مي  حكم  الهي  ، سنت صورت  آوريد و در آن نمي

،  ، ملخ طوفان  فرستادن: بودند از  عبارت � موسي  گانه نه  هاي نشانه  كه  شويم يادآور مي

  عصا و يد بيضا كه  دادن ها، ، كمبود ميوه و قحطي  خون  باران  آوردن ، فرود ، غوك شپش

وصايا :  گانه نه  تمراد از آيا  قولي به.  گذشت»133  آيه»  اعراف  تفسير بيشتر آنها در سوره

  شريف  در حديث  كه چنان  است  شده  مطرح  در تورات  كه  است  اي گانه نه  و سفارشهاي

  دو يهودي  روزي: فرمود  كه  است  آمده � عسال بن از صفوان  احمد و ترمذي  روايت  به

و   پيامبر برويم  اين بيا نزد:  خود گفت  رفيق از آنها به  اثنا يكي  بودند، در اين  نشسته  باهم

  فرموده  اين  درباره  و از ايشان  آمده ص حضرت نزد آن  پس.  بكنيم  از او سؤالي

 :فرمودند ص  حضرت  كردند، آن  سؤال����﴾ ~~~~����{{{{����||||����}}}}����yyyy����zzzz﴿: �خداوند

  :ها توصيه  بود از اين  عبارت � موسي گانه  نه  آيات«

  .نياوريد  را با خدا شريك  ـ چيزي 1

  .يدـ زنا نكن 2

  .نكشيد  حق  ، جز به ساخته  را حرام  آن  كشتن �خداوند  را كه  ـ نفسي 3

  .نكنيد  ـ دزدي 4

  .ـ سحر نكنيد 5

  .رساند  قتل  نبريد تا او را به  سلطاني  سوي را به  گناهي ـ بي 6

                                                 
  . سوره  از همين» 93-90»  آيات  كنيد به  نگاه 1
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  .ـ ربا نخوريد 7

  .نكنيد  فحشا متهم  را به  پاكدامني  ـ زن 8

  .»تجاوز نكنيد  در روز شنبه  ا ـ كهمخصوصيهود ـ   اي  ـ و بر شماست 9

 را  ايشان  را شنيدند، دستها و پاهاي ص اكرم  رسول  بيان  اين  چون  دو يهودي  آن

 ص اكرم  رسول. خداييد  بر حق  شما رسول  كه  دهيم مي  گواهي: بوسيدند و گفتند

از  �داوود: فتند، گ»دارد؟ باز مي  آوردن  چيز شما را از اسالم  چه  پس« :فرمودند

اگر   كه  ترسيم مي  باشد لذا ما از آن  وي  در نسل  پيوسته  پيامبري  كه  خواست �خدا

  .»رسانند  قتل  ما را به  ، يهوديان شويم  مسلمان

  حجت  اقامه  وصايا و سفارشها به  اين« :كند مي  اضافه  روايت  اين  كثير بعد از نقل ابن

  راجع صخدا  رسول از  دو مرد يهودي  ندارد و شايد آن  يربط  و قومش  فرعون  عليه

و   شده  مشتبه  كار بر راوي بودند لذا  كرده  سؤال  در تورات  گانه  نه)  احكام(  كلمات  به

،  پس«. » است  اول  قول  همان  مشهور و راجح  قول  پس  تصور كرده)  معجزات(آنها را 

تو از آنها   ها و پرسش و نشانه  آيات اين »آمد  نزد آنان  كه  گاه آن  بپرس  اسرائيل از بني

  و اطمينان  ازدياد يقين  استشهاد براي  از باب  امر بلكه  از اين  آگاهي  كسب  براي  نه

؟  ايم كرده  ما بيان  كه  است  نبوده  گونه همان آيات   آيا اين  كه  بپرس  از آنان ! آري.  توست

اند؛ مانند عبداهللا  اسرائيل بني  گيرند، مؤمنان قرارمي  امر مورد پرسش  از اين  كه  و كساني

  نآ  همه  بعد از مشاهده » گفت« � موسي  به:  يعني »او  به  و فرعون«  و يارانش  سالم بن

  است  كسي: مسحور » پندارم مي  تو را جادو شده  من  گمان بي ! موسي  اي«  معجزات

  . است  گشته  وبرهم و درهم  آشفته  عقلش  آنو بر اثر  جادو شده  كه

  

��¾��½����¼��»��º��¹�� �̧�¶���µ�� �́��³��²��±��°��¯��¾��½����¼��»��º��¹�� �̧�¶���µ�� �́��³��²��±��°��¯��¾��½����¼��»��º��¹�� �̧�¶���µ�� �́��³��²��±��°��¯��¾��½����¼��»��º��¹�� �̧�¶���µ�� �́��³��²��±��°��¯
��¿��¿��¿��¿  

  اين:  يعني »ها را اين  كه  داني مي  ا تو خوبقطع«:  فرعون  در پاسخ � موسي » گفت«

  به  هك است   روشنگرانه  داليلي:  يعني » بينشها است  باعث  كه«را   ها و معجزات نشانه

جز پروردگار آسمانها و «برد   توان  راه  تعالي  حق  و وحدانيت  قدرت  آنها به  وسيله
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در :  ظن » پندارم مي  شده هالك«  فرعون  اي »تو را  من  گمان و بي  است  نفرستاده  مينز

و   هالكت: ثبور.  شوي مي  تو هالك  كه  دارم  يقين:  ، يعني است  يقين  معني  اينجا به

  . است  خسران

  

��É��È��Ç��Æ��Å�����Ä��Ã��Â��Á��À��É��È��Ç��Æ��Å�����Ä��Ã��Â��Á��À��É��È��Ç��Æ��Å�����Ä��Ã��Â��Á��À��É��È��Ç��Æ��Å�����Ä��Ã��Â��Á��À  
  تصميم  فرعون:  يعني »بركند  سرزمين  را از آن  آنان  كه  گرفت  تصميم  فرعون  پس«

  پس«  از آن  مصر بركند؛ با تبعيدشان  را از سرزمين � و موسي  اسرائيل بني  كه  گرفت

 در تعقيب  را كه  وي  و سپاه  فرعون : يعني »بودند  وي  همراه  را كه  او و كساني

)  بحرقلزم(  سرخ  درياي  بال، كه  در درياي » ساختيم  يكجا غرق  همه«بودند  � موسي 

  .بود

  

���Ø��×����Ö��Õ��Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï����Î�����Í��Ì��Ë��Ê���Ø��×����Ö��Õ��Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï����Î�����Í��Ì��Ë��Ê���Ø��×����Ö��Õ��Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï����Î�����Í��Ì��Ë��Ê���Ø��×����Ö��Õ��Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï����Î�����Í��Ì��Ë��Ê  
را   احتمال هر دو  نص  ، چرا كه� از موسي  يا پس  از فرعون  پس:  يعني »از او  و پس«

.  المقدس بيت  در سرزمين:  يعني» شويد  ساكن  در زمين:  گفتيم  اسرائيل بني  به«دارد 

  پراكنده  درسراسر زمين  مراد باشد، يعني  زمين  تمام  كه  است  آن  مقتضي  هرچند سياق

  همانا قيامت  كه  آخرت  سراي  وعده:  يعني »فرارسد  آخرت  وعده  چون  پس«شويد 

شما را «ـ فرارسد  ١ذكر شد سوره  در اول  ديگر شما ـ كه  فسادافگني  نوبتيا .  است

در   با هم  از هر مكاني  كه طوري به  از قبرهايتان » كنيم محشور مي  با هم  درآميخته

ـ   آيه  در تفسير اين  اول  ـ بنا بر وجه  است  آميخته  با كافر درهم  مؤمن:  ايد، يعني آميخته

شما :  است  اين  باشد، معني مي  در سراسر زمين  آنان  مراد پراكندن  كه  دوم  جهاما بنا بر و

بار   ـ تا براي  آوريم گرد مي  مقدس  سرزمين  سوي به  وپراكنده  مختلف  هاي را از سرزمين

در   كه  اسرائيل بني  كنوني  بر وضعيت  كريمه  ، آيه وجه  شويد ـ بنابراين  عام قتل  دوم

                                                 
  . بعد از آن  و آيات) 4(  آيه  كنيد به  نگاه 1
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را  زمينه   عزوجل  ا خدايكند و قطع پيدا مي  اند مصداق مقدس  در سرزمين  دآمدنگر حال

  ١.خواهد كرد  آماده  آنان  و كشتار دوم  شكست  براي

  

���K��J��I��H��G��F��ED��C��B��A���K��J��I��H��G��F��ED��C��B��A���K��J��I��H��G��F��ED��C��B��A���K��J��I��H��G��F��ED��C��B��A  
:  يعني » است  فرود آمده  حق  و به  فرو فرستاديم  حق  به«را   قرآن:  يعني »را  و آن«

  حق  سوي  به  حال  در همه  قرآن  پس  ايم فرود نياورده  و راستي  حق  بهرا جز   قرآن

  ماند؛ پس مي  باقي  بر حق  و هميشه  است  حق  امور دربرگيرنده  خواند و در تمام فرامي

و تو را «شود  مي  وتحريف  و فزوني  كاستي  دستخوش  و نه  شده  با غير خود آميخته  نه

  دوزخ  به » دهنده و بيم«اند  ورزيده  اطاعت  كه كساني  براي  بهشت  هب » دهنده  جز بشارت

  .» نفرستاديم« اند ورزيده  عصيان  كه  كساني  براي

  

���U��T��S��R��Q����P��O����N��M��L���U��T��S��R��Q����P��O����N��M��L���U��T��S��R��Q����P��O����N��M��L���U��T��S��R��Q����P��O����N��M��L  
را   آن  كه  است  عظيمي  قرآن  همان  اين:  يعني » فرستاديم  تفريق  را به  آن  كه  و قرآني«

را بر   تا آن« بار  تماما در يك  ، نه كرديم  برتو نازل  بخش  و بخش  تدريج به،  آرام آرام

و   آهسته  آهسته ، سال  وسه بيست  مدت  را در طول  آن:  يعني » بخواني  درنگ  به  مردم

تر و از نظر  نزديك  فهم  به  شيوه  زيرا اين  بخواني  بر مردم  و تأني  درنگ  به  اندك اندك

و   اندك  را اندك  آن : يعني » كرديم  نازل  فروفرستادني  را به  و آن«  تر است نحفظ آسا

ها  و مكلفيت  فرايض  تمام زيرا اگر  كرديم  و رخدادها نازل  مصالح  برحسب  دفعات  به

  .آوردند نمي  رميدند و تاب آنها مي شد، يقينا مي  وضع  بر مكلفان  زمان  و يك  آن  در يك

  

VVVV����WWWW����Y��XY��XY��XY��X��������ZZZZ����]��\[]��\[]��\[]��\[����̂̂̂̂�����̀�_�̀�_�̀�_�̀�_����b��ab��ab��ab��a����cccc����dddd����f��ef��ef��ef��e���������������g���g���g���g������ih��ih��ih��ih  
 »بگو« :فرمايد مي  گاه شد آن  ثابت  قرآن  تدريجي  نزول  و حكمت  حقيقت  كه بعد ازآن

  قرآن  برحقانيت  شما چيزي  ايمان  نه »نياوريد  بياوريد يا ايمان  ايمان  آن  به« !پيامبر  اي

                                                 
  . سوره  از همين) 4ـ  7(  آيات  كنيد به  ، نگاه آيه  بيشتر معني  شدن  روشن  براي 1



1505  

  پيش  كه كساني  گمان بي«كاهد  مي  آن  ز حقانيتا  شما چيزي  ايمان  عدم  افزايد و نه مي

را   پيشين  آسماني  كتابهاي  كه  ؛ علمايي نيست  شكي:  يعني »اند يافته  دانش  از آن

  اند، همچون دريافته را  نبوت  هاي و نشانه  را شناخته  وحي  ، حقيقت خوانده

شود،   خوانده  برآنان«  قرآن » چون«  سالم بن هللاو عبدا  نوفل بن ، ورقه نفيل عمروبن زيدبن

  .ماند نمي  پنهان  بر آنان  ؛ زيرا حق سبحان  خداي  براي »افتند درمي  روي به  كنان سجده

  

��r��q��p��o������n��m��l��k��j��r��q��p��o������n��m��l��k��j��r��q��p��o������n��m��l��k��j��r��q��p��o������n��m��l��k��j  
  است  پاك«  الهي  معارف  به  و آشنايان  كتاب  اهل  پوي حق  دانشمندان »گويند و مي«

ا قطع«  مؤمنان  پيروز ساختن  به »پروردگار ما  وعده  تيراس  پروردگار ما، به

  . پيروز است  ، حق و سرانجام » است  شدني انجام

  

��y��x��w���v��u��t��s��y��x��w���v��u��t��s��y��x��w���v��u��t��s��y��x��w���v��u��t��s  
تكرار  را  بر رويشان  افتادنشان  بيان  تعالي  حق »افتند مي  خويش  برروي  كنان و گريه«

با  » در آنان«  قرآن »افزايد و مي«دهد   شانرا ن  در دلهايشان  قرآن  هاي كرد تا تأثير موعظه

  .را  چشم  رطوبت و  قلب  و لطافت  نرمي:  يعني »را  خشوع«  آن  به  فرادادنشان  گوش

زيرا   نيست  نياوريد، پروايي  ايمان  قرآن  به  اگر شما مشركان:  است  اين  معني  حاصل

  كتابهاي هستند كه  دانشمنداني  د، ايشانان آورده  ايمان  آن  از شما بهترند به  كه  كساني

  وحي  حقيقت ، كرده  مطالعه  را در كتبشان صو پيامبر  قرآن  ، اوصاف را خوانده  پيشين

  .اند شده را دارا  و باطل  حق  تمييز ميان  و قدرت  را شناخته  نبوت  و عاليم

  

� �l��k��j��i��h�� gf��e���d��c��b��a�� `_��~��� �}� �|�� �{��z��l��k��j��i��h�� gf��e���d��c��b��a�� `_��~��� �}� �|�� �{��z��l��k��j��i��h�� gf��e���d��c��b��a�� `_��~��� �}� �|�� �{��z��l��k��j��i��h�� gf��e���d��c��b��a�� `_��~��� �}� �|�� �{��z��m��m��m��m
��r��q��p��o���n��r��q��p��o���n��r��q��p��o���n��r��q��p��o���n  

در  صخدا  رسول  روزي« :گويد مي  كريمه  آيه  اين  نزول  سبب  در بيان � عباس ابن

  اين  كه مشركان. »! يا رحمان !هللايا ا«:خود گفتند  در دعاي  خواندند پس نماز مي  مكه
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  دو خدا نهي ما را از خواندن   بنگريد كه  صائبي  اين  سوي به: را شنيدند، گفتند  دعايشان

�{����﴿: فرمود نازل  متعالخداوند   پس! خواند كند اما خود او دو خدا را مي مي �|�� �{��z����}� �|�� �{��z����}� �|�� �{��z����}� �|�� �{��z

_� �~_� �~_� �~_� هر «ندارد   ايراد و اشكاليز هيچ »را  بخوانيد يا رحمان اهللا را: بگو« .﴾...~�

بخوانيد   را كه  تعالي  حق  حسناي  از اسماي  هر اسمي:  يعني »بخوانيد  را كه  كدام

 هللا  خواندن  داريد؛ از جمله قرار  و صواب  درست  بر راه  آن  و در خواندن  است  بخو

 » نيكوست  او نامهاي  براي زيرا«  هر دو جايز و نيكوست  خواندن  را؛ كه  و رحمان

و   جالل  وصف  او به  نامهاي از  هر يك  ، استقالل تعالي  حق  نامهاي  بودن نيكو  معني

  در حديث  كه ـ چنان  تعالي  حق  حسناي  اسماي  كه  شويم يادآور مي.  است  بزرگي

با   نه«را   نمازت  قرائت:  يعني »را و نمازت«  است  اسم  ـ نودونه  است  آمده  صحيح

  راهي:  يعني » بجوي  راهي«  و آن » اين و ميان  آهسته  با صداي  و نه  بلند بخوان  صداي

  اين  كه  است  گفتني.  بسيار آهسته  و نه  بخوان آواز بسيار بلند  به  نه  پس  بجوي  ميانه

بامداد،   نمازهاي  اول  بايد در دو ركعت  اما امام  نمازگزار منفرد است  مربوط به  حكم

آواز بلند بخواند تا   را به  ، قرائت و عيدين  جمعه  و عشاء و نيز در دو ركعت  مغرب

  .او را بشنوند  صداي ستند،سر او ه  در پشت  كه كساني

شد   نازل  هنگامي  حكم  اين: گويد مي  از آيه  بخش  اين  نزول  سبب  در بيان � عباس ابن

  مشركان  وقت  در آن  بردند و چون سر مي اختفا به  حال  به  در مكه صخدا  رسول  كه

  را نازل  آن  كه  كسي  دادند، هم مي  را دشنام  قرآن  شنيدند، هم را مي  قرآن  قرائت  صداي

 : فرمود كه  پروردگار نازل ؛ پس است  آورده  مردم  را براي  آن  كه  كسي  و هم  كرده

  آن  همچنان« دهند،  را دشنام  بشنوند وقرآن  مشركان  كه»  آواز بلند نخوان  را به  نمازت«

.  بجوي  ميانه  اي ، شيوه و آن  اين  در ميان  بلكه را نشنوند  آن  يارانت  كه»  نخوان  را آهسته

  نزول  اوليه  شرايط و ظروف  شد تا هميشه  ملزم  شيوه اين  رعايت  نيز به  امت  بعد از آن

  .باشد  خاطر داشته را به  قرآن
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�����¥��¤��£��¢��¡�����~��}��|���{���z��y���x�����w��v��u��t��s�����¥��¤��£��¢��¡�����~��}��|���{���z��y���x�����w��v��u��t��s�����¥��¤��£��¢��¡�����~��}��|���{���z��y���x�����w��v��u��t��s�����¥��¤��£��¢��¡�����~��}��|���{���z��y���x�����w��v��u��t��s����ª��©�� �̈�§¦ª��©�� �̈�§¦ª��©�� �̈�§¦ª��©�� �̈�§¦������������ 
 و نيز  يهود و نصاري  كه چنان » گرفته  فرزندي  نه  كه  راست  خدايي  ستايش: و بگو«

در  و نه«پندارند  مي  خدايند، چنين  دختران  فرشتگان: گويند مي  كه  از مشركان  كساني

تعدد  به  كه  هايي از فرقه  و مانندشان  پرستان دوگانه  كه چنان »دارد  شريكي  جهانداري

  نه:  يعني » است  دوستي  او را هيچ  ناتواني  سبب  به  و نه«پندارند  قايلند، مي  خدايان

باشد   نياز داشته  كسي  و دوستي  مواالت  به  كه  و ناچار است  خوار و ناتوان  تعالي  حق

،  بنابراين  پس  و مبراست  پاك و ناتواني  پندارند زيرا او از ناچاري مي»  صابئين«  كه چنان

بايد و   كه  و او را چنان«  نياز است بي اينها نيز كامال  امثالو ياور و دستيار و   از دوست

  بدار و او را به  بزرگ  و تمام  تام  تعظيمي را به  تعالي  حق:  يعني »بشمار  شايد بزرگ

  كه  و هر آنچه  ، ذلت ، ناتواني ، دوست شريك از فرزند،  بودن  و منزه  بزرگي  وصف

  او به  كه چرا  بگوي  ، او را ستايش و بنابراين  كن  ف، توصي نيست  وي  شأن  شايسته

  . هاست ستايش  ، سزاوار تمام خويش  و تفرد در اوصاف  ذات  كمال  سبب

  نازل  وصابئين  ، مشركان در رد بر يهود، نصاري  آيه  اين:  است  آمده  نزول  سبب  در بيان

  كه  است  آمده� انس معاذبناز   ياحمد و طبران  امام  روايت  به  شريف  در حديث. شد

  در حديث. ﴾...��y���x�����w��v��u��t��y���x�����w��v��u��t��y���x�����w��v��u��t��y���x�����w��v��u��t﴿:  است  آيه  عز اين  آيه« :فرمودند صخدا  رسول

و كوهها   مانند زمين خداوند به را بخواند،  آيه  اين  هر كس« : است  آمده  ديگري  شريف

  او فرزندي  دارند برايپن مي  كه كساني  در حق �خداوند دهد زيرا مي  او پاداش  به

��±��²}: گويد ، مي است �°� �¯�� �®�� �¬� �«��ª��©z  :

  شدت خورد و كوهها به  چاك  بشكافند، زمين  سخن  آسمانها از اين  كه  است  نزديك(

  مردي صخدا  رسول« : است  آمده  شريف  در حديث  همچنين. »90 /مريم« )فرو ريزند

را ... )  اهللا  ادع قل: ( آيه  كرد، دستور دادند كه  شكوه  انخود نزد ايش  قرضداري از  را كه

�  �?_f-  ]¬�  L  ��(\2: بار بگويد سه  بخواند، سپس  تاآخر سوره�J� b  : بر

  .»ميرد هرگز نمي  كه  كردم  توكل  اي پاينده زنده
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  ﴾كهف   سوره ﴿
  . است  آيه) 110(  و داراي  است  كيم

  

  كهف  اصحاب انگيز شگفت  داستان  بيان « كهف»  به  آن  نامگذاري  سبب : تسميه  وجه

  . است  در آن) غار  ياران(

 : است  شريف  حديث  اين  جمله  از آن ؛ است  شده  روايت  احاديثي  سوره  اين  در فضيلت

هر  ـ  است  آمده  ديگري  در روايت ـرا حفظ كند   كهف  از سوره  اول  آيه  ده  هر كس«

  ده  هر كس ـ  است آمده  ديگري  در روايت ـرا بخواند   كهف  اخير از سوره  آيه  ده  سك

  انسان  كه  است  اين  سنت .»ماند مي  ايمن  دجال  از فتنه ،را بخواند  كهف  از سوره  آيه

  روايت  به  شريف  در حديث كند زيرا  تالوت  جمعه  را در روز و شب « كهف«  سوره

را در روز   كهف  سوره  هركس« :فرمودند  كه  است  آمده صخدا  رسولاز  � انس

در  .»كند مي  از نور روشن او  را براي  هر دو جمعه  فاصله  سوره  اين ،بخواند  جمعه

او تا   بين  سوره  اين ،بخواند  جمعه  را در شب  كهف  هر كس« : است  ديگر آمده  روايتي

  .»كند مي  را از نور روشن  كعبه  خانه

  اين  تمام« :گويد مي » الكهف ةسور  في  تأمالت« در كتابش :ندوي  استاد سيدابوالحسن

از ( : را بگذارم آن  عنوان  توانم مي  كه  يافتم  موضوع  يك  را پيرو و پيرامون  كريمه  سوره

  كريم  جاز قرآناز اع  بعد ديگري  و با آن  بر خود باليدم  فتح  از اين  من ،) تا ماديت  ايمان

  در قرن  كه  كتابي ؛ دانستم نمي  وقت  شد زيرا تا آن  روشن  برايم صمحمد  و نبوت

  قرن  مادي  از مدنيت  و راستين  روشن  تواند تصويري مي ، است  شده  نازل  مسيحي  ششم

  .»كند  حاضر را ارائه

  كند كه مي  روايت ك عباس از ابن  كريمه  سوره  اين  نزول  سبب  در بيان  اسحق محمدبن

  در مدينه يهود  معيط را نزد دانشمندان  ابي بن و عقبه  حارث نضربن  قريش :فرمود

  وي  و سخنان  و اوصاف  كرده  محمد سؤال  درباره  از يهوديان :گفتند  آنان  و به  فرستاده

  چنان ‡انبيا ههستند و در بار  پيشين  كتاب  اهل  كنيد زيرا آنان  نقل  را برايشان

  را با دانشمندان  آمدند وموضوع  مدينه  دو به  آن . ايم بهره بي  ما از آن  دارند كه  اي آگاهي
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كنيد   سؤال  چيز ذيل  سه  بارهدر از محمد :گفتند  آنان  به  يهوديان ،گذاشتند  يهود در ميان

و   مفتري  او مردي  ير آنو در غ  است  او پيامبر مرسل ،اگر شما را از آنها خبر داد  پس

  :كنيد مي  با او چه  و خود دانيد كه  دروغگوست

بپرسيد  ،اند گذشته  اوليه  در عصرهاي  كنيد كه  سؤال  جواناني  داستان  به  از او راجع ـ 1

  .دارند  شگفتي  ؟ زيرا آنها داستان است  بوده  چگونه  داستانشان  كه

  كه را درنورديد بپرسيد  زمين  ها و مغربهاي مشرق  كه  مرد گردشگري  به  از او راجع ـ 2

  ؟ است  بوده  چگونه  اخبار وي

خبر   موضوع  سه  شما از اين  اگر به  ؟ پس چيست  روح  بپرسيد كه  روح  از او درباره ـ 3

  . است �خدا  فرستاده  حق  او به ،داد

  برايتان  حقيقت در ! قريش  روهگ  اي :گفتند  قريش  برگشتند و به  مكه  به  نضر و عقبه

در   را با آنان يهود  سخنان  گاه آن . است  كن شما و محمد فيصله  ميان  كه  ايم آورده  چيزي

  نزد رسول، خود  فرستادگان  گزارش  بعد از شنيدن  قريش  رؤساي .گذاشتند  ميان

را   سؤال  سه  وآن ! خبر ده  موضوع  سه  ما را از اين !محمد  اي :آمدند و گفتند صخدا

  آنان  به ،)بگويند هللاشاءا ان  يعني(استثنا كنند   كه آن بي صخدا  رسول .كردند  مطرح

  برگشتند اما رسول  قريش. « دهم خبر مي ،كرديد  سؤال  فردا شما را از آنچه«: فرمودند

  وحيي  باره ندر اي  برايشان  ماندند وخداوند متعال  باقي  روز منتظر وحي  پانزده صخدا

محمد  : افتاد كه  غلغله  در مكه  كه نيامد تا آن  نيز نزدشان � جبرئيل  عالوه  به ،نفرستاد

از   هم  خبري  و هيچ  گذشته  اش وعده  روز از آن  پانزده داد و امروز  را وعده »فردا« ما  به

  خنانشدند و س  اندوهناك  سخت  وحي  از درنگ صخدا  لرسو ! نيست  وي  سوي

  سوره  عزوجل  خداي  از سوي � جبرئيل  سپس .دشوار آمد  برايشان  مكه  مشركان

را   پيامبر خويش  پروردگار متعال  كه اين  ضمن ، در آن  فرود آورد كه  را برايشان « كهف«

 مرد  داستان ، كهف  جوانان  داستان ،دارد بر كفر كفار برحذر مي  شدن اندوهگين از

كند و  مي  بيان  را نيز در آن عليهماالسالم  خضر و موسي  و داستان)  قرنينذوال(گردشگر 

  .داد  پاسخ »اسراء»  در سوره  كه  هم  روح از
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���¹��¸¶��µ�� �́����³��²��±��°�� �̄��®��¬��«���¹��¸¶��µ�� �́����³��²��±��°�� �̄��®��¬��«���¹��¸¶��µ�� �́����³��²��±��°�� �̄��®��¬��«���¹��¸¶��µ�� �́����³��²��±��°�� �̄��®��¬��«  
  كه  هايي نعمت دهد تا او را در برابر مي  را تعليم  بندگانش �خداوند ، آيه  در نخستين

و   سپاس ، قرآن  آوردن فرود  بزرگ  بر نعمت  جمله  و از آن  است  داشته  انيارز  برايشان

  :گويند  ستايش

 »خود فروفرستاد  بر بنده«را   قرآن : يعني »را  كتاب  كه  راست  ها خدايي ستايش  همه«

  اي شرعي  احكام و بر ‡نبيااو   فرشتگان  احوال ،بر اسرار توحيد  آن  وسيله  تا او را به

  گونه هيچ  و در آن« گرداند  آگاه ، است  و متعبد ساخته  را بدانها مكلف  او و امتش  كه

وجود   لفظ يا معني در  و اختالفي  تناقض  گونه هيچ  در قرآن ، بنابراين »ننهاد  اي كجي

  . نيست  از حكمت  خالي  چيز در آن  هيچ ، حال  ندارد و در عين

  

� �À��¿��¾��½��¼�� � �»��º��À��¿��¾��½��¼�� � �»��º��À��¿��¾��½��¼�� � �»��º��À��¿��¾��½��¼�� � �»��º����ÁÁÁÁ����� �� ����Ç� �Æ��Å� �Ä��Ã���Â���Ç� �Æ��Å� �Ä��Ã���Â���Ç� �Æ��Å� �Ä��Ã���Â���Ç� �Æ��Å� �Ä��Ã���Â
��É��È��É��È��É��È��É��È  

و   انحراف و  كجي  هيچ  در آن  كه  و درست  راست  است  كتابي  قرآن : يعني » قيم  كتابي«

  و اثبات  كجي  نفي  ميان  كردن  جمع  فايده  البته . افراط و تفريط نيست  سوي به  ميلي

  نيك  چون  هستند كه  يميو مستق  راست  بسيار چيزهاي  زيرا چه  تأكيد است ، استقامت

  وجود كمترين  تعبير، بر نفي اين  شود پس مي  در آنها مشاهده  اي كجي  اندك ،شود  تأمل

 ؛ خود قيم  ما قبل  آسماني  بر كتب  قرآن : قولي به .گذارد تأكيد مي  كريم  در قرآن  اي كجي

  . است  ، شاهد و مصدق نگهبان  يعني

را   فرودآوردنش  حكمت ،كرد  وصف  استقامت  خود را به  ابكت �خداوند  كه بعد از آن

از «  است  عذاب : بأس » سخت عذابي  به«را   كافران »دهد  تا بيم« :كند مي  بيان  چنين

را   و تا مؤمناني«آيد  فرود مي  تعالي  حق از نزد  سخت  عذاب  اين : يعني »خود  جانب

  آن » نيكوست  پاداشي  آنان  براي  كه اين  د بهده  كنند مژده مي  شايسته  كارهاي  كه

  . نيكوست ، است  در آن  هر چه  كه  است  بهشت  پاداش
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��Í��Ì��Ë���Ê��Í��Ì��Ë���Ê��Í��Ì��Ë���Ê��Í��Ì��Ë���Ê  
  به : يعني » جاودانه« نيكو  پاداش  در آن : يعني » ماندگارند در آن« ؛كار شايسته  مؤمنان  آن

  . نيست  و پاياني  را گسست  هرگز آن  كه  هميشگي  ماندني

  

���Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î���Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î���Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î���Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î  
  يهود ونصاري  آنان » است  گرفته  خداوند فرزندي: گفتند  را كه  دهد كساني  و تا بيم«

  كه  نيست  شكي .خدايند  دختران  فرشتگان :گفتند  بودند كه  از كفار قريش  و بعضي

  . كفر است  انواع  ترين از زشت ، سبحان  خداي  سوي فرزند به  دادن  نسبت

  

I��HG��F��E��D��C��B��AI��HG��F��E��D��C��B��AI��HG��F��E��D��C��B��AI��HG��F��E��D��C��B��A��������������S��R��Q��P��O��NM���L��K��J��S��R��Q��P��O��NM���L��K��J��S��R��Q��P��O��NM���L��K��J��S��R��Q��P��O��NM���L��K��J  
  است  برگرفته  او فرزندي  كه اين  يا به ، سبحان  خداي  داشتن فرزند  به : يعني »امر  اين  به«

بر   روشني  دليل  خود و پيشينيانشان : يعني » پدرانشان  دارند و نه  علمي  خودشان  نه«

پندار و   در اين  پدرانشان  ندارند بلكه  است  گرفته  فرزندي  سبحان  خداي  امر كه  اين

و   تقليد كرده  نيز ازآنان  قرار داشتند و فرزندانشان  و گمراهي  بر جهل ، خويش  گمان

  جرأت  كدامين  به »آيد برمي  از دهانشان  كه  است  سخني  بزرگ«شدند   گمراه  همگي

  اي هذر  وجه  هيچ  به  كه  دروغي »گويند نمي جز دروغ« !دندآور  را بر زبان  سخني  چنين

  . نيست  در آن  و راستي  از صدق

  

��_�� �̂�]��\��[��Z��Y��X��W���V��U��T��_�� �̂�]��\��[��Z��Y��X��W���V��U��T��_�� �̂�]��\��[��Z��Y��X��W���V��U��T��_�� �̂�]��\��[��Z��Y��X��W���V��U��T  
 : يعني » آنان در پي«  هستي  خويش  كننده هالك : يعني » اي خود راكشنده  مگر تو جان«

نياورند، از   ايمان«  قرآن  به : يعني » خنس  اين  اگر به«كفار   و اعراض  روگرداني  در پي

 : يعني . هايشان  كفرورزي و بر ساير  افترايشان  بر اين  يا اندوه  از خشم  يعني :اسفا » اندوه

  برانگيخته  آن  انجام  تو براي  كه  بگير زيرا مأموريتي  كار را بر خود آسان !محمد  اي

  مكلف  اين  و تو هرگز به  ايم نهاده تو  ما بر دوش  كه  است  رسالتي  فقط ابالغ ، اي شده
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  بر كفرشان  خوردن را در حسرت و خود  وارد كرده  ر دلهايشانرا د  ايمان  كه  نيستي

  . گرداني  تلف

  

��k���j��i��h����g��f��e��d��c��b��a���`��k���j��i��h����g��f��e��d��c��b��a���`��k���j��i��h����g��f��e��d��c��b��a���`��k���j��i��h����g��f��e��d��c��b��a���`  
 ما : يعني » قرار داديم  آرايشي  آن  ، ما براي است  بر زمين  را كه  آنچه  در حقيقت«

و   جمادات و  نباتات ، مانند حيوانات ؛را دارد  زمين  براي  آراستگي  صالحيت  را كه  آنچه

 ، تأسيسات مانند ؛ ايم كرده  را الهام  آن  و ساختن  اكتشاف ، بشر اختراع  به  كه  آنچه

تا «  قرار داديم  آرايشي  زمين  را براي..  . و غيره  مصنوعي  كاالهاي ، البسه ،ساختمانها

دارد   نيكوتري  عمل  يكي  آيا اين »نيكوكارترند  از آنان  يك  كدام  كه  را بيازماييم  آنان

و ديگر   قدرت ، منصب ، در كاربرد مال  از آنان  يك  كدام  كه  ؟ و تا بيازماييم يكي  يا آن

 : است  آمده  شريف  يثدر حد . تر است تر و شايسته صالح ، شده  داده  وي  به  كه  مواهبي

  شما در آن  كننده  جانشين  خداوند متعال و همانا  است  و خرم  دنيا شيرين  در حقيقت«

  .»كنيد مي  عمل  چگونه  نگرد كه مي  باشد پس مي

  

��r��q��p��o��n��m��l��r��q��p��o��n��m��l��r��q��p��o��n��m��l��r��q��p��o��n��m��l  
  پايان  به  در هنگام » و ما البته« :فرمايد مي  دنيا خبر داده  و فناي  از زوال  تعالي  حق  سپس

  ميداني«ها  آرايش  از آن  است  بر زمين  يعني » است  بر آن  را كه  آنچه«عمر دنيا   رسيدن

  و نه  است  زراعتي  نه  در آن  كه » ساخت  خواهيم  گياه بي«و   صاف  و بياباني »هموار

  .باشد  را خورده  آن  ملخ  كه  همانند كشتزاري ، زينتي

  

�x��w��v��u���t��s�x��w��v��u���t��s�x��w��v��u���t��s�x��w��v��u���t��s�������}��|��{��z����y���}��|��{��z����y���}��|��{��z����y���}��|��{��z����y  
در   حكمت  كه  است  گفتني .پردازد مي « كهف»  اصحاب  داستان  بيان  به  تعالي  حق  سپس

و   رستاخيز بعد از مرگ  وقوع  امكان  انسانها به  نمودن راه ،« كهف اصحاب« رخداد  وقوع

ديگر  ـ  ستا  حق  كه ـ  است  حق  اگر آخرت  كه  است  آنان  استنباط به  اين  دادن

  .ندارد  قدر و بهايي  دنيا در برابر آن  هاي آرايش
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 »بودند آور ما، شگفت  هاي نشانه  از جمله  و رقيم  كهف  اصحاب  كه  آيا پنداشتي«

  هاي از نشانه  كه  و رقيم  كهف  اصحاب  فقط داستان  كه  مگر پنداشتي !محمد  اي : يعني

  نشانه  اين  ما بسان  هاي ونشانه  آيات  پندار زيرا همهم  چنين ! آور بود؟ نه  شگفت ، ماست

يا   يا قريه  ديوا  نام : رقيم . در كوه  غاري  يعني : كهف .آورند شگفت ـ  بيشتر از آن  بلكه ـ

كثير ترجيحا بر  ابن .بود  شده  حك  در آن  كهف  اصحاب  نامهاي  كه  است  اي نوشته سنگ

  . است)  لوح(  نوشته سنگ  همان : رقيم  كه  است  آن

 ؛دارند نظر  اختالف ، شده  در كجا واقع  كهف  غار اصحاب  امر كه  در اين  مورخان

  بعضي ،دارد قرار ـ  فلسطين جنوب ـ  عقبه  نزديك  اي غار در وادي  اين  بر آنند كه  بعضي

  بعضي ،اند اشتهپند ، است  واقع  عراق  در شمال  كه  موصل  از سرزمين  را در نينوي  آن

  واقع  سابق  از بالد روم  طرسوس  نام  به  در محلي  تركيه  غار در جنوب  اين :گويند مي

خود  �خداوند : بگوييم  بهتر است  پس.اند نيازمند دليل  اقوال  اين  همه  البته . است  شده

ا قطع ،بود  نهفته  ديني  مصلحتي  آن  مكان  تعيين و اگر در  غار داناتر است  آن  مكان  به

  آمده  شريف  در حديث  كه كردند چنان مي  راهنمايي  آن  ما را به  و پيامبرش  تعالي  حق

گرداند  دور مي  كند و از دوزخ مي  نزديك  بهشت  را به شما  كه  آنچهچيز از   هيچ«:  است

  .« كردم  آگاهتان  آن از  كه مگر اين   نگذاشتم  باقي

  

_~_~_~_~����̀̀̀̀����aaaa����bbbb����cccc����dddd����eeee����ffff����gggg����hhhh����iiii����jjjj����kkkk����llll������n��m��n��m��n��m��n��m  
  كه  زادگان و شاه  چند از اشراف  جواناني »گرفتند  غار آرام  سوي به  جوانان  كه  گاه آن«

  اين  از اجابت ،نهند  گردن  پرستي و بت  شرك  تا به  خواست  ستمگر از آنان  پادشاهي

  غاري  به ،كافر خود  ومق  از سوي  خويش  ايمان  غارت  و از بيم  ناروا سر باز زده  خواسته

  .بردند  پناه

  خويش  خاطر حفظ دين به ،ها فتنه  رويدادن  در هنگام  مردم  گريز از ميان  كه  بايد دانست

  دوراني  است  نزديك« : است  آمده  شريف  در حديث  كه چنان  است  مشروع  امري

كوهها و   قله  آنها را به  كه چند باشد  گوسفنداني ،از شما  يكي  مال  بهترين  فرابرسد كه

فقط   پس .»گريزد مي ها از فتنه  خويش  با دين ، ترتيب  اين  و به  برده  باران  ريزش  جاهاي
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در غير   نه ،باشد مي  مشروع از مردم  گيري كناره  كه  است  فتنه  حالت  يعني ، حالت  در اين

در  .شود مي  فوت  ها از انسان وجماعت  جمعه ، از مردم  گيري زيرا با گوشه  از حاالت  آن

 ،كند صبر مي  آميزد و بر آزارشان درمي با مردم  كه  مؤمني« : است  آمده  شريف  حديث

 »گفتند  پس« .»كند صبر نمي  آميزد و بر آزارشان درنمي  با آنان  كه  است  بهتر از مؤمني

ما   خود به  از جانب !ردگار ماپرو  اي« ؛غار وارد شدند  به  كه گاه آن  موصوف  جوانان

  هاي مخصوصا از گنجينه  كه  ببخش  ما رحمتي  نزد خود به از : يعني » ببخش  رحمتي

در   و روزي  از دشمنان  ايمني ، در آخرت  آمرزش :از  عبارت  و آن  توست  رحمت

 بر  اكنون ما هم  را كه  كاري : يعني »ساز  را آماده  در كار ما راهيابي ما  و براي«  دنياست

  . برسان  سامان  به ـ  از كفار است  و بريدن  از مقاطعه  عبارت  كه ـ  هستيم  آن

  در آن  كه داشتند  اي ساليانه  اجتماع  از آن  شهر در خارج  آن  مردم :اند كرده  نقل  مفسران

  پادشاه  كردند و آن مي  آنها قرباني  را براي  و حيوانات  كرده  را پرستش  بتان  آمده  گردهم

  مراسم  آن  خود به  با قوم  جوانان  آن  چون  داد پس كار دستور مي  اين  ستمگر آنها را به

  كه  ذاتي  جز براي  پرستش  دانستند كه و  نگريسته  بصيرت  چشم  كارها به  در اين ،رفتند

در   بريده  خويش  از قوم  يكي يكي  گاه آن  نيست  ، شايسته است  آسمانها و زمين  آفريننده

را   يگانه  فقط خداي  در آن  ساختند كه  خود معبدي  شدند و براي  جمع  مكاني

 ،كردند  آگاه  را از ماجرايشان  و شاه  برده پي  راز كارشان  به  قومشان  پس. پرستيدند مي

را گفتند   با حقيقتمحا بي  ايشان ،پرسيد  از آنان امر را  را احضار كرد و حقيقت  آنان  شاه

كرد و   نياورد و تهديدشان  ايمان  شاه  ولي .كردند  دعوت  عزوجل  خداي  سوي و او را به

  از لطف  مهلت  اين  البته .برگردند  شرك  به  مهلت  تا در آن نمود  تعيين  مهلتي  برايشان

  .كرد  آماده  آنان  را براي  گريختن  فرصت  بود كه �خداوند

  

q��p��oq��p��oq��p��oq��p��o����������v��u��t��s���r��v��u��t��s���r��v��u��t��s���r��v��u��t��s���r  
  آنان بر  كه  سنگيني  با خواب : يعني » گذاشتيم  غار پرده  در آن  بر گوشهايشان  پس«

  شمرده  سالهايي« ؛ صداها مسدود كرديم  را از شنيدن  گوشهايشان ، گردانيديم  چيره
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سالها در   ينتعداد ا  بيان  كه  است  گفتني . معلوم  شماري بسيار به  سالهايي : يعني » شده

  .آيد مي  داستان  پايان

  

��¡�����~��}��|���{��z��y��x��w��¡�����~��}��|���{��z��y��x��w��¡�����~��}��|���{��z��y��x��w��¡�����~��}��|���{��z��y��x��w  
  معلوم تا«  كرديم  بيدارشان  سنگين  خواب  از آن : يعني » را برانگيختيم  آنان  گاه آن«

غار با  در  درنگشان  در مدت  كه  و كافراني  از مؤمنان » از دو گروه  يك  كدام  كه  بداريم

  ماندنشان  باقي  مدت : يعني »ترند  را شمارنده  درنگشان  مدت«ظر داشتند ن  اختالف  هم

  .آورند مي  بهتر در ضبط و حساب ،در غار  خواب  را در حال

  داستان  تفصيل  اكنون ،شد  طور مختصر بيان  به  كهف  اصحاب  داستان ، فوق  با چهار آيه

  :آيد مي

  

�̄�®��¬��«��ª��©�� �̈��§¦��¥��¤��£��¢�̄�®��¬��«��ª��©�� �̈��§¦��¥��¤��£��¢�̄�®��¬��«��ª��©�� �̈��§¦��¥��¤��£��¢�̄�®��¬��«��ª��©�� �̈��§¦��¥��¤��£��¢��������  
  مشوش اخبار  همچون  نه » كنيم مي  حكايت  و درستي  راستي  را بر تو به  ما خبرشان«

  جواناني  آنان«  نيست  نشاني  و درستي  از راستي  در آن  كه  كتاب  و غيرمضبوط اهل

 »آوردند  ايمان  پروردگار خويش  به  كه«بودند   و سال  سن  كم  جواناني : يعني »بودند

  بر يقين : يعني » افزوديم  و ما بر هدايتشان«كردند   باور و اعتراف  وي  يگانگي  هب : يعني

با  ؛ كردند افزوديم مي  اختالف در آن  زمانشان  اهل  كه  آنچه  درباره  از حق  و شناختشان

  . خويش  از جانب  ايشان  به  و توفيق  پايداري  بخشيدن

  باطل  دين در  كه  بزرگساالني  به  نسبت  جوانان : دارد كه  اشاره  حقيقت  اين  به  كريمه  آيه

  اساس  بر اين .تراند گراينده  هدايت  تر و به آورنده روي  حق  سوي به ،اند ور شده غوطه

  جوانان ـ  است  كثير نيز گفته ابن  كه چنان ـ صخدا  رسول  كنندگان بيشتر اجابت  بود كه

خود   اين  البته .ماندند  باقي  باطلشان  بر دين ـ  جز اندكي ـ  قريش  بودند اما سالمندان

  . است  دعوتگران  براي  بليغ  درسي
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بر   ساختنشان شكيبا را با  جوانان  آن  دلهاي : يعني » را استوار گردانيديم  و دلهايشان«

و در  »برخاستند  كه  گاه آن«  گردانيديم  نيرومند و قوي ،و دار و ديار  خانواده  ترك

  پيمان هم  و ديار خويش از قوم  گيري و كناره  حق  كردند تا بر دين  از شهر اجتماع  خارج

  كه چنان » است  پروردگار آسمانها و زمين  پروردگار ما همان: گفتند  پس«شوند 

  داشتند كه « دقيانوس« يا « دقلديانوس»  نام به  ستمگري  پادشاه  نآنا : قولي  بنا به . گذشت

را   از جوانان  گروه  آن  عزوجل  خداي خواند پس فرامي  طواغيت  پرستش  سوي را به  مردم

قرارداد تا برخاستند و   خويش  عصمت  را در پناه  استوار گردانيد و ايشان  حق  بر راه

را   جز او هرگز معبودي«  است  آسمانها و زمين پروردگار  پروردگار ما همان :گفتند

در   كه«  طور مستقل  به  و نه  ديگر با وي  معبودي  آوردن  با شريك  نه »خواند  نخواهيم

  غلو و تجاوز از حد در راه :شطط » ايم گفته  دروغ  قطعا سخن  صورت  غير اين

  . است  ازحق  و ناروا و دوري  و در بهتان  ناصواب

 ،باشد  صادق  در طلب ،آغاز كار  از همان  اگر انسان  كه كنند بر اين مي  داللت  فوق  دو آيه

  درسي  اين  البته .گرداند را استوار مي  و قلبش  داشته  ارزاني  او هدايت  به �خداوند

از   قبل  آموزد كه مي آنها  درآيند و به  اسالم  خواهند به مي  كه  كساني  براي  بليغ  است

  .باشند  صادق  خويش  هرچيز بايد با خداي

  

��Õ��Ô��Ó��ÒÑ��Ð���Ï��Î��Í��ÌË��Ê��É��È��Ç���Æ��Õ��Ô��Ó��ÒÑ��Ð���Ï��Î��Í��ÌË��Ê��É��È��Ç���Æ��Õ��Ô��Ó��ÒÑ��Ð���Ï��Î��Í��ÌË��Ê��É��È��Ç���Æ��Õ��Ô��Ó��ÒÑ��Ð���Ï��Î��Í��ÌË��Ê��É��È��Ç���Æ
���Ú��������Ù��Ø��×��Ö���Ú��������Ù��Ø��×��Ö���Ú��������Ù��Ø��×��Ö���Ú��������Ù��Ø��×��Ö  

 اند، چرا بر اختيار كرده  ما بجز خداوند معبوداني  قوم  اين« :افزودند  كهف  اصحاب

  كه  روشن  آنها دليلي  دنبو چرا بر خدا : يعني »آورند؟ آشكار نمي  آنها برهاني  حقانيت

 بر خدا دروغ  كه  كس  ستمكارتر از آن  كيست  پس«آورند؟  نمي ،باشد  تمسك  قابل
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 كسي  از چنين  كس  هيچ : دارد؟ يعني  شريكي  او در عبادت  و بپندارد كه »بندد 

  . ستمكارتر نيست 

و   طاغوت به  بايد با كفر وي ، انسان  اسالم  كه  دعوتگران  براي  بليغ  است  نيز درسي  اين

  .باشد  همراه  طاغوتيان

  

��P��O��N��M��L��K��J���I���H��G��F��E��D��C��B��A��P��O��N��M��L��K��J���I���H��G��F��E��D��C��B��A��P��O��N��M��L��K��J���I���H��G��F��E��D��C��B��A��P��O��N��M��L��K��J���I���H��G��F��E��D��C��B��A
��T���S��R��Q��T���S��R��Q��T���S��R��Q��T���S��R��Q  

  چون ! ياران  و اي« :گفتند  قرار داده  ديگر را مخاطب  برخي  جوانان  از آن  برخي  گاه آن

  گرفتيد از آنچه و كناره«بريديد   نبتا  از پرستشگران  چون : يعني »گرفتيد  از آنها كناره

  غار جاي  سوي به  پس«گرفتيد   نيز كناره  بتانشان  از پرستش : يعني »پرستند جز خدا مي

  به  گونه همين  پس گرفتيد  كناره  اعتقادي  گيري كناره  به  از آنان  چون : يعني »گيريد

در   گزيدن  غار و مأوي سوي به  بردن  اهبا پن ؛گيريد  كناره  نيز از آنان  جسماني  كنارگرفتن

  . آن

از   بريدن  كفر نيز همچون  از اهل  و بدني  حسي  بريدن : كه كند بر اين مي  داللت  آيه  اين

  .دارد  اهميت ، و انديشه  با روح  آنان

 رحمت  تعالي  تا حق : يعني »خود بر شما بگستراند  از رحمت  تا پروردگارتان«

  يا بر شما از رزق ،بدارد  پنهان  و شما را از ديد قومتان  داده  شما توسعه را بر  خويش 

  شما را درعزم : يعني »سازد  فراهم  گشايشي  شما در كارتان  و براي«بگستراند   خويش

  پايدار گرداند وچنان ،هستيد  آن  در صدد سازماندهي  و كفر كه  شرك  عليه  مقاومت

  .مند شويد بهره  از آن  كهبخشد   را رونق  كارتان

پروردگار   به ،و رفتار  و مقال  در حال  كهف  اصحاب  كه كند بر اين مي  داللت  آيه  اين

  به  خويش  از قوم  چون ؛دانستند  بود كه  معرفتشان  بودند و از كمال  شده  خود عارف

  .خواهد بود  حتمي  آن  در قبال  الهي  عطا و بخشش ،برند  غار پناه
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 »كند مي  ميل  راست  سمت  به  آيد، از غارشان برمي  چون  كه  بيني را مي  و آفتاب«

 جانب  به  كند از آنان  غروب  و چون«كند   نشا تابد تا اذيت برنمي  بر ايشان  آن  وشعاع

دو  در هر  آفتاب  يعني .تابد نمي  ا بر آنانمستقيم  و باز هم »كند تجاوز مي«غار  » چپ 

  شده  متمايل  و چپ  راست  دو جانب  به ـ  بعد از آن  و چه  از زوال  قبل  چه ـروز   سوي

غار   در گشادگي  آنان  كه  در حالي«تابد  چيند و مستقيما بر غار نمي برمي  دامن

  آزار تابش از  اند كه از غار قرار گرفته  و با گستره  فراخ  در جايي  آنان : يعني »قراردارند

در   قرار داشتند لذاخورشيد نه  روز در سايه  مدت  مصونند و در تمام  آفتاب  مستقيم

  در آن : است  اين  ديگرمعني  قولي به .تابيد نمي  برآنان  غروب  در وقت  و نه  طلوع  هنگام

  راست  از دست  آفتاب ،كرد مي  خورشيد طلوع  چون  بود پس  گشاده  شمال  سوي غار به

آنها در   از آنجا كه  غار پس  چپ  ازدست ،كرد مي  غروب  تابيد و چون مي  غار بر آن

غار در   كه  حال  نذا در عيتابيد ل نمي  ا برآنانمستقيم  آفتاب ،غار قرار داشتند  ميانه

خورشيد در   از گزند شعاع  ايشان ، داشت قرار  مناسب  نور خورشيد و تهويه  معرض

  و جايگاهي  امن  را در محلي  ايشان  كه»  خداست  هاي از نشانه  اين«بودند   امان

  غاري  ا بهر  ايشان  از آنجا كه ،حفظ كرد  شدن از تلف را  قرارداد و بدنهايشان  راحتبخش

  تا بدنهايشان  داشت  نفوذ و جريان  هوا هر دو در آن خورشيد و  كرد كه  راهنمايي

  حق  كران بي  بر قدرت  خود دليلي  و اين . است  گفته كثير ابن  كه چنان ـنبيند   آسيبي

  را گمراه  و هركه  است  يافته  همو راه  كند پس  هدايت را  خدا هر كه«  است  تعالي

كارساز و يار و   يعني :مرشد  ولي » يافت  نخواهي  مرشدي  او ولي  هرگز براي  كند پس

  . قرار دهي  مرشد خويش  ما را از اولياي  كه  خواهيم مي از تو !خدايا  پس .راهبر
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  كه  بيدارند، درحالي  ايشان  كه«  را ببيني  كهف  اگر اصحاب ! بيننده  اي » پنداري و مي«

ديگر   قولي  به. باز بود  چشمهايشان ،بودند  خواب  ايشان  كه درحالي : قولي  به »اند خفته

  كه نانچ  پنداري مي بيدار  گردانيدنشان خاطر بسيار پهلو را به  ايشان : است  اين  معني

 ؛ خوابشان  در هنگام » گردانيم مي  چپ  و جانب  راست  جانب  را به  انو آن« :فرمايد مي

پهلو   اين  حكمت  كه  ذكر است  شايان .نبرد  تحليل  را نفرسايد و به  اجسادشان  تا زمين

اگر   كه  يافته  دست  حقيقت  اين  جديد به  زيرا علم  شده  جديد شناخته  در طب  گردانيدن

  امالح  كه ميرد چرا مي ،بماند  باقي  حال  يك بر  حركت طور بي به  تواليم  هاي ماه  انسان

غار دو   بر آستانه  و سگشان«كند  پيدا مي  تراكم  است  زمين  رو به  كه  در پهلويي  بدنش

 :گويد مي  جريج ابن . در است  غار يا آستانه  درگاه :وصيد »بود  خود را گشاده  دست

او در   كه اين  دليل .كرد مي  پاسباني  از آنان  گويي ،بود  زده  چمباتمه در  در بيرون  سگشان

  سگ  كه  اي خانه  به  فرشتگان  كه  است  اين ؛غار  در درون  بود نه  زده  در چمباتمه  خارج

  .غار نيز باز بود  به  ورود فرشتگان  راه ، شوند بنابراين نمي باشد وارد  در آن

در   آنان نيز شد و او نيز همانند  سگشان  شامل  كهف  اصحاب  بركت« :گويد كثير مي ابن

  نيز داراي  سگ  آن  چرا كه ، نيكان  محبت  فايده  است  و اين . رفت  خواب  به  حالت  اين

  ! آري .« گشت  جاودانه  در قرآن  آن  حكايت  كه طوري به ،شد  و مقامي  شأن

  شد  گم  نبوتش  خاندان  بنشست  با بدان  پسر نوح

  شد  مردم ، گرفت  نيكان  پي چند  روزي  كهف  اصحاب  سگ

و   من  كه  در اثنايي« :فرمود  كه  است  آمده � مالك بن انس  روايت  به  شريف  در حديث

مرد   آن ، شديم روبرو  در با مردي  در آستانه ، شديم مي  از مسجد خارج صخدا  رسول

  آن  چيز براي  چه :فرمودندص خدا  ؟ رسول است  وقت  چه  قيامت !هللا يا رسول :پرسيد

يا  : گفت  گاه كرد و آن  درنگي  پس مرد فروماند  گويي :گويد مي � ؟ انس اي كرده  آماده

  را ولي  سياريب  صدقه  و نه  روزه  نه ، ام كرده  را آماده  نماز بسياري  نه  آن  براي !هللا رسول
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  تو با همان  پس :فرمودند صخدا  رسول . دارم مي  ا دوستر  وي  خدا و رسول  من

  .« اي داشته  دوستشان  كه  هستي  كساني

 آنها  و از مشاهده  تافتي از آنها برمي  روي  گريزان  ، البته نگريستي مي  اگر بر آنان«

 ببس : قولي به .كند را پر مي  سينه  كه  و هراسي  ترس  چنان » شدي مي  از ترس  آكنده

 :ديگر  قولي به .بود  افگنده  بر آنان �خداوند  بود كه  هيبتي ، كهف  از اصحاب  هراس 

  .بود  شده بلند  هايشان موها و ناخن  بودند كه  شده  هراسناك  جهت  بدان  كهف  اصحاب

  

��¨§��¦��¥��¤���£��¢��¡���~��}��|��{��zy��x����w��v��¨§��¦��¥��¤���£��¢��¡���~��}��|��{��zy��x����w��v��¨§��¦��¥��¤���£��¢��¡���~��}��|��{��zy��x����w��v��¨§��¦��¥��¤���£��¢��¡���~��}��|��{��zy��x����w��v
µ�� �́�³��²��±��°��� � �̄ �®��¬��«��ª��©µ�� �́ �³��²��±��°��� � �̄ �®��¬��«��ª��©µ�� �́ �³��²��±��°��� � �̄ �®��¬��«��ª��©µ�� �́ �³��²��±��°��� � �̄ �®��¬��«��ª��©��� �� �� ���� �̧ �¶��� �̧ �¶��� �̧ �¶��� �̧ �¶

��Â��Á��À���¿��¾��½��¼��»��º��¹��Â��Á��À���¿��¾��½��¼��»��º��¹��Â��Á��À���¿��¾��½��¼��»��º��¹��Â��Á��À���¿��¾��½��¼��»��º��¹  
تا «  ساختيم  بيدارشان  طوالني  خواب  بعد از آن : يعني » را برانگيختيم  آنان  گونه و اين«

  به  در غار ودر نتيجه  شان درنگ  مدت  در باره »كنند  ديگر سؤال خود از يك  ميان

:  گفت  ازآنان  اي گوينده«بيفزايد   نرخداد بر يقينشا  ببرند و اين  ما پي  عظيم  قدرت

خطور   ذهنشان در  جهت  بدان  سؤال  ؟ اين در خواب : يعني »ايد؟ كرده  چقدر درنگ

: گفتند«ياد داشتند  به  از خويشتن  از خواب  قبل  ديدند كه  خود را در غير حالتي  كرد كه

غار   به  صبحگاه  آنان :گويند يم  مفسران » ايم كرده  از روز را درنگ  اي روز يا پاره  يك

  اين  كرد پس  بيدارشان  در آخر روز از خواب  عزوجل  بودند و خداي  وارد شده

  درنگ  مدت ،برد سر مي به  در خواب  كه  بود زيرا كسي  گمان  غالب  برمبناي  سخنشان

  ر را نهايتا بهكا  اين  علم  آنان  روي از اين ،تواند بسنجد را نمي  خواب  در حال  خويش

داناتر   كردنتان  مقدار درنگ پروردگار شما به: گفتند«و   كرده  موكول  سبحان  خداي

  سبحان  را فقط خداي  آن دانيد بلكه در غار را نمي  ماندنتان  شما مدت : يعني » است

غير  يا  مسكوك  نقره : ورق »خود  ورق  خود با اين  را از ميان  يكي  پس«  داند و بس مي

  بود كه « افسوس« شهر ،شهر  آن ،« واحدي»  قول به »شهر بفرستيد  به«  است  مسكوك

  كند كه  بايد تأمل  پس«گويند  مي « طرسوس»  آن  به بودند و امروزه  آن  قبال ساكن  ايشان
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  كدام  بايد بنگرد كه ،رود شهر مي  به  ما كه  رفيق  آن : يعني » تر است پاكيزه  يك  كدام

  مراد اين : قولي به .تر دارد  حالل  پختي تر و دست پاكيزه  غذايي ،شهر  از غذافروشان  يك

شهر در   آن  مردم  تر دارد زيرا غالب پاك  ذبحي  از آنان  يك  كدام ؛بايد بنگرد  كه  است

كردند  مي  ذبح  قرباني  بتان  كافر بودند و براي ،بودند  برده  غار پناه  به  ايشان  كه  زماني

بايد در  : يعني »كند  بياورد و بايد تلطف  خوراكي  برايتان«  پاك  غذاي » آن ، از پس«

يا  .نشود  دهد تا شناخته  خرج  به  و زيركي  و احتياط كرده  خود بسيار دقت وآمد رفت

 »نگرداند  شما آگاه  را از حال  كس و هيچ«نشود   داده  كند تا فريب  دقت  معامله در

  .شما را بداند  اختفاي  محل  احدي  نكند كه  عمل  چنان : عنيي

  

ÃÃÃÃ����ÄÄÄÄ����ÆÅÆÅÆÅÆÅ����ÉÈÇÉÈÇÉÈÇÉÈÇ����ÍÌËÊÍÌËÊÍÌËÊÍÌËÊ����ÎÎÎÎ�������Ð��Ï���Ð��Ï���Ð��Ï���Ð��Ï  
 شما را  شوند و جاي  اگر از شما آگاه : يعني »يابند  بر شما قدرت  اگر آنان  چراكه«

  يا شما رابه«رسانند  مي  قتل و به »كنند شما را سنگسار مي«يابند   شما دست بدانند و بر

قرار   بر آن ـ  تان از هدايت  قبل ـ   كه  و آييني  كيش  همان »گردانند خود باز مي  كيش

 هرگز«  آنان  باطل  دين  به  بازگشت  در صورت : يعني » صورت  و در آن«داشتيد 

  . در آخرت  در دنيا و نه  نه »رستگار نخواهيد شد

  

��P��O��N��M��L��K��J���I��H��G��F��E��D��C��B��A��P��O��N��M��L��K��J���I��H��G��F��E��D��C��B��A��P��O��N��M��L��K��J���I��H��G��F��E��D��C��B��A��P��O��N��M��L��K��J���I��H��G��F��E��D��C��B��A
�RQ�RQ�RQ�RQ������b��a�� �̀� �_�� �̂ �]��\�� [Z��Y��X��WV��U��T���S��b��a�� �̀� �_�� �̂ �]��\�� [Z��Y��X��WV��U��T���S��b��a�� �̀� �_�� �̂ �]��\�� [Z��Y��X��WV��U��T���S��b��a�� �̀� �_�� �̂ �]��\�� [Z��Y��X��WV��U��T���S
��d��c��d��c��d��c��d��c  

را   آنان  كه چنان : يعني » ساختيم  آگاه  بر حالشان«را   سرزمين  آن  مردم » گونه  و بدين«

تا «  ساختيم  آگاه  را نيز از حالشان  مردم ، برانگيختيم  و از خواب  فروبرده  خواب  به

در   ايشان  زيراحال » است  راست«  بعد از مرگ  برانگيختن  به »خداوند  وعده  بدانند كه

ميرد  مي  كه  است  كسي  همانند حال ، بيدارساختنشان  و سپس  طوالني  بردن  خواب  به

  كه  ذاتي  پس » نيست  اي شبهه  هيچ  در قيامت«  تا بدانند كه »و«شود  مي  برانگيخته  گاه آن
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غذا و   بدون  حال  بر آن  گذاشتنشان وباقي  صدها سال  دتم  به  در خواب  بر فروبردنشان

  آن  پادشاه : قولي  به . نيز تواناست  مردگان  كردن  ا بر زندهقطع ،توانا باشد  اي خوراكي

  وي  را به  معجزه  اين  عزوجل  خداي  بودند پس منكر رستاخيز  بود كه  عصر از كساني

  .نماياند

 « هاردين« درويداد در عه  اين  كه  است  ا بر آنترجيح :ندوي  استاد سيدابوالحسن

  در آن  نصرانيت  دين ، دوران  افتاد زيرا در اين  اتفاق)  م117 ـ 138(  امپراطور روماني

  .بودند  آورده  ايمان  دين  اين  به  آن  بود و پادشاهان  يافته  رونق  منطقه

  كه  اي نقره  با پول  رفيقشان  چون  بود كه  اين  ناز حالشا  مردم  آگاهي  سبب : كه  است  نقل

  را به  سكه  و آن  بازار رفت  به  خوراك  تهيه  جهت ،بود  دقلديانوس  دوره  از ضرب

او از   كه ودرحالي  است  يافته  گنجي  كردند كه  متهم  اين  آنها او را به ،داد  نشان  بازاريان

 ،بود  شده  زده بهت  سخت ،ديد شهر مي  در وضع  كه  يراتيو نيز از تغي  طرز رفتارشان  اين

با   پادشاه ، باز گفت  آنان  به را  بردند و او داستان  نزد پادشاه  گنج  يافتن اتهام  او را به

  .رسيدند غار  افتادند تا با او به  راه  غار به  سوي به  درباريانش

در  خود  ميان«  آنان » كه هنگامي« :كند مي  حكايت  گونه  اين  ماجرا را قرآن  دنباله

  حالشان از  و همراهانش  پادشاه  كه زيرا هنگامي »كردند مي  ديگر نزاع با يك  كارشان

  را قبض  جوانان  آن  روح  عزوجل  ديدند خداي  زنده ، حال  را بر آن  شدند و ايشان  آگاه

آنها را از راز  �خداوند  كه  گروهي  ميان  گاه خود فراخواند آن  سوي را به  كرد و ايشان

در  ،باور پيدا كنند  بعد از مرگ  بعث  عقيده  كرد تا به  آگاه  عظيم  نشانه  و اين  كار جوانان

  از آنان  اي عده »گفتند  پس«پيدا شد   اختالف ،بكنند  چه  جوانان  با غار آن  امر كه  اين

 »بنا كنيد  آنها ساختماني  برروي«ميراند  را  كهف  اصحاب  خداوند متعال  كه بعد از آن

  خود واگذاريد و بر در غار ساختماني  حال را به  را ببنديد و ايشان  در غارشان : بعني

  قوم  از كفار آن ،پيشنهاد را دادند  اين  كه  گروهي :گويند .بسازيد  شان يادمان  عنوان به

  در باره  كه  گروهي  اين  به  نسبت » استداناتر   آنان  حال  به  پروردگارشان«بودند 

  اين .كردند  در غار درنگ  مدت  بودند و چه  چه ،بودند  آنها كه  كنند كه مي  نزاع  ايشان

يافتند،   غلبه  بر كارشان  كه  كساني  سر انجام« . است آيه  در ميان  اي معترضه  جمله
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مسلط   آنان  در باره  گيري بر تصميم  هو نفوذ ك  قدرت  صاحبان  سرانجام : يعني »گفتند

  صاحب  گروه  اين  كه  است  نقل » كنيم بنا مي  مسجدي  آنان حتما بر غار« :گفتند ،بودند

  بناكردن .شد  غالب  شان بود و رأي  نيز از ايشان  پادشاه  بودند كه  شان مسلمانان ،نفوذ

  .بودند  مانمسل  آنان  اشعار دارد كه  حقيقت مسجد نيز بر اين

  نبي  سنت در ،اند بر سر قبرها مسجد و معبد بنا كرده  كه  از پيشينيان  كساني : بايد دانست

  دانسته  چنين  باب  در اين  وارده  از احاديث  اند پس قرار گرفته  مورد نكوهش ص اكرم

  دين در ، طوالني  زمان  بعد از گذشت  كه  بوده  هايي كار از بدعت اين  شود كه مي

 نماز ، مسجد برسر مزارات  انور ما بناكردن  لذا در شرع  است  پديد آمده  نصرانيت

  . در آنها جايز نيست  سازي و ساختمان  در مزارات  خواندن

  

h��g�����f��eh��g�����f��eh��g�����f��eh��g�����f��e������q��p��on���m�����l��k��j��i��q��p��on���m�����l��k��j��i��q��p��on���m�����l��k��j��i��q��p��on���m�����l��k��j��i
��e��d���c������b���a�� �̀��_��~��}|��{��z��y��x���w��v��u��ts��r��e��d���c������b���a�� �̀��_��~��}|��{��z��y��x���w��v��u��ts��r��e��d���c������b���a�� �̀��_��~��}|��{��z��y��x���w��v��u��ts��r��e��d���c������b���a�� �̀��_��~��}|��{��z��y��x���w��v��u��ts��r

h��g����fh��g����fh��g����fh��g����f����������i��i��i��i  
 بودند و چهارمين  تن  سه  كهف  اصحاب« : از مردم  جمعي » خواهند گفت  زودي  به«

از  ،بودند  تن  يا هفت  يا پنج  سه ، كهف  اصحاب :گفتند مي  كه  گروهي »بود  آنها سگشان 

با   تعدادشان  درباره صخدا  رسول  در زمان  بودند كه  و از مسلماناني  كتاب  اهل

  بودند و ششمين تن  پنج«ديگر   بعضي : يعني »گويند و مي«داشتند   ختالفديگر ا يك

و   انداختن  تير درتاريكي  يعني : لغيببا  رجم »كنند مي  غيب  به  بود، رجم  آنها سگشان

  جمعي »گويند ومي«  گفتن  سخن  و دانش  يقين  داشتن  يا بي  و گمان  حدس  از روي

  به  فرقه  اين  سخن  گويي »بود  آنها سگشان  د و هشتمينبودن  تن  آنها هفت«ديگر 

  غيب  به  راجمين  سلك آنها را در �خداوند  كه اين  داللت  به ، نزديكتر است  صواب

در   كننده  اختالف  گروههاي اي » آنها داناتر است  شماره  به  پروردگارم: بگو«نياورد 

  است  بهتر اين  و موقعيتي  مقام در چنين  امر كه  ينبر ا  است  ارشادي  جمله  اين .امر  اين

  نشود پس  گفته  سخن  آن  شود ودر باره  برگردانده  عزوجل  خداي  امور به  اين  علم  كه

 : يعني »را  داند آنان نمي«  كنيم  نگري ژرف  كهف  ما در تعداد اصحاب  كه  نيست  نيازي
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 . از مردم » جز اندكي«را   شمار آنان د بهرس  چه ،را  وجودشان  داند حقيقت نمي

  تن  آنها هفت ، دانم را مي  و شمار آنان  هستم  اندك  از همان  من« :گويد مي � عباس ابن

زيرا   و بگومگوست  جدال  معني  به  در لغت :مراء » نكن مراء  آنان  درباره  پس« .»بودند

 : يعني » سرسري  صورت  جز به«  نيست  رتبمت  اي فايده ،امر  در اين  و مشاجره  بر جدال

  خداوند متعال  كه  است  چيزي  كردن  فقط حكايت  و آن  تعمق  وبي  سطحي  جز جدالي

 » از آنان  كس  آنها از هيچ  و در باب«  و بس  است  كرده  وحي ص حضرت  آن  به

  باب  خود در اين �اوندخد  كه  زيرا آنچه » نكن  سؤال«  غيرشان يا  كتاب  از اهل : يعني

  درستي  آگاهي  داستان  از اين  كه  از كساني  كردن تو را از سؤال ، كرده  بر تو حكايت

  .كند نياز مي بي ،ندارند

  

��|��{��z��y���x��w��vu��t��s��r��q��p��o��n���m���l��k��j��|��{��z��y���x��w��vu��t��s��r��q��p��o��n���m���l��k��j��|��{��z��y���x��w��vu��t��s��r��q��p��o��n���m���l��k��j��|��{��z��y���x��w��vu��t��s��r��q��p��o��n���m���l��k��j
��¥���¤��£��¢��¡�����~��}��¥���¤��£��¢��¡�����~��}��¥���¤��£��¢��¡�����~��}��¥���¤��£��¢��¡�����~��}  

 ذكر  به  مگر مقرون   دهم مي  را انجام  آنفردا   مگو كه  چيزي  و هرگز در مورد هيچ«

  .»خداوند  مشيت

مورد  در صخدا  يهود از رسول  كه  هنگامي : است  آمده  كريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان

 « دهم مي  شماپاسخ  فردا به« :آنها گفتند  به ص حضرت  آن ،كردند  سؤال  كهف  اصحاب

  تأخير وحي  اين  شد تا بدانجاكه  باز داشته  از ايشان  مدتي  وحي  نگفتند پس هللاشاءا  و ان

  در حديث .فرمود  نازل را  آيه  اين  خداوند متعال  گاه دشوار آمد آن  سخت  بر ايشان

 : گفت عليهماالسالم داوود بن سليمان« :فرمودند صخدا  رسول  كه  است  آمده  شريف

  از آنها پسري  ا هر يكو بعد) كنم مي  مقاربت(  كنم مي  گردش  بر هفتاد زن  امشب

اما  .هللاشاءا بگو ان : گفت  وي  به  اثنا كسي  در اين .جنگد مي �خدا  در راه  زايد كه مي

كرد، فقط  ) مقاربت(  گردش  زنانش بر  شب  آن  چون  پس . نگفت هللاشاءا ان � سليمان

 :فرمودند صخدا  رسول .دنيا آورد  را به ]نوزاد ناقص[  انساني  نصف  از آنان  يكي

  حانث ، گفت مي هللاشاءا ان �اگر سليمان ، در يد اوست  جانم  كه  ذاتي  سوگند به

  .« يافت مي  دست  نياز خويش  به ، آن  گفتن  سبب  شد و به نمي
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 : يعني » كردي  فراموش  چون«  و تسبيح  با استغفار، تهليل » و پروردگار خود را يادكن«

  پس  اي نگفته هللاشاءا ان  كه  يادآوردي  به  سپس ، بگويي هللاشاءا ان  كه  ديكر  فراموش  چون

  . بگويهللا شاءا ان ، ياد آوردي  به  كه  دم  همان

از امور   در امري  يادآورد كه  به  سال  بعد از يك  اگر كسي  حتي« :گويد مي � عباس ابن

  است  اين � عباس ابن مراد .»بگويد هللاشاءا  ان  لحظه  بايد همان ، است  نگفته هللاشاءا ان

  همه  آن  بعد از گذشت هللاشاءا ان  گفتن  كه اين  آورد نه  جاي را به »استثنا»  بايد سنت : كه

  حنث  كننده يا برطرف  كفاره  كننده ساقط و مثال  داشته  اثري  فقهي  در احكام ، مدت

  كه  است  توقع: بگو«  كردي  را فراموش  چيزي  هرگاه »و« .باشد)  سوگندشكني(

 : يعني »كند  ، هدايت است  از اين رشد نزديكتر  از حيث  كه  راهي  مرا به  پروردگارم

خير يا   كه  چيز ديگري  مرا به ، شده  چيز فراموش  اين  جاي به  پروردگارم  كه  اميدوارم

از   پروردگارم  كه  اميدوارميا  .كند  هدايت ،نزديكتر باشد  صواب  و به  بيشتر داشته  نفع

  به  هم  كهف  اصحاب  از داستان  عطا كند كه  من به  مواهبي  چنان  نبوت  و دالالت  آيات

 �شد زيرا خداوند  هم  و چنان .تر باشد كننده تر وداللت نزديك  رشد و هدايت

را از امور   كرد و ايشان  بيان ص حضرت  را بر آن  گذشته  از انبياي  زيادي  داستانهاي

  .گردانيد  آگاه ،خواهد داد  روي  قيامت  تا قيام  كه  زيادي  غيبي

  

�̈�§��¦�̈�§��¦�̈�§��¦�̈�§��¦���������� �̄��®��¬��«����ª��©�� �̄��®��¬��«����ª��©�� �̄��®��¬��«����ª��©�� �̄��®��¬��«����ª��©  
  اصحاب : يعني »افزودند  نيز بر آن  سال  كردند و نه  درنگ  سيصد سال  و در غارشان«

  .سر بردند به  خواب  حال  در غار خود به  قمري  سال  سيصدونه  كهف

  

°°°°����� �� ���Ä��Ã��Â���Á��À�� ¿¾��½��� �¼��� »º��¹�� �̧� � �¶�� µ �́ �³��²��±��Ä��Ã��Â���Á��À�� ¿¾��½��� �¼��� »º��¹�� �̧� � �¶�� µ �́ �³��²��±��Ä��Ã��Â���Á��À�� ¿¾��½��� �¼��� »º��¹�� �̧� � �¶�� µ �́ �³��²��±��Ä��Ã��Â���Á��À�� ¿¾��½��� �¼��� »º��¹�� �̧� � �¶�� µ �́ �³��²��±
��Ë��Ê��É��È���Ç��Æ��Å��Ë��Ê��É��È���Ç��Æ��Å��Ë��Ê��É��È���Ç��Æ��Å��Ë��Ê��É��È���Ç��Æ��Å  

  مدت ؛مراد« :گويد مي  عطيه ابن » كردند، داناتر است  درنگ  كه  مدتي  خدا به: بگو«

  تا هنگام  بيدارشدنشان  يا زمان ،صمحمد  حضرت  تا زمان  بر احوالشان  بعد از آگاهي

 300  كه  در غاراست  كردنشان درنگ  مدت ؛مراد« :گويد مي  اما زجاج .« است  مرگشان
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  قمري  سال  سيصدونه ، شمسي  بود زيرا هر سيصد سال  قمري  سال 309و   شمسي  سال

  و به  است  سال  سه ، شمسي  سال با صد  قمري  هر صد سال  ميان  تفاوت  چون ،شود مي

  بر آن  هم  سال  كردند و نه  درنگ  سيصدسال :فرمود  پروردگار عزوجل  هم  جهت  همين

  اموري  علم : يعني »دارد  اختصاص او  فقط به  آسمانها و زمين  غيب  علم« .»افزودند

  تعالي  حق  به  فقط مخصوص ، است  مانده  و غايب  مخفي  آسمانها و زمين  از احوال  كه

او   علم : يعني » بينا و شنواست  چه«  نيست  علمي امور  ديگر را بر اين  كس  و هيچ  است

زيرا در   آور است شگفت  بسي ـها  ها و ديدني ازشنيدني  اعم ـ  امور غيبي  بر همه

برابرند   همه  و بزرگ  و آشكار و كوچك  پنهان ،و حاضر  غايب  تعالي  حق  علم  پيشگاه

  براي : هم« ضمير » نيست  ياوري  جز او هيچ  آنان  براي«ندارند   هم با  تفاوتي  و هيچ

  خود شريك  را در حكم  كس  و هيچ«گردد  بر مي  آسمانها و زمين  اهالي  همه  به « آنان

رساند و  ظهور مي  منصه  را به  و آن  كرده  حكم ،كند  اراده  هر چه  به تعالي  حق »گيرد نمي

يا   مشورت  و در كار خويشسازد تا از ا نمي  امر با خود دخيل  اين را در  كس  هيچ

 ،وزير ، و او از شريك  است  تعالي  حق  از آن  و امر همه  زيرا آفرينش كند  طلب  فرمان

  . نياز است بي ياور و مشاور

  

ÌÌÌÌ����ÍÍÍÍ����ÎÎÎÎ����ÏÏÏÏ����ÐÐÐÐ����ÑÑÑÑ����Ô��ÓÒÔ��ÓÒÔ��ÓÒÔ��ÓÒ����×ÖÕ×ÖÕ×ÖÕ×ÖÕ����ÙØÙØÙØÙØ����ÚÚÚÚ�������Ü��Û���Ü��Û���Ü��Û���Ü��Û  
 تالوت  به » كن  ، تالوت است  شده  تو وحي  به  پروردگارت  از كتاب  را كه  و آنچه«

  كرد كه را امر ص حضرت  آن  سبحان  خداي  ترتيب  اين  به . و تبليغ  عمل ،تدبر ، ادتعب 

تغيير  او را هيچ  كلمات«كنند   مواظبت  قرآن  و مدبرانه  عابدانه ، عامالنه  بر تالوت

  كس  هيچ ، امر كرده  و بدان  خبر داده  از آن  تعالي  حق  كه  آنچه : يعني « نيست  اي دهنده

و جز او « را تغيير دهد  كلماتش  تواند حكم نمي  كس  و هيچ  نيست  آن  تبديل  ادر بهق

  به ، رانخواني  اگر قرآن : يعني . است  پناهگاه :ملتحد » نيابي  و پناهي  پشت  هرگز هيچ

  كه  يافت  نخواهي را  و مرجعي  هرگز مكان ، ننمايي  پيروي  و از آن  نكني  عمل  آن  احكام

  .دارد  نگه �خداوند  تا تو را از عذاب  بري  پناه  دانب
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��P��O��N��M��L��KJ��I���H��G��F��E��D��C��B��A��P��O��N��M��L��KJ��I���H��G��F��E��D��C��B��A��P��O��N��M��L��KJ��I���H��G��F��E��D��C��B��A��P��O��N��M��L��KJ��I���H��G��F��E��D��C��B��A
��a�� �̀�_��� �̂�]��\��[��Z��Y��X��W��V��U��TS����R��Q��a�� �̀�_��� �̂�]��\��[��Z��Y��X��W��V��U��TS����R��Q��a�� �̀�_��� �̂�]��\��[��Z��Y��X��W��V��U��TS����R��Q��a�� �̀�_��� �̂�]��\��[��Z��Y��X��W��V��U��TS����R��Q  

  با استمرار بر نيايش »كنند ياد مي  و شام  صبح  پروردگار خود را به  كه و با كساني«

  به  سبحان  خداي » كن  پيشه  شكيبايي«روز   يا در دو طرف ، اوقات  ودعا در تمام

پايدار ومقيد  ، همراه ،هماوا  مؤمنان  فقراي  خود را با گروه  دهد كه دستور مي  حبيبش

 و  از عبادت  هستند كه  گروهي  ايشان : يعني »خواهند او را مي  خشنودي«گرداند 

  از آنان  چشمانت  و بايد كه«هستند   تعالي  حق  خشنودي  فقط خواهان  دعايشان

و   شوكت  از صاحبان  غيرشان  برمگير تا به  چشم  مؤمن  فقراي  از آن : يعني »درنگذرد

  كه« را حقير ننگرند  ايشان  چشمانت : است  اين  معني  قولي به . گردي  مشغول  زينت

را «دنيا   و تجمل  يا زينت ، و سرمايه  شرف  با اهل  همنشيني : يعني »دنيا  زندگي  آرايش

  برآن  با مهر كوبيدن » ايم ساخته  را از ياد خود غافل  دلش  كه  كس  و از آن  بخواهي

خواستند  صخدا  بودند و از رسول  دنيا مشغول  به  كه  گروهي  همانند اين »مبر  فرمان«

از «  هستند كه  كساني  همان  اينان  كه  بدان »و«دور گرداند   خويش  تا فقرا را از مجلس

را بر   شرك ، اند وبنابراين داده  ترجيح  را بر حق  و آن » كرده  خود پيروي  و هوس  هوي

 ، از تفريط است :فرطا » است  بر از حد گذشتن  كارش  و اساس«اند  توحيد برگزيده

  . جهالت  سبب  به  در امر وي  وكوتاهي �خدا  حق  كردن  ضايع :از  است  تفريط عبارت

  حصن  بن عيينه ـ  القلوب مؤلفه :گويد مي  كريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان � فارسي  سلمان

 !هللا يا رسول :و گفتند  آمده صخدا  نزد رسول ـ  و منسوبانشان  حابس  بن و اقرع

بد   و بوي  گروه  و اين بنشينيد  اگر شما در صدر مجلس  كه  است  اين  حقيقت

  مسعود و فقراي بن هللاعبدا، ابوذر ، سلمان  منظورشان ـرا از ما دور سازيد   هايشان جبه

  بر تنشان  ديگر لباسي  داشتند وجز اين  بر تن  اي پشمينه  هايي جبه  بودند كه  � مسلمان

  بود كه  همان ؛ گيريم مواعظ را مي و  و از شما احكام  نشينيم شما مي  ما در مجلس ـنبود 

�﴿تا  ﴾...ÌÌÌÌ����ÍÍÍÍ����ÎÎÎÎ﴿:  آيه �q� �p� �o� � � � �n� �q� �p��o� � � � �n� �q� �p��o� � � � �n� �q� �p��o� � � � �n...﴾ پيشگان اشراف  شد و اين  نازل  

  آيه  اين  از نزول بعد  درنگ بي صخدا  رسول  پس. تهديد نمود  دوزخ  را به  منش بزرگ
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را در آخر   پرداختند تا ايشان  مسلمان  از فقراي  گروه  اين  وجوي جست  برخاستند و به

مرا نميراند تا   كه  بر خدايي  ستايش« :فرمودند  يافتند پس �ذكرخدا  مسجد مشغول

و   زندگي ! مسلمان  فقراي  اي .داد  فرمان  از امتم  با مرداني  نفسم  كردن  حبس مرا به  كه آن

  .« شماست با  من  مرگ

  

��s� �r��q� �p��o�� � � �n� � ml��k� � �j� �i��h� �g� � fe� �d� �c� �b��s� �r��q� �p��o�� � � �n� � ml��k� � �j� �i��h� �g� � fe� �d� �c� �b��s� �r��q� �p��o�� � � �n� � ml��k� � �j� �i��h� �g� � fe� �d� �c� �b��s� �r��q� �p��o�� � � �n� � ml��k� � �j� �i��h� �g� � fe� �d� �c� �b
��_�����~��}|��{��������z��y��x��w��v���ut��_�����~��}|��{��������z��y��x��w��v���ut��_�����~��}|��{��������z��y��x��w��v���ut��_�����~��}|��{��������z��y��x��w��v���ut��b��a��`��b��a��`��b��a��`��b��a��`  

  نه » است  رسيده  پروردگارتان  از سوي  حق«  استكبارپيشه  غافل  گروه  اين  به »و بگو«

را از   حق  دين  اين  من : يعني .باشد  ممكن  و تغييري  تبديل  تا در آن  غير وي  از سوي

  هركه  پس«  ام آورده �هللا  را فقط ازسوي  آن  بلكه  ام شما نياورده  نزد خود براي

  و هركه« باشد امر مي  و مراد از آن  است  لفظ مشيئت ،لفظ »آورد  بخواهد ايمان

  يعني .باشد مي  خبر دادن  و مراد از آن  است  لفظ مشيئت ،لفظ »بخواهد كافر شود

  بر خود ستم جز ،شود مي  كافر و گمراه  كه كسي  پس  است  همين  حق  كه  مادامي

  براي : يعني » ستمگران  ما براي  گمان بي«شود  نمي  خود گمراه  زيان  كند و جز به نمي

  بزرگ » آتشي«اند  كرده  انتخاب را  و انكار پيامبرانش  عزوجل  خداي  كفر به  كه  كساني

  شده  ساخته  خانه : سرادق »گيرد را در برمي  آنان  هايش سراپرده  كه  ايم كرده  آماده«را 

  تشبيه  اي سراپرده  به ،كند مي  احاطه  آنان  به  را كه  آتشي  كريمه يهآ  پس . است  از قماش

و اگر فرياد «گيرد  مي كند و او را دربر مي  احاطه ، است  آن  در درون  بر هركه  كه  كرده

مانند فلز   آبي  نوشانيدن  به«دهد   نجاتشان  آتش  جويند تا ازگرماي  و فريادرسي »كنند

شود از   گداخته  آتش  به  كه  است  هر چيزي : مهل »شود  رسيده  آنان داد  به  گداخته

ها  چهره  كه«  است  روغن  رسوب ، مهل : قولي به . و سرب  مس ، مانند آهن ؛ زمين  معادن

  نوشابه  اين » است  اي بد آشاميدني  چه ! وه«  خويش  داغي  سبب به »كند مي  را بريان

را دربر   خود آن  راحتي  براي  آنان  كه  دوزخي  اين » است  هيآرامگا بد  و چه«  آنان
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و   تهكم  از باب ، دوزخ  براي « آرامگاه« تعبير !!پردازند مي  استراحت  به و در آن  گرفته

  . آنهاست  استهزاي

 ،ها خوراكي مانند ، نفس  و هوي  مقامات ، مناصب  كه  كساني  به  است  بيدار باشي  آيه  اين

  .دهند مي  ترجيح  خداوند متعال  ها را بر طاعت از برخورداري  ها و غير آن شابهنو

  

��s��r��q���p��o��n��m��l��k��j��i��h��g���f��e��d��c��s��r��q���p��o��n��m��l��k��j��i��h��g���f��e��d��c��s��r��q���p��o��n��m��l��k��j��i��h��g���f��e��d��c��s��r��q���p��o��n��m��l��k��j��i��h��g���f��e��d��c
��¤��£��¢��¡�����~��}��|�� �{��z� �y��x�� � � �w��v��u� �t��¤��£��¢��¡�����~��}��|�� �{��z� �y��x�� � � �w��v��u� �t��¤��£��¢��¡�����~��}��|�� �{��z� �y��x�� � � �w��v��u� �t��¤��£��¢��¡�����~��}��|�� �{��z� �y��x�� � � �w��v��u� �t

�� �̄�®��¬��«��ª��© �̈�§��¦���¥�� �̄�®��¬��«��ª��© �̈�§��¦���¥�� �̄�®��¬��«��ª��© �̈�§��¦���¥�� �̄�®��¬��«��ª��© �̈�§��¦���¥  
را   نيكبختان  در اينجا حال ،وز را ذكر كردر سيه  بدبختان  حال  تعالي  حق  كه بعد از آن

 »اند كرده  شايسته  و كارهاي  آورده  ايمان  كه  كساني  گمان بي« :فرمايد و مي  كرده  بيان

در  » كنيم نمي  ، ضايع است  كرده  نيكوكاري  را كه  كسي  يقينا ما پاداش«  بدانند كه

  هميشگي  اقامت : عدن »دارد  اختصاص  ايشان  به  عدن  بهشتهاي  آنانند كه« . آخرت

از  : يعني » شان فرودست از«ها ماندگارند  بهشت  در آن  الدوام علي  ايشان : يعني ، است

، در آنجا با  است جويبارها جاري«بوستانها   آن  ها و از زير درختان زير غرفه

شود و  مي  نهاده ازوبر ب  كه  است  زينتي :سوار »شوند مي  از طال آراسته  بندهايي دست

در  .شوند مي  آراسته  آن  نيز به  مردان  در بهشت  كه  در دنياست  و زنان  شاهان  زينت  اين

زيور « :فرمودند صخدا  رسول  كه  است  آمده � ابوهريره  روايت  به  شريف  حديث

سبز از   هاي و جامه« .»رسد مي  آن وضو به  آب  رسد كه مي  تا جايي  در بهشت  مؤمن

  آن  كه  ستبر است  ابريشم : و استبرق  نازك  ابريشم : سندس »پوشند مي  و استبرق  سندس

و   سازگار است  با چشم  رنگ  زيرا اين  ساخت سبز را مخصوص  رنگ .نامند را ديبا مي

انگيز   بسيار اعجاب  خصوصيات  ا بهجديد « الوان«  علم  كه چنان . رنگهاست  نيكوترين

ها و  بر آنها پرده  كه  هايي تخت »زنند مي  درآنجا بر تختها تكيه«  است  برده  پي  رنگ  اين

  و حجله  خانه  قراردارد كه  و راحت  نرم  در آنجا سريرهايي يا ،ها قرار دارد تشك
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  آنها داده  به �خداوند  كه  پاداشي  اين»  است  پاداشي  نيك«آرايند  مي  آن  را به  عروس

  .متكاها و سريرها  اين » است  گاهي ونيكو تكيه«  است

  

��À��¿��¾��½��¼���»��º��¹�� �̧�¶��µ�� �́�³��²���±��°��À��¿��¾��½��¼���»��º��¹�� �̧�¶��µ�� �́�³��²���±��°��À��¿��¾��½��¼���»��º��¹�� �̧�¶��µ�� �́�³��²���±��°��À��¿��¾��½��¼���»��º��¹�� �̧�¶��µ�� �́�³��²���±��°  
فخر   آن  هاي دنيا و آرايش  به  كه كساني  براي : يعني »دو مرد را  بزن  مثلي  آنان  و براي«

  كه  بزن  مثلدو مرد را   آن ،نمايند مي  حقارت  با فقرا احساس  كنند و از همنشيني مي

از   دوباغ«كافر بود   كه »از آنها  يكي  به  كه« ؛كافر بود  و ديگري  از آنها مؤمن  يكي

 خرما  را با درختان  دو باغ  آن  و پيرامون  داديم«  و گوناگون  متنوع »انگور  درختان

و «  ويانديمخرما را ر  درختان  جوانب  از تمام  دو باغ  بر گرداگرد آن : يعني » پوشانديم

  به .افزود مي  آن  و غناي  و بهجت  بر رونق  كه » قرار داديم  كشتزاري«  باغ »دو  آن  ميان

  دو برادر از مردم آنها :ديگر  قولي  به .بودند  اسرائيل دو برادر از بني ،دو مرد  آن : قولي

  سلمه ابي  نام  به  ود وديگريكافر ب  اسود كه  نام  به  يكي ؛بودند  مخزوم  بني  و از قبيله  مكه

  .بود  مؤمن  كه

  

��Í��Ì��Ë��Ê��ÉÈ��Ç���Æ���Å��Ä��Ã��Â��Á��Í��Ì��Ë��Ê��ÉÈ��Ç���Æ���Å��Ä��Ã��Â��Á��Í��Ì��Ë��Ê��ÉÈ��Ç���Æ���Å��Ä��Ã��Â��Á��Í��Ì��Ë��Ê��ÉÈ��Ç���Æ���Å��Ä��Ã��Â��Á  
 و ثمر وباروبر خود را  محصول  يعني :اكلها »خود را داد  اكل  دو باغ  از اين  هر يك«

شود  مي  عادتا در ساير باغها مشاهده  كه  آنچه  برخالف »نكرد  كم  هيچ  و از محصول«

دو   آن و ميان«دهند  مي  كم  ديگر ميوه  بسيار و سال  ميوه  سال  غها غالبا يكزيرا با

  .كند  را آبياري  دو باغ  آن  انقطاع  تا دائما و بي » بوديم  كرده  روان  جويباري

  

���Û��Ú��Ù��Ø��×���Ö��Õ��Ô����Ó��Ò�������Ñ��Ð��Ï��Î���Û��Ú��Ù��Ø��×���Ö��Õ��Ô����Ó��Ò�������Ñ��Ð��Ï��Î���Û��Ú��Ù��Ø��×���Ö��Õ��Ô����Ó��Ò�������Ñ��Ð��Ï��Î���Û��Ú��Ù��Ø��×���Ö��Õ��Ô����Ó��Ò�������Ñ��Ð��Ï��Î  
  دو باغ  آن  صاحب : يعني »بود  فراوان  وهمي«  دو باغ  آن  صاحب  براي : يعني »او  و براي«

ها  ميوه  ساير انواع و  ديگر از زر و سيم  هاي بهره  صاحب ،انگور و خرما  هاي بجز ميوه

 » رفيقش  به  پس«  است  از طال و نقره  و ثروت  مراد از ثمر در اينجا مال : قولي به .نيز بود
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با   كه  در حالي : يعني »كرد مي وگو با او گفت  كه درحالي  گفت«  برادر مؤمنش  به : يعني

اعتبار   و به  بيش  از تو در مال من« ؛ فروخت و بر او فخر مي  داشت  لفظي  او جدال

  ترم نيرومندتر و موفق  هايم خواسته  تو در تحقق  به  نسبت  من : يعني » نيرومندترم  حشم

او   و ثروتش  مال  بود كه  سان بدين . گيرم مي  خدمت  را به  بسياري  و حشم  خدم  زيرا من

  كه  است  گفتني .بود  كبر و غرور كشانيده  به ـ  ديگري دار مغرور همانند هر سرمايه ـرا 

و   بر ثروت  با تكيه  بر ديگران  منشي دنيا و برتري  به  شدن غره ، سرمايه  به  فخر ورزيدن

  رحم  برآنان  عزوجل  خداي  كه مگر كساني ؛ است  توانگران  دائمي و وضع  حال ، پول

  . حالي  از چنين �بر خداوند  پناه ـباشد   كرده

  

��M��L���K��J��I��H��G��F����E��D��C��B��A��M��L���K��J��I��H��G��F����E��D��C��B��A��M��L���K��J��I��H��G��F����E��D��C��B��A��M��L���K��J��I��H��G��F����E��D��C��B��A  
  كه  هدف  مغرور و متكبر با اين  شخص  آن :گويند مي  مفسران »شد  باغش  و داخل«

  واو را به  را گرفت  وي  دست ،كشدخود ب  برادر مسلمان  رخ  خود را به  و مكنت  ثروت

  نشان  وي را به  آن  هاي و زيبايي  گردانيد و عجايب مي  او را در آن ،برد  خويش  باغ

  خويش  و خودنگري  با كفر و عجب »خود ستمكار بود  او به  كه درحالي«داد  مي

  كه  كنم نمي  مانگ«  يقين  و ضعف  عقل  قلت ، أمل  طول ، كافر از فرط غفلت  آن » گفت«

  .»نابود شود«  باغ » هرگز اين

  

��Z��Y��X��W��V���U���T��S��R��Q��P��O��N��Z��Y��X��W��V���U���T��S��R��Q��P��O��N��Z��Y��X��W��V���U���T��S��R��Q��P��O��N��Z��Y��X��W��V���U���T��S��R��Q��P��O��N  
  او منكر رستاخيز گشته ، ترتيب  اين  به »برپا شود  قيامت  كه  كنم نمي  و گمان«

  و اگر هم«خبر داد   قيامت  دنيا و برپايي  فناي  را از كفر خود به  وبرادرش

 » يافت  خواهم  را در بازگشت  ، قطعا بهتر از اين شوم  بازگردانده  رمپروردگا سوي به

  سوي به ـدارد   عقيده  رفيقش  كه چنان ـو تقدير   فرض به  اگر هم  كه او پنداشت

را خواهد   باغ  بهتر از اين  او در آخرت  پروردگار به ،شود  باز گردانده  متعال پروردگار

  در دنيا غني  چون : يعني ، بر حاضر گفت  غايب  قياس  را از روي  سخن  او اين  البته .داد

 چنين نيز اين  در آخرت  پس  هستم  و اعزاز خداوند متعال  وثروتمند و مورد اكرام
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معيارها   ريختن  هم  نمايانگر به  و تحليل  برداشت  گونه اين  كه  نيست  شكي .بود  خواهم 

  ثروتمندي بر اثر  بود كه  اي از فرط غرور و بدمستي  اشيو نهاد او و ن  و ضوابط در ذهن

  .بود  سبحان  خداي  از جانب  برايش  بود و اين خود استدراجي  شده  چيره  بر وي

  

��k���jih�gfedcba`_���^]\��[��k���jih�gfedcba`_���^]\��[��k���jih�gfedcba`_���^]\��[��k���jih�gfedcba`_���^]\��[  
  كه  كسي  آن  آيا به: كرد وگو مي با او گفت  كه  او در حالي«  مؤمن » او رفيق  به  گفت«

آفريد و او   را از خاك � آدم  پدرت  از آنجا كه » آفريد، كافر شدي  اكتورا از خ

تو   گاه آن«  مني  از آب  است  عبارت  كه »آفريد  از نطفه  سپس«  و سرمنشأ توست  اصل

 را به  وجودت  و اعضاي  گردانيده  نرينه  تو را انساني »در آورد؟  مردي  در هيأت را

  بزرگ  اين  رسانيد؟ آيا به  اكمال  پايه  را به  و وجودت  آراست  تمام  و برابري  اعتدال 

  .؟ كافر شدي  آفريدگار خويش

  ابتدايي  بر آفرينش  كه  يدارد زيرا ذات  اشاره  بعد از مرگ  برانگيختن  ا بهتلويح  آيه  اين

  . نيز تواناست  آفريده  مجدد آن  يقينا بر احياي ،قادر باشد

  

��p��o��n���m��l��p��o��n���m��l��p��o��n���m��l��p��o��n���m��l��t��s���r��q��t��s���r��q��t��s���r��q��t��s���r��q  
 » پروردگار من خدا،  اوست«  كه  اعتقاد دارم » من  ليكن« :افزود  وي  برادر مؤمن  سپس

و «  او معترفم  خدايي و به  شناسم مي  را خوب  خويش  نعمت  تو ولي  برخالف  من : يعني

  . گردانيدي  توشريك  كه چنان » سازم نمي  را با پروردگار خود شريك  كس  هيچ

  

�u�u�u�u������i��h��g��f��e���d��c��b��a �̀ �_��~��}��|��{��z��y��x��w���� � �v��i��h��g��f��e���d��c��b��a �̀ �_��~��}��|��{��z��y��x��w���� � �v��i��h��g��f��e���d��c��b��a �̀ �_��~��}��|��{��z��y��x��w���� � �v��i��h��g��f��e���d��c��b��a �̀ �_��~��}��|��{��z��y��x��w���� � �v

��y��x���w��v��u��t��s��r��q��p���o��n��m��l��k��j��y��x���w��v��u��t��s��r��q��p���o��n��m��l��k��j��y��x���w��v��u��t��s��r��q��p���o��n��m��l��k��j��y��x���w��v��u��t��s��r��q��p���o��n��m��l��k��j  
  به  شدن وارد  چرا در هنگام : يعني »هللاماشاءا  ، چرا نگفتي شدي  وارد باغت  و چون«

  آن  را براي  سخن  اين .» است  شدني  باشد، همان  خواسته هللا  آنچه« : نگفتي  باغت

 ، است  در آن  و هر چه  باغ  آن  برانگيزد كه  حقيقت  بر اين  اعتراف  تا او را به  گفت
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گذارد و  مي  را باقي  اگر بخواهد آن  پس ؛ اوست  و در گرو مشيت �خداوند  آفريده

  جز به  نيرويي  يچه : يعني »هللاالباا ةالقو« : و چرا نگفتي .گرداند مي  اش اگر بخواهد فاني

  . خداوند نيست  مشيت

  وي  برانگيزد و به  اش عجز و ناتواني  به  تا او را بر اعتراف  گفت  آن  را براي  سخن  اين

بر اثر   نه  است  بوده �هللا  ياري  فقط نتيجه ، باغ  آن  در آباداني  وي  توفيق  بفهماند كه

قرار   ونعمت  از دارايي  وي  در دست  كه  هبر آنچ  كس  و هيچ  خود وي  و قدرت  قوت

 �هللا  مشيت چيز جز به  شود و هيچ توانا و مسلط نمي �خدا  ياري  جز به ،دارد

  به صخدا  رسول  كه  است  آمده  شريف  در حديث .گيرد خود نمي  به  تحقق  صورت

  گنج  آن ؛ نكنم  راهنمايي بهشت  هاي از گنج  آيا تو را بر گنجي« :فرمودند � ابوموسي

 : است  آمده � انس  روايت  به  شريف  در حديث  همچنين .« است  هللاال با  ةوال قو  الحول

  دارد كه نمي  ارزاني ـيا فرزند   مال يا  از خانواده  اعم ـرا   نعمتي  هيچ  اي خداوند بر بنده«

 .»ببيند ـ  بجز مرگ ـ  آفتي ، بگويدو در آن) هللاال باة إال قو هللاماشاءا(  نعمت  او بر آن

از  .باشد  رسيده فرا  موعود آن  اجل  كه اين جز ،دهد نمي  روي  آفتي  هيچ  در آن : يعني

 ،آمد  خوشش  يا فرزندانش ، يا مال ، از حال  هركس«:اند  گفته  از سلف  برخي ، جهت  اين

  .» هللابا الإ ةال قو هللاماشاءا :بايد بگويد

 » بيني مي و فرزند كمتر از خود  مال  اگر مرا از حيث« :افزود  نمؤم  شخص  گاه  آن

  در آخرت در دنيا يا »بدهد  من  تو به  بهتر از باغ  بسا پروردگارم چه  پس«  نيست  باكي

 . است  نموده مقدر  باغ  را بر آن  آن  كه »بفرستد  از آسمان  آفتي«  باغت » و بر آن«

 »گردد  تبديل  و لغزنده  گياه بي  زميني  تا به«  از صاعقه  ستا  عبارت : حسبان ؛ قولي به

از   گردد كه  تبديل  گياه بي  زميني  كافر به  توي  باغ ، صاعقه  يا آن  آفت  بر اثر آن : يعني

  .بلغزد  پاها در آن  گياهي و بي  خشكي

  

���£��¢��¡�����~��}��|��{��z���£��¢��¡�����~��}��|��{��z���£��¢��¡�����~��}��|��{��z���£��¢��¡�����~��}��|��{��z  
  دست را به  آن  تا هرگز نتواني«  زمين  اعماق در »شود  فرورفته«  باغت » آن  يا آب«

  . اي وسيله  و هيچ  نيرنگ  هيچ  به » آوري
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��¹��¸��¹��¸��¹��¸��¹��¸  
زد   بر باغش  آسماني  آفت ، سرانجام : يعني »شد  كرده  او احاطه  هاي و بر ميوه«

  دست شد كه  چنان  پس«رسيد  ،او برسد  بايد به  ود كرد و آنچهرا ناب  باغش  هاي وميوه

زد  مي  را برهم  دستهايش ، و حسرت  و اندوه  از افسوس : يعني »ماليد مي  بر دست

  باغ  آن  دهي سامان و  در آباداني  كه  بر اموالي : يعني »بود  كرده  خرج  باغ  در آن  برآنچه«

 : يعني »بود  فروافتاده خود  بر داربستهاي  باغ  آن  كه رحاليد«بود   كرده  و صرف  هزينه

بود يا ديوارها و سقفها و   فروريخته ،افگنند مي  انگور را بر آن  تاكهاي  كه  ستونهايي

  اي:  گفت مي«  و حسرت  اندوه با »و«بود   همديگر فرو ريخته  برروي  آن  آباديهاي

  باغش  رفتن بر باد  چون  پس » گرفتم نمي  شريكرا   كس  با پروردگار خود هيچ  كاش

از   آورد تا باغش نمي  شريك  سبحان  چيز را باخداي  هيچ  كاش  آرزو كرد كه ،را ديد

  . گفت  از شرك  قصد توبه  را به  سخن يا اين .ماند مي  سالمت  به  نابودي

  

��Å��Ä�������Ã��Â��Á��À��¿��¾��½���¼��»��º��Å��Ä�������Ã��Â��Á��À��¿��¾��½���¼��»��º��Å��Ä�������Ã��Â��Á��À��¿��¾��½���¼��»��º��Å��Ä�������Ã��Â��Á��À��¿��¾��½���¼��»��º  
  كسان  آن : يعني »دهند  او را در برابر خداوند ياري  نبود كه  گروهي  او هيچ  و براي«

 داده  انجام  برايش  كاري  هيچ ،كرد آنها افتخار مي  به  او در گذشته  كه  خدمتكاراني و

خود  : يعني» نبود  گيرنده و خود انتقام«نكردند   حالش  به  سودي  و هيچ  نتوانسته 

  .بگيرد  انتقام  باغش  ساختن نابود  سبب  به �هللاز ا  كه  تنداش  و قدرتي  توان هم

  

��Ð��Ï��Î��Í��Ì���Ë��ÊÉ��È����Ç��Æ��Ð��Ï��Î��Í��Ì���Ë��ÊÉ��È����Ç��Æ��Ð��Ï��Î��Í��Ì���Ë��ÊÉ��È����Ç��Æ��Ð��Ï��Î��Í��Ì���Ë��ÊÉ��È����Ç��Æ  
  نصرت ، موقف  در آن : يعني »دارد  تعلق  خداوند حق  به  در آنجا فقط واليت«

بر   نيرويي  و هيچ  كس و جز او هيچ  است  سبحان  خداي  فقط از آن  وكارسازي

فقط   و حاكميت  سلطه ، در روز قيامت : است  اين  يا معني . وانا نيستت  كارسازي اين

كند  نمي  كشمكش  در ملكش  وي روز با  در آن  كس  و هيچ  است  تعالي  حق  ازآن
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 » از نظر فرجام  و او بهتر است«  دوستانش  به  دادن » پاداش  از جهت  اوبهتر است«

  .باشد مي  دوستانش  به  يفرجام نيك  بخشنده  او بهترين : يعني

مغرور  : كه اين  از جمله ؛ هاست خرد عبرت  اهل  براي  داستان  در اين  كه  بايد دانست

  .انجامد كفر مي  دنيا به  زندگي  آرايشهاي  به  شدن

  

��ß��Þ���Ý��Ü��Û��Ú��Ù��Ø��×��� �Ö��Õ��� �Ô��Ó��Ò��Ñ��ß��Þ���Ý��Ü��Û��Ú��Ù��Ø��×��� �Ö��Õ��� �Ô��Ó��Ò��Ñ��ß��Þ���Ý��Ü��Û��Ú��Ù��Ø��×��� �Ö��Õ��� �Ô��Ó��Ò��Ñ��ß��Þ���Ý��Ü��Û��Ú��Ù��Ø��×��� �Ö��Õ��� �Ô��Ó��Ò��Ñ

���é��è��ç���æ��å��ä��ã��âá��à���é��è��ç���æ��å��ä��ã��âá��à���é��è��ç���æ��å��ä��ã��âá��à���é��è��ç���æ��å��ä��ã��âá��à  
 و  در زيبايي  كه  بزن  مثلي  آنان  براي : يعني » بزن  دنيا را مثل  ندگيز  آنان  و براي«

دنيا   زندگاني » كه« ؛دارد  دنيا شباهت  زندگاني  به  خويش  زود هنگام  و زوال  طراوت

  با هم  زمين  گياه  ؛ سپس فروفرستاديم  را از آسمان  آن  كه  است  مانند آبي«

  در آميختند وبه  با هم  گياهان ،فرود آمد  زمين  بر گياهان  آب  چون : يعني » درآميخت

آخر   پس«گرديدند   و رسيده  پخته  و بسيار شدند تا بدانجا كه  رشد كرده  آب  سبب

وكنار   در گوشه »كردند  اش بادها پراكنده  شد كه  شكسته  درهم  چنان«  گياه  آن »كار

خود   اول  حال  همان  به  زمين  كه طوري به ،نماند  اثري  هيچ  گياه  و ديگر از آن  زمين

  نيست  بقايي  هيچ  آن  براي  كه ؛دنيا  زندگي  و وضع  حال  است  چنين اين : يعني . برگشت

 » تواناست بر هر چيز  و خدا همواره«  است  و نابودي  زوال  به  منتهي  آن  و سرانجام

  . عاجز نيست  كاري  گرداند و از هيچ مي  فاني ،كند ايجاد مي

  

��O��NMLKJ��IHG��FE��D��CB��A��O��NMLKJ��IHG��FE��D��CB��A��O��NMLKJ��IHG��FE��D��CB��A��O��NMLKJ��IHG��FE��D��CB��A  
گيرد  مي  و رونق  آنها رنگ  دنيا به  زندگاني  كه »دنيايند  زيور زندگاني  و فرزندان  مال«

  نفعي  آخرت در  نيستند كه  چيزي ،نشوند  كار گرفته  به  الهي  در رضاي  چنانچه  پس

  كه  عباداتي و  ماندگار و طاعات  هاي نيكي : يعني » الصالحات  و باقيات«برسانند 

اينها هستند  ، بدني  و چه  مالي  چه ؛خير  اعمال  دهند و همه مي  در دنيا انجام  مسلمانان

محفوظ  �نزد خدا اند كه الصالحاتي  قياتبا  همان  ، يعني ماندگار شايسته  اعمال  كه
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  ها و براي آرايش  از آن »بهترند  اداشاز نظر پ  نزد پروردگارت«اينها  ! آري ،مانند مي

  باقيات : يعني »اميد نيز بهترند و از نظر«دربر دارند   بيشتري  خود منفعت  صاحبان

دوزند  مي  چشم  آن  به  و فرزندان  اموال  صاحبان  كه  از چيزهايي  الصالحات

 ،ماندگارند  اليتع  حق راستين  وعده  بر اساس  الصالحات  ترند زيرا باقيات اميدبخش

  .باشند مي  پايه و بي  ا دروغيناكثر  مادي  اميدهاي  كه درحالي

 كه  است  آمده � سعيد خدري از ابي  حبان احمد و ابن  روايت  به  شريف  در حديث

  بسياري  الصالحات  باقيات  آوردن  دست به  در پي« :فرمودند  اصحاب  به صخدا  رسول 

 :فرمودند ؟هللا اند يا رسول  الصالحات  باقيات  چيزهايي  چه :پرسيدند  اصحاب .باشيد

  .» هللاال باا ةوال قو  الحولتحميد و  ، تسبيح ، تهليل ،تكبير  گفتن

  

��[��Z��Y��X��W��V����U��T���S��R��Q��P��[��Z��Y��X��W��V����U��T���S��R��Q��P��[��Z��Y��X��W��V����U��T���S��R��Q��P��[��Z��Y��X��W��V����U��T���S��R��Q��P  
 را به  قيامت  هاي از منظره  دهد تا منظري دستور مي  پيامبرش  به �خداوند  سپس

 روان » كنيم  كوهها را روان  را كه  روزي«  ياد كن »و« :نمايد  يادآوريدنيا   عاشقان 

در   حركت  آنها و به  آنها از اماكن  و دورساختن  از بركندن  عبارت ؛كوهها  ساختن 

  است  قيامت در روز  واقعه  اين . ابرهاست  درآوردن  حركت  آنها همانند به  آوردن

  پروردگارم :بگو ،پرسند كوهها مي  و از تو درباره( : است  آمده  ديگري  در آيه  كه چنان

  نه ،هموار خواهد كرد و  آنها را پهن  سپس  ريزريز خواهد ساخت  آنها را در روز قيامت

  را بارز شده  و زمين« .»105 ـ 107/  طه«)  اي ناهمواري  و نه  بيني مي  اي در آنها كجي

را   آن  كه  است چيزهايي  رفتن  و از بين  آن  گشتن آشكار ؛ بروز زمين » بيني مي

  تمام : يعني » آوريم مي را گرد  و آنان«و ساختمانها   درختان ،مانند كوهها ،پوشانند مي

  پس«  آوريم محشر گرد مي  موقف  سوي جا به  از همه  را بعد از برانگيختنشان  خاليق

  . آوريم آنجا گرد مي  سوي به او را  كه مگر اين » را فرو نگذاريم  از آنان  كس  هيچ
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�� �̂�]���\�� �̂�]���\�� �̂�]���\�� �̂�]���\������ �̀�_�� �̀�_�� �̀�_�� �̀�_����b��ab��ab��ab��a��������������m��l��k��j��i���h��g��fe��d��c��m��l��k��j��i���h��g��fe��d��c��m��l��k��j��i���h��g��fe��d��c��m��l��k��j��i���h��g��fe��d��c  
 تعالي  نزد حق  صف  به  همه : يعني »شوند مي  عرضه  بر پروردگارت  صف  به  و آنان«

شما  ربا  نخستين  كه  گونه همان  راستي  به« :فرمايد آنها مي  به  شوند پس مي  حاضر كرده 

در   كه چنان »آمديد ما  سوي  به«  و عريان  لخت  و بدن  برهنه  با پاي » بوديم  را آفريده

  با پاي  در روز قيامت  مردم« : است  عنها آمده هللا رضي  عائشه  روايت  به  شريف  حديث

يا  ؛ فتمگ :گويد عنها مي هللا رضي عائشه .»شوند حشر مي  ختنه  و بدون  عريان  بدن ، برهنه

تر و  كار سخت«: نگرند؟ فرمودند مي ديگر يك  سوي به  همه  و زنان  مردان !هللا رسول

  پنداشتيد كه مي  بلكه« .»ديگر بنگرند  بعضي  سوي به  بعضي  كه  است  تر از آن هولناك

  پندار بوديد كه  در دنيا بر اين : يعني » كنيم نمي مقرر  گاهي شما وعده  هرگز براي

شما را در برابر   آن در  كه  داريم مقرر نمي  موعدي شما  شويد و براي نمي  نگيختهبرا

  . قرار دهيم  ومجازات  مورد بازپرسي  اعمالتان

  

r�� � � �q� �p� � � �o� �nr�� � � �q� �p� � � �o� �nr�� � � �q� �p� � � �o� �nr�� � � �q� �p� � � �o� �n����t� �st� �st� �st� �s����uuuu����vvvv������z� � �y��x� �w��z� � �y��x� �w��z� � �y��x� �w��z� � �y��x� �w
|{|{|{|{����}}}}��������_~_~_~_~�����d��cb��a`�d��cb��a`�d��cb��a`�d��cb��a`����h��g��feh��g��feh��g��feh��g��fe������k��j��i��k��j��i��k��j��i��k��j��i  

هر   كارنامه : يعني . است  اعمال  هاي هنام ، مراد از كتاب »شود مي  نهاده  در ميان  و كتاب«

  شقاوت  وكارنامه  راستشان  در دست  نيكبختان  كارنامه ؛شود مي  نهاده  در دستش  كس

 » بيني مي  ترسان ، است  در آن  را از آنچه  مجرمان  گاه آن«  چپشان  در دست  پيشگان

  عظيم  جمع  درآن  نامه  آن  دادن  تحويل  در پي  كه  را از افتضاحي  مجرمان : يعني

: گويند و مي«  بيني مي  و بيمناك  هراسان ، دردناك  شود و نيز از عذاب مي  دامنگيرشان

، جز  را فرونگذاشته  و بزرگي  كوچك  هيچ  كه  است  اي نامه  چه  بر ما، اين  واي  اي

را فرو   اي وكبيره  صغيره  هگنا  هيچ  نامه  اين : يعني»  است  آورده  حساب  را به  آن  كه اين

  در مورد گنهكاراني و اين  آورده  و حساب  را در ضبط و ثبت  آن  كه جز اين ، نگذاشته

را نيز   صغيره  گناهان  اند واينان نكرده  و از آنها توبه  شده  كبيره  گناهان  مرتكب  كه  است

  متوجه ،اند پرهيز كرده  كبيره  اناز گناه  كه اما كساني .يابند مي  اعمالشان  هاي در نامه

 از سوره) 31(  آيه  كه چنان  است محو شده  اعمالشان  از نامه  صغيره  گناهان  شوند كه مي
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  در دنيا از معاصي »بودند  كرده  كه را  و آنچه«كند  مي  داللت  حقيقت  بر اين »نساء» 

  كس  هيچ  و پروردگار تو به«بند يا مي  شده  و ثبت  شده  نوشته : يعني »يابند حاضر مي«

قرار   و مجازات  مورد مؤاخذه  گناه بي را  از بندگانش  احدي : يعني »كند نمي  ستم

  .كاهد نمي  است  آن  مستحق  طاعت  دهنده انجام  كه  دهد و از پاداشي نمي

  

��|���{z���� �y��x��w��v��u���� � � � �t��� � �s����r��q���p���o����n��m��l��|���{z���� �y��x��w��v��u���� � � � �t��� � �s����r��q���p���o����n��m��l��|���{z���� �y��x��w��v��u���� � � � �t��� � �s����r��q���p���o����n��m��l��|���{z���� �y��x��w��v��u���� � � � �t��� � �s����r��q���p���o����n��m��l
��~��}��~��}��~��}��~��}��©�� �̈�§��¦���¥¤��£��¢��¡�����©�� �̈�§��¦���¥¤��£��¢��¡�����©�� �̈�§��¦���¥¤��£��¢��¡�����©�� �̈�§��¦���¥¤��£��¢��¡���  

 جز  همه  كنيد پس  سجده  آدم  براي:  گفتيم  فرشتگان  به  را كه  هنگامي  و ياد كن«

 »بود  او از جن«ابا كرد و استكبار ورزيد   كردن  زيرا او از سجده »كردند  سجده  ابليس

از   پس« .« ر استبش  اصل  آدم  كه بود چنان  جن  اصل  ابليس« :گويد مي  بصري  حسن

او و «  حال با اين »آيا«سر پيچيد   وي  از طاعت : يعني »پروردگار خود سرباز زد  فرمان

 از سجده  ابليس  كه آيا بعد از آن ! مردم  اي : يعني »گيريد خود مي  را دوستان  نسلش

خود   يدوست  را به  او و نسلش  هم باز ،سرپيچيد  الهي  ورزيد و از فرمان ابا  كردن 

كنيد و  مي  اطاعت  من  اطاعت  جاي به  از او و نسلش ، در نتيجه »؟ من  جاي به«گيريد  مي

را   كسي  چگونه : يعني »شمايند؟  آنها دشمن  كه آن  و حال«طلبيد؟  مي  من  آنها را بدل

مترصد   وقت  وهمه  شما نيز هست  دشمن  نداريد بلكه  منفعتي  فقط از او هيچ  نه  كه

  هايي و نعمت  آفريده شما را  گيريد كه مي  كسي  بدل ، شماست  به  زدن  و ضربه  زدن  زيان

  بد جانشيني  چه  شيطان« ؟ است  داشته  بر شما ارزاني ،هستيد  در آنها مستغرق  را كه

  مواالت  جاي  به  شيطان  و اطاعت  و دوستي  مواالت : يعني » است  ستمكاران  براي

  . است  بد عوضي  چه  ستمكاران  براي ، سبحان پروردگار

  

��º���¹�� �̧�¶����������µ�� �́�³��²���±��°��� �̄�®��¬��«��ª��º���¹�� �̧�¶����������µ�� �́�³��²���±��°��� �̄�®��¬��«��ª��º���¹�� �̧�¶����������µ�� �́�³��²���±��°��� �̄�®��¬��«��ª��º���¹�� �̧�¶����������µ�� �́�³��²���±��°��� �̄�®��¬��«��ª  
حاضر   آسمانها و زمين  آفرينش  در هنگام«را   وي  و نسل  ابليس : يعني »را  آنان  من«

  دليل  به ،اند نبوده  من  شركاي  كار عالم  دادن  آنها در تدبير و سامان : يعني » بودم  نكرده
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  در هنگام  و نه«  بودم  نكرده حاضر  آسمانها و زمين  آفرينش  را در هنگام  آنان  من  كه اين

  آنان  بلكه  ام نخواسته  همكاري  آنان از  هم  خودشان  در آفرينش  حتي»  خودشان  آفرينش

 .اند شده  آفريده  من  زالالي  مطلقه  وقدرت  اراده  محض  به ، ساير مخلوقات  نيز همچون

  حقيقت  اين  به  مشركان  چراكه  است  درخشان مانند خورشيد  و استدالل  حجت  اين  البته

  كه  نيستم  آن  و من«بودند   مقر و معترف ، است اشياء  همه  آفريننده �خداوند  كه

در امر   هرگاه  پس » مددكار خود بگيرم«را   ياكافران  شياطين : يعني »را  گمراهان

  .!گيريد؟ مي  من  شريك  را در پرستش  ديگر چرا آنان ،اند نبوده  مددكار من  آفرينش

 ،عصر ما در  عصرها و بويژه  در همه« :گويد مي « االساس« در تفسير : سعيدحوي  شيخ

  اسباب  مهمترين از ، انسان  و پيدايش  هستي  پيدايش  اصل  غلط پيرامون  هاي نظريه  رواج

  .»اند شده  نقض  از نظر علمي  ها همه نظريه  اند و اين بشر بوده  گمراهي

  

½�¼»½�¼»½�¼»½�¼»������È��ÇÆÅÄÃÂ���ÁÀ��¿��¾��È��ÇÆÅÄÃÂ���ÁÀ��¿��¾��È��ÇÆÅÄÃÂ���ÁÀ��¿��¾��È��ÇÆÅÄÃÂ���ÁÀ��¿��¾  
  من  شريكان  را كه  آنهايي« ! مشركان  اي »گويد خدا مي  را كه  روزي«  ياد كن »و«

 شفاعتشما   رسانند و براي مي  شما نفعي  به  پندار بوديد كه  و بر اين» پنداشتيد مي

  پس«  است  در روز قيامت  خطاب  اين »ندا دهيد«و غير آنها را   از بتان  اعم ـكنند  مي 

 : موبق » ايم داده قرار  موبقي  ندهند و ما ميانشان  آنان  به  پاسخي  د وليآنها را بخوانن

  به  ا يكياندازد ت مي  جدايي  ميانشان  آن  وسيله به  خداوند متعال  كه  است  عميقي  وادي

  . است  و مهلكه  ورطه : مراد از موبق  نرسد پس  ديگري

  

���Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î��Í��Ì��Ë���Ê��É���Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î��Í��Ì��Ë���Ê��É���Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î��Í��Ì��Ë���Ê��É���Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î��Í��Ì��Ë���Ê��É  
  گمان »خواهند افتاد  درآن  كنند كه مي  بينند و گمان را مي  دوزخ  آتش  و مجرمان«

افتند  فرومي  وزخد  به  دارند كه  دانند و يقين مي : يعني ، است  و يقين  علم  معني  دراينجا به

يا  ،بگريزند  آن  به  نيابند كه  گريزگاهي  از دوزخ : يعني »نيابند  بازگشتن  ، جاي و از آن«

  .برند  پناه  آن  به  نيابند كه  پناهگاهي
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��P��O��N���M��L���K��JI��H��G��F��E��D��C��B��A��P��O��N���M��L���K��JI��H��G��F��E��D��C��B��A��P��O��N���M��L���K��JI��H��G��F��E��D��C��B��A��P��O��N���M��L���K��JI��H��G��F��E��D��C��B��A  
  نعمت  عزوجل  خداي ، است  مشركان  عليه  حجت  برپاداشتن  مقام  كه  مقام  در اين

 » كرديم  بيان  گوناگون  راستي  و به« :آورد ياد مي  به  قرآن  را با نزول  بر خلقش  خويش

خاطر  به : يعني » مردم  براي  قرآن  در اين«  كرديم  بيان  تكرار و گوناگون  به  يعني :صرفنا

  مانند مثلها و داستانهاي » يمثل  از هرگونه«  آنان  و منفعت  مصلحت  رعايت  و براي  آنان

  پيشه  از هر چيز جدل  بيش  انسان و«ديگر را   هاي و سوره  سوره  در اين  ذكر شده

  جدل ،باشد از او متصور مي  كردن  جدل  كه  بيشتر از هر موجودي  انسان : يعني » است

  رسول  شبي :  است  آمده � طالب ابي بن علي  روايت  به  شريف  در حديث . است  پيشه

نماز   آيا شما دو تن« :كوبيدند و فرمودند  و فاطمه  من  بر در اتاق صخدا

  هرگاه  پس  است  تعالي  در يد حق  جانهايمان  گمان بي !هللا يا رسول : گفتم »گزاريد؟ نمي

از  صخدا  رسول ، را گفتم  سخن  اين  چون .انگيزد برمي  ما را از خواب ،بخواهد  كه

بر   كه  رفتند شنيدم مي  كه حالي  در همان  ندادند ولي  من  به  بازگشتند وپاسخي در  پشت

  .��������﴾O��N���M��L���KO��N���M��L���KO��N���M��L���KO��N���M��L���K﴿ :گويند ميو  زنند خود مي  ران

 ، كمال  راه  نپيمودن در  قدر الهي  به  آوردن  حجت:  كه كند بر اين مي  داللت  فوق  حديث

  . نيست  ادب  به  مقرون

  

� �U��T���S��R��Q��U��T���S��R��Q��U��T���S��R��Q��U��T���S��R��Q������� ���a���� �̀�_��� �̂�]��\���[��Z��Y��X��W���V��a���� �̀�_��� �̂�]��\���[��Z��Y��X��W���V��a���� �̀�_��� �̂�]��\���[��Z��Y��X��W���V��a���� �̀�_��� �̂�]��\���[��Z��Y��X��W���V
��d��c��b��d��c��b��d��c��b��d��c��b  

و   كتاب مانند ؛ هدايت  اسباب : يعني » هدايت  وقتي  كه نشد از اين  مردم  مانع  و چيزي«

  آمرزش  طلب  بياورند و از پروردگارشان  آمد، ايمان  شان سوي به«  پيامبر و وحي

  يعني : پشينيان  سنت »آيد  نيز پيش  آنان  براي  نپيشينيا  سنت  كه انتظار آن  كنند  مگر به

  نطلبيدند تا سرانجام  نياوردند و آمرزش  ايمان  كه شد از اين  گريبانگير آنان  كه  عادتي

  گوناگون  عذاب :قبال »بيايد  گوناگون  عذاب  آنان  به«  كه اين »يا«شدند   عذاب  مستحق

  روشن  و بيان  معجزات  مشاهده  رغم  به ! آري . تاس  مشاهده  رويارو و قابل  يا عذاب
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  تمردپيشه  مردمي ، كفر و انحراف  پديداري  نخستين  عصرهاي  كفار از همان ، وحي

را   شان آمد و ريشه مي  شدند تا عذاب مي  خواستار عذاب  الهي  بودند و از پيامبران

نيز   بر آنان  سنت  همان  ار آنند كهدر انتظ  پيشينيان  بسان  هم  كفار مكه  كند پس برمي

  .تكرار شود

  

��sr�� �q� � �p��� � � �o��n��m��l��kj��i���h�� � � �g��f��e��sr���q� � �p��� � � �o��n��m��l��kj��i���h�� � � �g��f��e��sr���q� � �p��� � � �o��n��m��l��kj��i���h�� � � �g��f��e��sr���q� � �p��� � � �o��n��m��l��kj��i���h�� � � �g��f��e
��y��x��w��v��u��t��y��x��w��v��u��t��y��x��w��v��u��t��y��x��w��v��u��t  

  براي » دهنده بشارت جز«امتها را   سوي به  خويش  رسالت  حامالن : يعني »را  و پيامبران«

 ‡ پيامبران ، دليل  همين به : عنيي»  فرستيم نمي«  كافران  براي » دهنده و بيم«  مؤمنان

  از آن  امكان  اين  دهند بلكه  سوق  هدايت  سوي را به  مردم  دلهاي  را ندارند كه  آن  امكان

كنند  مي  مجادله  باطل  اند، به كافر شده كه  و كساني«  و در اختيار اوست  سبحان  خداي

  هاي و شبهه  را با جدال  خواهند تا حق مي : يعني »گردانند  را پايمال  حق  آن  وسيله تا به

شما جز   كه ـ  پيامبران  به  سخنشان  با اين را  و آن  نابود گردانيده  شان و بيهوده  باطل

  من  آيات«  كافران »و«كنند   ابطال ، بيهوده  سخنان از  آن  و امثال ـمانند ما نيستيد   بشري

  داده  بيم  بدان  را كه  و آنچه«را   پيامبران  داتعا  خوارق ها و حجت ، قرآن : يعني »را

  .»گرفتند«و ريشخند  »تمسخر  به«از هشدارها وتهديدها  »اند شده

  

��l��k��j��i��h��� �g�� � fe��d��c��b��a�� �̀ �_��~��}��|�� �{���z��l��k��j��i��h��� �g�� � fe��d��c��b��a�� �̀ �_��~��}��|�� �{���z��l��k��j��i��h��� �g�� � fe��d��c��b��a�� �̀ �_��~��}��|�� �{���z��l��k��j��i��h��� �g�� � fe��d��c��b��a�� �̀ �_��~��}��|�� �{���z
��z��y��x��w��v��u��t��s��r���qp��o��n��m��z��y��x��w��v��u��t��s��r���qp��o��n��m��z��y��x��w��v��u��t��s��r���qp��o��n��m��z��y��x��w��v��u��t��s��r���qp��o��n��m  

  و از آن  شده  پند داده  وردگارشپر  آيات  به  كه  ستمكارتر از كسي  و كيست«

نياورد   ايمان  آن  تدبر و تفكر نكرد و به  بايد در آن  كه  و چنان »شد  روگردان

 لذا از آنها  از كفر و گناهان » است  فرستاده  پيش  وي  را دستهاي  كرد آنچه  وفراموش«

خود  كاروكردار پيشيندستاورد و   كه  كسي  ستمكارتر از چنين  كسي : نكرد؟ يعني  توبه

 »نفهمند را  تا قرآن  ايم كشيده  هايي پرده  همانا ما بر دلهايشان«  نيست ،كند  را فراموش
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  حايل ،آنها  به  حقيقت  و دريافت  فهم  رسيدن  و ميان  دلهايشان  ميان  كه  هايي پرده : يعني

و   حق  استماع از  مانع  كه»  ايم نهاده  اي سنگيني  و در گوشهايشان«شود  مي  و مانع

 »نيابند  ، بازهرگز راه فراخواني  هدايت  سوي را به  و اگر آنان«گردد  مي  قرآن  پذيرش

اثر اصرار و  بر و  مهر نهاده  بر دلهايشان ، كفر و گناهان  سبب  به �زيرا خداوند

  كرده  سلب  آنان را از  و هدايت  ايمان  استعداد پذيرش ، بر كفر و عصيان  پافشاريشان

  . است

  چنين  عزوجل  خداي  ازلي  در علم  كه  است  مكه  از مشركان  ناظر بر گروهي  آيات  اين

  .آنها بر كفر خواهند مرد  كه  رفته

  

��®��¬��«��ª��©��¨§���¦��¥��¤��£��¢��¡���~��}��|���{��®��¬��«��ª��©��¨§���¦��¥��¤��£��¢��¡���~��}��|���{��®��¬��«��ª��©��¨§���¦��¥��¤��£��¢��¡���~��}��|���{��®��¬��«��ª��©��¨§���¦��¥��¤��£��¢��¡���~��}��|���{
���²��±��°��¯���²��±��°��¯���²��±��°��¯���²��±��°��¯  

 و بسيار  و بسيار آمرزندها : يعني » است  رحمت  و صاحب  و پروردگار تو آمرزنده«

  را به  آنان  كه  روست از اين ،باشد مي  چيز گسترده  بر همه  و رحمتش  است  مهربان

 و  كفر و مجادله  كه ؛ها از نافرماني »اند كرده  آنچه  جرم  اگر به«كند  نمي  عذاب  شتاب

 تعجيل  ذابشانكرد، قطعا در ع مي  را مؤاخذه  آنان«  آنهاست  از جمله  گرداني روي

  ميعادي آنها  براي  بلكه«كند  نمي  چنين  بودند ولي  تعجيل  سزاوار اين  كه چرا »نمود مي 

  آن هرگز از برابر  كه«  است  مقرر و معين  سررسيدي  عذابشان  براي : يعني » است

  .بگريزند  عذاب  و از آن  برده  پناه  آن  سوي به  كه »يابند نمي  پناهگاهي

  

�³�³�³�³������¼��»������º��¹�� �̧�¶��µ��´��¼��»������º��¹�� �̧�¶��µ��´��¼��»������º��¹�� �̧�¶��µ��´��¼��»������º��¹�� �̧�¶��µ��´  
 »كردند  ستم  چون  كه«  آن  عاد و ثمود و امثال  شهرهاي : يعني » است  شهرهايي  و اين«

 » كرديم  معين  موعدي  هالكتشان  و براي  كرديم  هالكشان«  آنها با كفر و معاصي  مردم

  سرنوشت بايد از  كانيو م  در هر زمان  كافران  پس .گرديد  واقع  وپيش پس  دونب  كه

  .در مورد خود برحذر باشند  الهي  سنت  گيرند و از تكرار اين  عبرت  آنان

  



1543  

��Ê��É��È����Ç��Æ��Å��Ä���Ã��Â��Á��À��¿��¾��½��Ê��É��È����Ç��Æ��Å��Ä���Ã��Â��Á��À��¿��¾��½��Ê��É��È����Ç��Æ��Å��Ä���Ã��Â��Á��À��¿��¾��½��Ê��É��È����Ç��Æ��Å��Ä���Ã��Â��Á��À��¿��¾��½  
  فرعون  سوي  به  شده  پيامبر فرستاده  فرزند عمران » موسي  را كه  هنگامي  و ياد كن«

 � موسي  و مصاحب  همراه  فرزند نون  يوشع ، نوجوان  آن » خود گفت  نوجوان  به«

  يوشع  به � موسي ! آري .كرد را مي  خدمتش و هم  آموخت مي  از او علم  هم  بود كه

  از سير و طلب  دست : يعني » برسم  البحرين  مجمع  تا به  روم مي  راه  هميشه« : گفت

بحر  ، مراد از بحرين : قولي به . مدو دريا برس  و تالقي  شدن جمع  محل  تا به  دارم برنمي

 :ديگر  قولي به . است  عقبه  با خليج  سويس  خليج  تالقي  محل  يعني  و بحر قلزم  اردن

  روبروي  الطارق جبل  در تنگه  اطلس  و اقيانوس  روم  درياي  تالقي  محل ، البحرين مجمع

  پيمايي  دراز راه  تا روزگاراني  وپيوسته »دراز  هايي مدت  بروم  كه يا آن«  است  طنجه

  . كنم

 :فرمودند  كه  است  آمده صخدا  از رسول � كعب بن ابي  روايت  به  شريف  در حديث

  داناترين :شد  از او سؤال  بود كه  ايراد سخنراني  مشغول  اسرائيل بني  در ميان  موسي«

  كه كرد چرا  عتاب بر او  لعزوج  خداي  بود كه  اين ! من : گفت  ؟ در پاسخ كيست  مردم

  من ! موسي  اي  فرستاد كه او وحي  لذا به .بود  نكرده  ارجاع  وي  را به  موضوع  اين  علم

  چگونه !پروردگارا : گفت  موسي ، از تو داناتر است  كه  البحرين در مجمع  دارم  اي بنده

و پا   ده قرار  را در زنبيلي  ير و آنرا بگ  اي ماهي :فرمود  تعالي  ؟ حق او برسم  به  توانم مي

با   لذا موسي . در همانجاست  ام بنده  آن ، كردي  را گم  ماهي  هرجا كه  بگذار پس  در راه

  .»...افتاد  راه  به  خدمتكارش

 ترين بايد شايسته  معلمان  كه ، و متعلمان  معلمان  براي  بزرگ  است  درسي  آيه  اين

 معلم  و خدمت  بايد از صحبت  خود برگزينند و متعلمان  صحبت  خود را به  شاگردان 

  .سرنپيچند 

  

���Ö��Õ����Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï���Î��Í���Ì��Ë���Ö��Õ����Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï���Î��Í���Ì��Ë���Ö��Õ����Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï���Î��Í���Ì��Ë���Ö��Õ����Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï���Î��Í���Ì��Ë  
 وخضر  موسي : قولي و به . همراهش  و جوان � موسي »رسيدند  چون  پس«

 با  ديدار موسي  محل  كه  جايي  به : يعني »دو دريا  شدن  جمع  محل  به« عليهماالسالم
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  موسي :گويند مي  مفسران »كردند  را فراموش  خودشان  ماهي«بود  عليهماالسالم خضر

 ـنهادند و   را در زنبيلي  و آن  برگرفته  اي توشه  بريان  از ماهي عليهماالسالم  ويوشع

  و جوان  موسي  براي  اي را نشانه  آن  شدن  گم  عزوجل  خداي ـ  گذشت  كه چنان

دو دريا رسيدند   تالقي  محل  به  چون  بود پس  قرارداده  مطلوبشان  يافتدر بر  همراهش

 دريا پريد و صداي  به  از زنبيل  ماهي  آن  هنگام  در اين ،پرداختند  استراحت  به در آنجا

خود را در   در دريا راه  و ماهي«بيدار كرد   را از خواب  دريا يوشع  به  افتادنش 

 ماهي  كرد و آن  را زنده  شده  بريان  ماهي  عزوجل  خداي ! آري » مانند نقبي  گرفت پيش

  آن كرد زيرا  تشبيه « نقب»  را در دريا به  ماهي  رفتن .دريا پريد  و به  برجست  از زنبيل 

  فرمان  و به  باال آمده  مانند طاقي  از دوسويش  آب  كه  شكافت مي  را چنان  آب  ماهي

  .پيمود مي  زد و راه مي  نقب  او در آب  گويي ،بود  شدهجامد   خداوند متعال

وجود   بر محل  اي و نشانه � موسي  براي  اي معجزه ، شده  بريان  ماهي  شدن  زنده ! آري

  .بود �خضر

  

��M��L��K���J��I��H��G��F��E��D��C��B��A��M��L��K���J��I��H��G��F��E��D��C��B��A��M��L��K���J��I��H��G��F��E��D��C��B��A��M��L��K���J��I��H��G��F��E��D��C��B��A  
  خضرو   موسي  مالقات  ميعادگاه  كه  البحريني از مجمع »گذشتند  چون  پس«

را   چاشتمان  غذاي: خود  جوان  به«  موسي » گفت«بود   شده  قرار دادهعليهماالسالم 

از   موسي ، ترتيب  اين  به » ايم ديده  بسياري  رنج  سفرمان  ما از اين  راستي به  بياور كه

  هو گرسن  خسته  كنند چراكه  را بياورد تا تناول  شده بريان  ماهي  آن  كه  خواست  يوشع

  خستگي  سفر احساس  در آن ، مقرر نگذشت  مكان  تا از آن  موسي  كه !عجبا .اند شده

  .نمود  خستگي  احساس �خداوند  فرمان  به ، از آنجا گذشت  كه نكرد و همين

  

���_�� �̂�]\��[��Z��Y��X��W��V���U��T��S�����R��Q��P��O��N���_�� �̂�]\��[��Z��Y��X��W��V���U��T��S�����R��Q��P��O��N���_�� �̂�]\��[��Z��Y��X��W��V���U��T��S�����R��Q��P��O��N���_�� �̂�]\��[��Z��Y��X��W��V���U��T��S�����R��Q��P��O��N
��c��b���������a��`��c��b���������a��`��c��b���������a��`��c��b���������a��`  

  آن  به  كه  وقتي«  كن  توجه  سخنم  به : يعني »؟ ا ديديآي«  موسي  به  يوشع » گفت«

  ازآن  يوشع » گرفتيم  آرام  كرده  تكيه«  داشت قرار  البحرين مجمع  در محل  كه » صخره
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  ماهي«آنجا  در » من«بود   مكان  بيشتر آن  تعيين  متضمن  آن  برد زيرا يادآوري  نام  صخره

را ياد   آن  داستان  كه نبرد از آن  را از ياد من  آن  كسي  و جز شيطان  كردم  را فراموش

و   عجيب  داستان تو را از  برد كه  از ياد من  خويش  با وسوسه  بود كه  شيطان : يعني » كنم

خود   راه  طور عجيبي وبه«دريا پريد   شد و به  زنده  چگونه  كه  كنم  آگاه  ماهي  آن  غريب

  بريان  مرده  ماهي  بودكه  شگفتي  موجب  سخت  راستي  به » گرفت  را در دريا پيش

  دريا برجهد و اثر روان  به  شده  زنده ،بود  شده  خورده  هم  از آن  قسمتي  كه  اي شده

عذر خود را در   يوشع ، ترتيب  اين  به .بماند  باقي  كانالي  صورت  به  هم  در آب  شدنش

  .كرد  اعالم � موسي  به ،رام  آن  از يادآوري  اش فراموشي

  

��n��m���l��k��j��ih�������������g��f��e��d��n��m���l��k��j��ih�������������g��f��e��d��n��m���l��k��j��ih�������������g��f��e��d��n��m���l��k��j��ih�������������g��f��e��d  
  ماهي  كردن  تو از گم  آنچه : يعني » جستيم ما مي  بود كه  همان  اين« � موسي » گفت«

  زيرا اين  بوديم  آن  دنبال ما به  كه  است  چيزي  دقيقا همان ، كردي  يادآوري  مكان  در آن

مرد   كه كند بر اين مي  و داللت  ما قرار داده  براي  تعالي  حق  كه  است  اي انهنش  خود همان

 : يعني »خود بازگشتند  بر ردپاي  جستجوكنان  پس«  ما در همانجاست  مورد جستجوي

  جويي خود را پي  ردپاي  كه درحالي ،بودند بازگشتند  آمده  از آن  كه  راهي  همان  به

  .نكنند  ا گمر  كردند تا راه مي

  

��{��z��y��x��w��v���u��t��s���r��q��p��o��{��z��y��x��w��v���u��t��s���r��q��p��o��{��z��y��x��w��v���u��t��s���r��q��p��o��{��z��y��x��w��v���u��t��s���r��q��p��o  
  آن  دارند كه  امر داللت  بر اين  صحيح  احاديث »ما را يافتند  از بندگان  اي بنده  پس«

 » داديم خود  از جانب  او رحمتي  به  كه«بود  �خضر  به  ملقب  ملكان بليابن ، بنده

  قولي به .پيامبر بود �خضر ، قول  بنابراين  سپ  است  نبوت  همان  رحمت : قولي به

بود و   كرده  ارزاني �خضر  به  خداوند متعال  كه  است  نعمتي ، مراد از رحمت :ديگر

و از نزد خود « پيامبر نبود �خضر ، قول  بنابراين .بود  بخشيده  وي  به  كه  است  واليتي

خود   مخصوص  را كه  غيب  از علم  اموري  سبحان  خداي » بوديم  آموخته  بدو دانشي

  .بود  آموخته �خضر  به ، اوست
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  پوشانده  اي جامه  خود را به  ديد كه  را درحالي عليهماالسالم خضر  موسي  كه  است  نقل

از  �خضر ،نبود  رسم  كردن  سالم  سرزمين  در آن  و چون .كرد  سالم  بر وي  بود پس

  موسي  من : ؟ گفت اي از كجا آورده  در سرزمينت را  و سالم  تو كيستي :پرسيد  وي

از   من  به تا  ام نزد تو آمده ! آري : ؟ گفت اسرائيل بني  موساي :پرسيد �خضر . هستم

  . اند بياموزاني تو داده  به  كه  دانشي

 ما  براي  بليغ  است  درسي ، علم  طلب  به � در سير و سفر موسي  كه  بايد دانست

از   مدارجي  هر چند در آن ، برداريم  دست  علم  از طلب  حال  هيچ  نبايد به  كه ، مسلمانان

  كه  در برابر كسي بايد  عالم  كه  آموزيم مي  داستان  از اين  همچنين . باشيم  را پيموده  كمال

  .باشد  متواضع ، از او داناتر است

  

��g��f��e��d��c��b��a��� �̀�_��~��}��|��g��f��e��d��c��b��a��� �̀�_��~��}��|��g��f��e��d��c��b��a��� �̀�_��~��}��|��g��f��e��d��c��b��a��� �̀�_��~��}��|  
  من  به  اي شده  آموخته  كه  از رشدي  كه شرط اين  آيا از تو ـ به:  گفتاو   به  موسي«

  تا از او پيروي  خواست  اجازه عليهماالسالم از خضر  موسي »؟ كنم  ـ پيروي  دهي ياد

بايد  .نيز بياموزاند  وي  به ، است  او آموخته  به �خدا  از آنچه  شرط كه اين  به ،كند

  زيرا گاهي  نيست عليهماالسالم  برموسي  وي  افضليت  دليل ،خضر  نبود  اعلم  كه  دانست

  را به  مفضول �خداوند  چنانچه ؛گيرد مي  علمي  بهره  مفضول  ازشخص  فاضل  شخص

  دانش  كه  است  گفتني .داند را نمي  آن  ديگري  باشد كه  گردانيده  مخصوص  علمي

ازامور   بعضي  به  علم ،�خضر  دانش  كه اليبود در ح  شرعي  احكام  به  علم ،� موسي

  يو  افضليت  معني  به عليهماالسالم از خضر  موسي  آموختن ! آري .بود  غيبي

بود و اگر   نبي عليهماالسالم  بود موسي  زيرا اگر خضر ولي  نيست � برموسي

  بخشيده  فضيلت ، رسالت  خلعت  را به � موسي  عزوجل  خداي ،بود  نبي �خضر

  .بود
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��n��m��l���k��j����i��h��n��m��l���k��j����i��h��n��m��l���k��j����i��h��n��m��l���k��j����i��h  
 : يعني » صبر كني  من  همپاي  تواني تو هرگز نمي« عليهماالسالم موسي  خضر به » گفت«

  من  تو با علم  زيرا علم  كني  شكيبايي ، بيني مي  من  از علم  بر آنچه  كه  آوري نمي  توتاب

  تو علم  علم ، باطن  علم  من  علمو   ظاهر است  تو علم  علم ،ندارد  و سازگاري  سر وفاق

  . غيب  علم  من  و علم  است  شريعت

  

��w��v��������u��t��s��r���q��������p��o��w��v��������u��t��s��r���q��������p��o��w��v��������u��t��s��r���q��������p��o��w��v��������u��t��s��r���q��������p��o  
 : يعني »؟ صبر كني  نداري  احاطه  آن  شناخت  به  كه  بر چيزي  تواني مي  و چگونه«

  كارهايي ؟ زيرا من يصبر كن ، نداري  احاطه  آن  حقيقت  به  كه  بر علمي  تواني مي  چگونه

  تو كه  رسد به  چه ، است  جزء منكرات  هم  فرد عادي  ظاهر از نظر يك  به  كه  كنم مي

  . امور نظر داري  دقايق  و به  پيامبر هستي  يك

  

��£��¢��¡�����~��}��|��{�����z��y���x��£��¢��¡�����~��}��|��{�����z��y���x��£��¢��¡�����~��}��|��{�����z��y���x��£��¢��¡�����~��}��|��{�����z��y���x  
  در همراهي » يافت  شكيبا خواهي هللاشاءا مرا ان« عليهماالسالم خضر  به  موسي » گفت«

 تو پايبند  و پيروي  طاعت  و به » كنم نمي  تو را خالف  فرماني  و در هيچ«  خويش

 �هللا  مشيت  خود را به  شكيبايي  وعده � موسي  بود كه  گونه  بدين .بود  خواهم

  اين  البته . اعتماد نداشت  بر خودش ،بود  گرفته  گردن  به  كه  كرد زيرا در آنچه  موكول

  تكيه  خويش  نيز بر خويشتن  زدني  هم  به  چشم  اندازه  به  كه  است ‡نبياا  شيوه

  .كنند نمي

  

��±���°�� �̄�®��¬��«��ª��©�� �̈�§��¦��¥���¤��±���°�� �̄�®��¬��«��ª��©�� �̈�§��¦��¥���¤��±���°�� �̄�®��¬��«��ª��©�� �̈�§��¦��¥���¤��±���°�� �̄�®��¬��«��ª��©�� �̈�§��¦��¥���¤  
از   چيزي  در باره  پس  كني مي  اگر مرا پيروي« عليهماالسالم  موسي  خضر به » گفت«

با   تا خود از آن«  كني مشاهد مي  از من  كه  با شريعت  مخالف  از افعال » نكن  سؤال  من

  و چرايي  خويش  افعال  تفسير و تأويل  كه  باشم  من  بايد اين : يعني » آغاز كنم تو سخن
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 . قرار دهي  تو مرا از آنها مورد سؤال  كه اين  نه ، كنم  تو بيان  آنها را براي  وچگونگي

  . را پذيرفت  شرط وي ،ر استادشاگرد در براب  ادب  رعايت  از باب � موسي

  

�́�³��²�́�³��²�́�³��²�́�³��²����¶��µ¶��µ¶��µ¶��µ����̧̧̧̧����»��º¹»��º¹»��º¹»��º¹����¼¼¼¼����½½½½����¾¾¾¾����¿¿¿¿������Ã���Â��Á��À��Ã���Â��Á��À��Ã���Â��Á��À��Ã���Â��Á��À  
وگو  گفت  نشينان با كشتي  برخوردند پس  اي كشتي  به  و در راه »رهسپار شدند  پس«

را باخود برداشتند   پذيرفتند و ايشان  نشينان كشتي ،را نيز با خود بردارند  آنان  كردند كه

  ديوار كشتي �خضر : قولي  به »كرد  را سوراخ  شدند، آن  ر كشتيسوا  كه  تا وقتي«

  سوراخ ، است  نزديك  آب  به  را كه  قسمتي  گرداند ولي  را معيوب  كرد تا آن  را سوراخ

آيا « عليهماالسالم خضر به  موسي » گفت«نينجامد   نشينان كشتي  شدن غرق  نكرد تا به

  خود را نگه  نتوانست  موسي » كني  را غرق  نانشتا سرنشي  كردي  را سوراخ  كشتي

خضر را ناپسند  كار  نكند لذا اين  اعتراض ،داد  انجام  خضر با كشتي  كه  دارد و بر آنچه

  در بعضي .انجاميد مي  جانها و اموال  نابودي  به ، اول  در نگاه  كار وي  اين  كه شمرد چرا

با خود در   طور رايگان وبه  كرايه دو را بي  آن  كشتي  صاحبان : است  آمده  از روايات

  حرمت  او و همراهش  به  پس بودند  بودند زيرا آنها خضر را شناخته  سوار كرده  كشتي

آنها   كه  است  آيا درست : يعني .بر خضر شديدتربود  انكار موسي  جهت  از اين ،نهادند

  واقعا به«؟  كني  را معيوب  آنان  كشتي ، ساناح  كنند و تو در برابر آن  و تو احسان  من  به

  را مرتكب  انگيز و ناروايي كار هول  عجب : يعني » ورزيدي  مبادرت  عظيم  كاري

  .! شدي

  

��Ì��Ë��Ê��É��È����Ç��Æ��Å��Ä��Ì��Ë��Ê��É��È����Ç��Æ��Å��Ä��Ì��Ë��Ê��É��È����Ç��Æ��Å��Ä��Ì��Ë��Ê��É��È����Ç��Æ��Å��Ä  
 »؟ كني صبر  من  همپاي  تواني تو هرگز نمي  كه  بودم  آيا نگفته« �خضر » گفت«

�����k��j﴿ :بود  گفته  كرد كه  يادآوري  وي  خود را به  سابق  سخن  همان �خضر � �i���k��j�� � �i���k��j�� � �i���k��j�� � �i

m��lm��lm��lm��l﴾����������������»67/  آيه«.  
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��×��Ö��Õ��Ô��Ó�����Ò��Ñ��Ð��Ï��Î��Í��×��Ö��Õ��Ô��Ó�����Ò��Ñ��Ð��Ï��Î��Í��×��Ö��Õ��Ô��Ó�����Ò��Ñ��Ð��Ï��Î��Í��×��Ö��Õ��Ô��Ó�����Ò��Ñ��Ð��Ï��Î��Í  
 بر  و در كارم  نكن  مؤاخذه  كردم  فراموش  آنچه  سبب  مرا به:  گفت«خضر   به  موسي

  كه  است  آمده  شريف  در حديث .گير سخت  نه ، گير باش آسان  و با من »نگير  سخت  من

  به ،در برابر خضر  موسي  از جانب  اول  العمل عكس  اين« :فرمودند صخدا  رسول

 ،زد  دريا نوك  به  آمد و در كنار كشتي  اثنا گنجشكي  در اين .بود  وي  فراموشي  سبب

انند م جز ، خداوند متعال  و تو در برابر علم  من  علم  كه  بدان : گفت  موسي  خضر به

  .« نيست ،كرد  دريا كم  از اين  گنجشك  اين  كه  آنچه

  

���è��ç��æ��å��ä��ã��������â��á��à��ß��Þ���Ý��Ü��Û��Ú��Ù��Ø���è��ç��æ��å��ä��ã��������â��á��à��ß��Þ���Ý��Ü��Û��Ú��Ù��Ø���è��ç��æ��å��ä��ã��������â��á��à��ß��Þ���Ý��Ü��Û��Ú��Ù��Ø���è��ç��æ��å��ä��ã��������â��á��à��ß��Þ���Ý��Ü��Û��Ú��Ù��Ø  
  راه  و به  شده  پياده  از كشتي عليهماالسالم  خضر و موسي : يعني »باز رهسپار شدند«

  كه  خضر همين » را كشتاو «خضر  » برخوردند پس  نوجواني  تا به«دادند   ادامه خود

 بركند و او  را از بدنش  سرش ،بود رسيد  بازي  ديگر مشغول  با اطفال  كه  پسربچه  آن به

 را به  كسي  كه اين  را بدون  اي زكيه  آيا نفس« :خضر  به  موسي » گفت«رساند   قتل  را به

 باشد تا  رسانده  قتل  به ناروا  را به  كسي  كه آن بي : يعني »؟ باشد كشتي  رسانده  قتل 

 واقعا كار«  گناه  و بي  پاك  شخص  يعني : زكيه  شود؟ نفس  تلقي  قصاص  آن  كشتن

  .و ناپسند  بسيار زشت  يعني :نكرا » شدي  را مرتكب  ناپسندي

  

��K��J��I��H��G��F��E��D��C��B��A��K��J��I��H��G��F��E��D��C��B��A��K��J��I��H��G��F��E��D��C��B��A��K��J��I��H��G��F��E��D��C��B��A  
 »؟ كني صبر  من  همپاي  تواني هرگز نمي  كه  تو نگفتم  آيا به« : موسي  خضر به » گفت«

  به  نسبت  موسي  و سرزنش  عتاب  را افزود زيرا سبب »تو  به : لك« در اينجا خضر لفظ

بار   يك  موسي  مخالفت  كه تر بود چرا قوي  آن  در اينجا بيشتر و موجب  وي  اول  سؤال

  .بود  ديگر تكرار شده
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��Y��X��W��V��U��TS��R��Q��P��O��N��������M��L��Y��X��W��V��U��TS��R��Q��P��O��N��������M��L��Y��X��W��V��U��TS��R��Q��P��O��N��������M��L��Y��X��W��V��U��TS��R��Q��P��O��N��������M��L����������Z��Z��Z��Z  
 » نكن  همراهي  ، ديگر با من پرسيدم  از تو چيزي  اگر بعد از اين« � موسي » گفت«

  من  جانب همانا از«  نظر كن  صرف  با من  و همراهي  از رفاقت ، صورت  در آن : يعني

  من  تو ديگر در قبال ، كار را كردم  اگر ديگربار اين : يعني » حد عذر رسيدي  به

بار   سومين  اين ، بكنم  از تو سؤالي  هم زيرا اگر باز  كني  تركم  تواني و مي  معذوري

  كه  است  نادمي  شخص  سخن ، سخن  اين  البته . ام كرده  با امر تو مخالفت  خواهد بود كه

  . است  پشيمان  خويش  از عملكرد گذشته

  

���k��j��i��h������g��f��e��d����c��b��a�� �̀�_�� �̂��� �]��\��[���k��j��i��h������g��f��e��d����c��b��a�� �̀�_�� �̂��� �]��\��[���k��j��i��h������g��f��e��d����c��b��a�� �̀�_�� �̂��� �]��\��[���k��j��i��h������g��f��e��d����c��b��a�� �̀�_�� �̂��� �]��\��[
��t��s��r��q��p����o��n���ml��t��s��r��q��p����o��n���ml��t��s��r��q��p����o��n���ml��t��s��r��q��p����o��n���ml  

آنجا  از مردم«بود  « ايله»  قريه  آن : قولي  به» رسيدند  اي قريه  اهل  رفتند تا به  پس«

  آن  مردم : يعني »كردند  دو خودداري  آن  كردن  آنها از مهمان  خواستند ولي  خوراكي

ادا  ،بود  شان بر ذمه  دو ميهمان  آن  در قبال  را كه  واجبي  حق  كه ابا ورزيدند از اين  قريه

 »فروريزد  خواست مي  را يافتند كه  ديواري«  قريه  در آن : يعني »در آنجا  پس«كنند 

 : يعني »كرد را استوار  آن  پس«بود   ديوار نمايان  آن سقوط بر  و حالت  هيأت : يعني

 .و استوار كرد رگردانيدب  اش اولي  حالت  را به  آن  پس  يافت  ديوار را كج  آن �خضر

  درنگ ديوار بي  ديوار كشيد پس  را بر آن  خضر دستش« : است  آمده  شريف  در حديث

 : يعني » گرفتي مي  مزدي  اين  براي  خواستي اگر مي« � موسي » گفت« .»شد  راست

  . بگيري  ديوار مزدي  و اصالح  ساختن  راست  در قبال  توانستي مي

  

y����x��w��v��uy����x��w��v��uy����x��w��v��uy����x��w��v��u��b��a�� �̀�_�������~��}�����|��{��z��b��a�� �̀�_�������~��}�����|��{��z��b��a�� �̀�_�������~��}�����|��{��z��b��a�� �̀�_�������~��}�����|��{��z  
  كه  من بر  ايرادت  اين : يعني »و تو  من  ميان  جدايي  است  اين«  موسي  خضر به » گفت«

و تو   من  جدايي  و ديگر هنگام  و توست  من  كننده جدا ، نگرفتم  مزدي  چرا از آنان

  اهللا  يرحم« :فرمودند صداخ  رسول  كه  است  آمده  شريف  در حديث . است  فرارسيده
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 ،ببخشايد  موسي خدا بر :اخبارهما  علينا من  اهللا  يقص  صبر حتي  كان  انه  لوددت ، موسي

دو بر   از اخبار آن  هم باز  عزوجل  ورزيد تا خداي مي  او شكيبايي  كه  داشتم  دوست  من

  .»كرد مي  ما حكايت

  آگاه  صبر كني  بر آن  نتوانستي  كه  چهآن  تو را از تأويل  زودي  به« :خضر افزود

 آن  سبب  به �خضر  كه  است  داليلي  و بيان  توجيه ،تفسير : تأويل » ساخت  خواهم

  .روبرو شد � با انكار و استبعاد موسي  داد كه  را انجام  كارهايي 

  : پرداخت  كارهايش  تفسير و تأويل  به �خضر  گاه آن

  

i��h��g��f��e��d���ci��h��g��f��e��d���ci��h��g��f��e��d���ci��h��g��f��e��d���c����� �� �� �� �� �� �� �� ���r��� � � � �q��p��o��n��m��� � �l��k��j��r��� � � � �q��p��o��n��m��� � �l��k��j��r��� � � � �q��p��o��n��m��� � �l��k��j��r��� � � � �q��p��o��n��m��� � �l��k��j
��t��s��t��s��t��s��t��s  

  كه »بود چند  مساكيني  از آن«  كردم  را سوراخ  آن  من  كه  اي كشتي : يعني » اما كشتي«

و جز  »كردند مي در دريا كار  كه«نداشتند   از خود قدرت  ظلم  بودند و بر دفع  ضعيف

  پس«دادند  مي  اجاره  به  دريايي  فرانمسا  را به  نداشتند و آن  ديگري  مال  كشتي  آن

 : يعني » آنان  دروراي  كه چرا«  پاره  تخته  آن  با بركندن » كنم  را معيوب  آن  كه  خواستم

را   اي هر كشتي  كه«  كفرپيشه »بود  پادشاهي«  سر آنان  يا در پشت ، آنان  روي  در پيش

  هاي كشتي  نه ، گرفت مي زور  را به  عيبي يو ب  سالم  هر كشتي : يعني » گرفت زور مي  به

يا  ،كركر بن  يا جلندي ،بدد بن هدهد  پادشاه  آن  اسم  كه  است  نقل .را  و ناقص  معيوب

  .بود  جلندي  بن منوار

  

������~��}��|��{��z��y��x��w������v��u������~��}��|��{��z��y��x��w������v��u������~��}��|��{��z��y��x��w������v��u������~��}��|��{��z��y��x��w������v��u  
 »بودند  هردو مؤمن  پدر و مادر وي«  رساندم  قتل  او را به  من  كه » نوجوان  و اما آن«

  غالب و كفر  در سركشي  برآنان  كه از آن  ترسيديم  پس«نبود   گونه اين  خودش  ولي

در  ، آنان  ازسوي  شدن  و عاق  خويش  با پدر و مادر آزاري  كه  ترسيديم : يعني »آيد

  الهي  الهام  سبب  به �خضر : قولي به .آيد  بر آنها غالب  نعمت  و كفران  سركشي



1552  

  منجر به  كفرش  زودي و به  يافته  كفر گرايش  بدو امر به  از همان  نوجوان  آن  كه  دانست

  به  سرانجام ،او  به  آنان مفرط  عالقه  نيز خواهد شد چراكه  پدر و مادرش  كفر و گمراهي

  .خواهد انجاميد  از او در كفر و طغيان  آنان  پيروي

  

ª���©�� �̈�§��¦��¥��¤��£��¢��¡ª���©�� �̈�§��¦��¥��¤��£��¢��¡ª���©�� �̈�§��¦��¥��¤��£��¢��¡ª���©�� �̈�§��¦��¥��¤��£��¢��¡��������  
  جاي به : يعني »دهد  عوض  بهتر از وي  دو را به  آن  پروردگارشان  كه  خواستيم  پس«

 فرزندي : يعني » پاكيزگي  از روي«بدهد   آنان  بهتر از او را به  فرزندي ،فرزند  آن

و  » شفقت  و نزديكتر از جهت«  از گناهان  و وارستگي  در صالح ، نهادتر در دين پاك 

�/·« : است  آمده  شريف  در حديث . پدر و مادرش  هب  مهرباني b  ��  #��J\?   B�V5D b

>�)   8�ui �? : قضا به  آن  كه كند مگر اين را نافذ نمي  قضايي  مؤمني  هيچ  خداوند در حق  

  .« است  خير وي

  

µ�� �́���³��²��±���°�� �̄�®�������¬��«µ�� �́���³��²��±���°�� �̄�®�������¬��«µ�� �́���³��²��±���°�� �̄�®�������¬��«µ�� �́���³��²��±���°�� �̄�®�������¬��«������¼��»��º��¹�� �̧�¶��¼��»��º��¹�� �̧�¶��¼��»��º��¹�� �̧�¶��¼��»��º��¹�� �̧�¶
�À��¿����� � � � � �¾��½�À��¿����� � � � � �¾��½�À��¿����� � � � � �¾��½�À��¿����� � � � � �¾��½����ÁÁÁÁ������Ï���� �Î��Í��Ì��Ë��ÊÉ��È���Ç��Æ��ÅÄ��Ã��Â��Ï���� �Î��Í��Ì��Ë��ÊÉ��È���Ç��Æ��ÅÄ��Ã��Â��Ï���� �Î��Í��Ì��Ë��ÊÉ��È���Ç��Æ��ÅÄ��Ã��Â��Ï���� �Î��Í��Ì��Ë��ÊÉ��È���Ç��Æ��ÅÄ��Ã��Â

��Ò��Ñ��Ð��Ò��Ñ��Ð��Ò��Ñ��Ð��Ò��Ñ��Ð  
 »بود در شهر  يتيم  دو نوجوان  از آن« ؛ را استوار كردم  آن  من  كه »ديوار  و اما آن«

 « مدينه«  نام وبه  قبل  در آيات « قريه«  نام  به  ذكر آن .قبال ذكر شد  كه  اي قريه  در آن : يعني

  و در زير آن« شود مي  بر شهر نيز اطالق  قريه  اسم  كه  است  بر آن  دليل ، آيه  در اين

  يتيم  دو نوجوان از آن  بزرگ  مالي ،ديوار  در زير آن : يعني »دو بود  آن  به  متعلق  گنجي

پدر   لذا صالح »بود نيكوكار  و پدرشان«  است  مدفون  مال :كنز .بود  شده  ساخته  پنهان

  پس«حفظ گردد   نابودي از  بشود و مالشان  فرزندانش  حال  رعايت  بود كه  آن  مقتضي

و   بلوغ  كمال  به : يعني »برسند حد رشد  به  دو نوجوان  آن  كه  پروردگار تو خواست

اگر ديوار   پس  گاه مخفي  از آن »آورند  خود را بيرون  و گنجينه«رشد خود برسند   تمام

كار و   اين » كه« .شد مي  بسا تلف  آمد و چه مي  بيرون  ر آناز زي  هم  گنج ، ريخت فرو مي
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  صالح  سبب  به ، يتيم  دو جوان  بر آن »بود  پروردگارت از جانب  رحمتي«تدبير   اين

  اين  بلكه » نكردم«خود   از اجتهاد و رأي : يعني »امر خود را از  آن  و من«  پدرشان  بودن

  شكيبايي  بر آن  نتوانستي  كه  آنچه  بود تأويل  اين«بود  �دستورخداوند  به  كارها همه

آمد و بر  سر  صبر تو از آنها به  كه  است  كارهايي  تفسير آن ، گفتم  آنچه : يعني » ورزي

  . نياوردي  سكوت  آنها تاب

شر   انتخاب  از باب ،برد  در آنها دست �خضر  كه  رويدادي  هر سه  شد كه  لذا روشن

در  .بود « الشرين  اهون يختار»  قاعده  رعايت  يعني ،تر سنگين  در برابر شر و زيانتر  آسان

خضر را « :فرمودند  شريف  حديث در صخدا  رسول  كه  است  آمده  بخاري  صحيح

از زير   خشك  بوته  آن  بناگاه ، نشست  خشكي  علف  بوته  خضر ناميدند زيرا او بر روي

  .»درآمد  بشجن  به  سبز و خرم  پايش

  رسول  شريف  حديث  اين  دليل به ، است  درگذشته �خضر  جمهور علما بر آنند كه

خاطر  به  را خوب  شب  اين« :فرمودند  خويش  از درگذشت  قبل  اندكي  كه صخدا

  اكنون هم  كه  از كساني  يك  هيچ ، تاريخ  بعد از اين  صد سال  بسپاريد زيرا در رأس

  است  زنده �خضر  بر آنند كه  اما گروهي .»مانند نمي  باقي  زنده ،اند ندهز  زمين  برروي

  . است  نوشيده  حيات  زيرا از چشمه

  

���Ý��Ü��Û��Ú��Ù��Ø��×Ö��Õ��Ô���Ó���Ý��Ü��Û��Ú��Ù��Ø��×Ö��Õ��Ô���Ó���Ý��Ü��Û��Ú��Ù��Ø��×Ö��Õ��Ô���Ó���Ý��Ü��Û��Ú��Ù��Ø��×Ö��Õ��Ô���Ó  
يهود   اشاره  به  بودند كه  كفار مكه ، كنندگان سؤال »پرسند مي  ذوالقرنين  و از تو در باره«

  خبري  وي  بر شما از حال  زودي  به: بگو«پرسيدند   هبار  در اين صخدا  از رسول

  .شود مي  نازل  بر من  كه  وحيي  از طريق »داد  خواهم

شهر   باني)  م . ق 330(  يوناني  اسكندر فرزند فيليبوس  همان  قولي بنا به  ذوالقرنين

  اين  كه  است  يندر ا  قول  اين  اما اشكال .كرد  دنيا را تصرف  تمام  كه  است  اسكندريه

او نيز   كه  است  حميري  ابوكرب  ذوالقرنين : قولي به .كافر و شاگرد ارسطو بود ،اسكندر

 او :ديگر  قولي به. است  از فرشتگان  اي فرشته  ذوالقرنين : قولي و به .جهانگشا بود

  ولي .رآوردد  خويش  فرمان زير  را به دنيا  و غرب  شرق  كه  است « م . ق 599 ـ  سايرس«
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هر   به . است) از ميالد  قبل  ششم  قرن( كبير  او كورش ،آزاد  موالنا ابوالكالم  بنابر تحقيق

گويد زيرا  نمي  چيزي  وي  و مكان  و زمان  ذوالقرنين  شخصيت  در باره  قرآني  نص ، حال

 ،شود مي  همقدار برآورد  با همين ، هدف  و اين  اوست  از داستان  گرفتن  عبرت ، هدف

  در اين باره  اقوال  را از همه  موالنا ابوالكالم  تحقيق « االساس« تفسير  صاحب  هرچند كه

  در ايران  از كورش : كه  است  اين  موالنا ابوالكالم  داليل  از جمله . است  تر دانسته قوي

  او نشان  تحقيق  همچنين. باشد مي  و دو بال  دو شاخ  داراي  كه  آمده  دست به  تمثالي

 را در نورديد و در تنگه  عالم  و جنوب  و شمال  و غرب  شرق ، كورش  كه دهد مي

  او به  و از جانبي  قفقاز موجود است  هاي در كوه  اكنون هم  نيز بنا كرد كه  سدي « داريال» 

  .بود  مؤمن  و روز آخرت  يگانه  خداي  به  يعني  زردشت  حقيقي دين

  : كه  است  اين  القرنين ذي  او به  تسميه  وجه

  .را درنورديد  زمين  و غرب  او شرق ـ 1

  مغرب  در بحر از جهت  آن  و غروبگاه  مشرق  خورشيد از جهت  تابش  آغازگاه  به ـ 2

  .در آورد  تسخير خويش  را به  عالم  رسيد و همه

  . داشت  يا دو برجستگي  دو شاخك  يا سرش ـ 3

  .بود  دو شاخك  ارايد  يا تاجش ـ 4

او   كه  است  آن  نظر دارند اما صحيح اتفاق  و صالحش  در ايمان  مفسران  كه و با آن

  . پيامبر نيست

  

��K��J��I��������H��G��F��E��D��C��B�����A��K��J��I��������H��G��F��E��D��C��B�����A��K��J��I��������H��G��F��E��D��C��B�����A��K��J��I��������H��G��F��E��D��C��B�����A  
و   قدرت  زمين  در روي  ذوالقرنين  ما به : يعني » داديم  او تمكين  به  زمين  ما در روي«

او در   كه  گونه آن ، ساختيم  فراهم  برايش  كه  و تمهيداتي  با اسباب ؛ داديم  رينفوذ و برت

  كه  بخواهد برود وهرگونه  تا هركجا كه  داشت  تمام  و دسترس  امكان  زمين  روي

  به  كه  آنچه از : يعني » بخشيديم  اي بدو وسيله  و از هر چيزي«كند   بخواهد عمل

  كه  بخشيديم  اي و وسيله  و سررشته  بدو راه ، گرفت مي  تعلق  وي  و خواسته  مطلوب

  دنيا را به  همه  چهار پادشاه : كه  است  نقل .يابد  دست  خويش  مطلوب  به  آن  سبب به
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  تن دو ،كافر بودند  و دو تن  مؤمن  از آنان  دو تن  در آوردند كه  تسخير خويش  به  تمامي

نمرود و  :بودند از  عبارت كافر  و دو تن  و ذوالقرنين  سليمان :بودند از  عبارت  مؤمن

  .النصر بخت

  

��N���M��L��N���M��L��N���M��L��N���M��L  
  محل  او را به  افتاد كه  اي و وسيله  راه  در پي  ذوالقرنين : يعني »افتاد  سببي  در پي  پس«

  نينذوالقر  كارهاي  دارد كه  اشاره  حقيقت  اين  تعبير به  اين .خورشيد برساند  غروبگاه

  . عادت  خرق  از باب  نه ،بود  در بند اسباب  همه

  

��b��a�� �̀ �_�� �̂�]��\[��Z��Y���X��W��V��U��T����S��R��Q��P��O��b��a�� �̀ �_�� �̂�]��\[��Z��Y���X��W��V��U��T����S��R��Q��P��O��b��a�� �̀ �_�� �̂�]��\[��Z��Y���X��W��V��U��T����S��R��Q��P��O��b��a�� �̀ �_�� �̂�]��\[��Z��Y���X��W��V��U��T����S��R��Q��P��O
��h��g����f���e��d��c��h��g����f���e��d��c��h��g����f���e��d��c��h��g����f���e��d��c  

  مغرب  از جانب  زمين  پايان  به  ذوالقرنين : يعني »رسيد  آفتاب  غروبگاه  به  كه  گاه تا آن«

 در  كه  يافت  را چنين  و آن«  نيست  چيز ديگري  نوسجز اقيا  بعد از آن  رسيد كه

  ساحل به  ذوالقرنين  چون : قولي  به . آلود سياه گل : حمئه »رود فرو مي  واليي گل  چشمه

 .كند مي  غروب  آلود و سياه گل  خورشيد در آبي  آمد كه  چنين  نظرش  به ،رسيد  اقيانوس

خورشيد حقيقتا در   كه اين  نه ، است  چشم  ظاهري ديد  فقط حكايت  اين  كه  است  گفتني

نظر   به  در غروبگاه ! آري. بزرگتر است  خورشيد از زمين  كه كند چرا مي  غروب  آب

خورشيد در دريا فرو   آيد كه مي  نباشد چنين  ديدش  شط دريا در معرض  سافر دريا كهم

خورشيد   فرورفتن  محل  زديكن در : يعني » آن  و نزديك«شود  رود و ناپديد مي مي

  اي«  او كه  به  كرديم  الهام : يعني » گفتيم« از كفار بودند  قوم  آن  كه » را يافت  قومي«

آغاز   در همان  آنان  با كشتن » كني مي  عذاب را  ، يا آنان اختيار با توست ! ذوالقرنين

  شرايع  و تعليم  شان داشت اميبا گر » گيري مي  نيكو در پيش  روشي  يا در ميانشان«كار 

  . آنان  به  الهي
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��v��u��t��s����r��q��p��o��n��m��l��k��j��i��v��u��t��s����r��q��p��o��n��m��l��k��j��i��v��u��t��s����r��q��p��o��n��m��l��k��j��i��v��u��t��s����r��q��p��o��n��m��l��k��j��i  
 »ورزد  ستم  اما هركه«  كنم مي  را انتخاب  حق  سوي  به  دعوتشان  راه : ذوالقرنين » گفت«

با  « كنيم  عذابش  زودا كه  پس«  دعوتم  و نپذيرفتن  بر شرك  فشردن  با پاي ؛بر خود

او   گاه آن«  درآخرت »شود مي  بازگردانيده  پروردگارش  سوي به  سپس«در دنيا   كشتنش

  .و دشوار  سخت بسيار : يعني :نكرا » سخت  عذابي«  در آن »كند مي  را عذاب

  

��e���d��c��b���a�� �̀�_~���}��|��{��z��y��x��w��e���d��c��b���a�� �̀�_~���}��|��{��z��y��x��w��e���d��c��b���a�� �̀�_~���}��|��{��z��y��x��w��e���d��c��b���a�� �̀�_~���}��|��{��z��y��x��w  
  عمل به »كند  و عمل«كند   قرا تصدي  و دعوتم �خدا  به »آورد  ايمان  و اما هركه«

نيكوتر خواهد   هر چه  او پاداشي  پس«  است  ايمان  مقتضاي  كه  آنچه  مطابق » شايسته«

از   وي  دادن  پاداش : مراد از آن  كه  است  محتمل  همچنين . است  همانا بهشت  كه » داشت

روا   و كرم  احسان او  بهو   دهم نيكو مي  او پاداشي  به : يعني ،باشد  ذوالقرنين  سوي

و   سخت  بر وي  كه » داشت  واخواهيم  آسان  كاري  خود او را به  فرمان  و به«  دارم مي

  .دشوار نباشد

  

��i��h��g��f��i��h��g��f��i��h��g��f��i��h��g��f  
  سان بدين ،افتاد  اول  غير از راه  راهي  در پي  باز ذوالقرنين : يعني »افتاد  سببي  باز در پي«

  . گرفت  را در پيش  مشرق  جهت  كه

  

��y��x��w���v��u��t��s��r��q��p��o��n��m��l����k���j��y��x��w���v��u��t��s��r��q��p��o��n��m��l����k���j��y��x��w���v��u��t��s��r��q��p��o��n��m��l����k���j��y��x��w���v��u��t��s��r��q��p��o��n��m��l����k���j  
  رسيد كه  از زمين  اي منطقه  اولين  به : يعني »رسيد  الشمس  مطلع  به  كه  گاه تا آن«

 كند كه مي  طلوع  بر قومي  كه  يافت  خورشيد را چنين«  آيد پس برمي  خورشيد از آن

 آنان  بلكه  از لباس  و نه  از خانه  نه»  ايم قرار نداده  پوششي  آن  در برابر تابش  آنان  براي 

  اين .قرار ندارند  اي و آبادي  ساختمان  در پناه  هستند كه  و عريان  و لخت  پابرهنه  قومي 

  شكل به ، و لباس  گاه پناه  داشتن  بي  كه  است  بدوي  گروهي  زندگي  تاريخ  معرف  آيه
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  آن  ميان : است  اين  آيه  يا معني .اند نموده مي  تغذيه  و از صيد ماهي  كرده مي  زندگي  اوليه

  بسا او به  چه :اند گفته بعضي .نبود  حايل  جز دريا چيز ديگري ،خورشيد  و ميان  قوم

  شود و نه مي  غايب  نه ،ماند مي  باقي  دهها روز تابان  خورشيد در آن  رسيد كه  سرزميني

  . است  زمين  كره  منطقه  ترين  شمالي در  پديده  گيرد و اين قرار مي  و حجابي  در زير پرده

  

��¡�����~��}��|��{������z��¡�����~��}��|��{������z��¡�����~��}��|��{������z��¡�����~��}��|��{������z  
 او بود  پيش  كه  خبري  ا بهو قطع«  ذوالقرنين  و قدرت  شكوه  داستان »بود  چنين«

  تصالحي،  بخشيديم  و جهانگشايي  پادشاهي  وي  به  كه  گاه آن : يعني » داشتيم  احاطه

و لشكر   وآالت  از اسباب  نزد ذوالقرنين  كه  يا ما بر آنچه . دانستيم امر مي  را در اين  وي

او   و لشكر و سپاه  ابزار و آالت  كثرت : كه  است  مراد اين . داشتيم  آگاهي ،بود  و غيره

  احاطه  آن  ديگر به  كس  هيچ  علم ، آگاه  سنج دقيق  خداي  جز علم  بود كه  رسيده  جايي به

  . نداشت

  

��¥��¤���£��¢��¥��¤���£��¢��¥��¤���£��¢��¥��¤���£��¢  
  مغرب و  مشرق  در عرض  را كه  سومي  راه  باز ذوالقرنين : يعني »افتاد  سببي  باز در پي«

  .كرد  دنبال ، است  شمال  سوي به  از جنوب

  

�� �́�³��²��±���°��� �̄�®��¬��«��ª��©��¨��§��¦�� �́�³��²��±���°��� �̄�®��¬��«��ª��©��¨��§��¦�� �́�³��²��±���°��� �̄�®��¬��«��ª��©��¨��§��¦�� �́�³��²��±���°��� �̄�®��¬��«��ª��©��¨��§��¦  
و   ارمنستان  در ناحيه  دو كوه ،دو سد  اين : قولي به »دو سد رسيد  ميان  به  كه  تا وقتي«

را   سخني  نبود هيچ  نزديك  كه  را يافت  دو سد قومي  آن  در وراي«  است  آذربايجان

  .فهميدند را نمي  ديگران  سخن : يعني »بفهمند

  سدي در  سياه  بحيره  در شرق  اند كه از صقالبه  قوم  اين« :گويد مي »المنير»  صاحب

  نام  به  كوهي در « دربت« يا « االبواب باب« شهر  نزديك  دو كوه  ميان  استوار و منيع

  .اند كرده  را كشف  حاضر آن  قرن  كنند و جهانگردان مي  زندگي « قوقاف«
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��É��È���Ç��Æ��Å��Ä��Ã��Â��Á��À��¿���¾��½��¼���»���º��¹�� �̧�¶��µ��É��È���Ç��Æ��Å��Ä��Ã��Â��Á��À��¿���¾��½��¼���»���º��¹�� �̧�¶��µ��É��È���Ç��Æ��Å��Ä��Ã��Â��Á��À��¿���¾��½��¼���»���º��¹�� �̧�¶��µ��É��È���Ç��Æ��Å��Ä��Ã��Â��Á��À��¿���¾��½��¼���»���º��¹�� �̧�¶��µ  
فهميد و  را  شان سخنان  ذوالقرنين  كه  است  مفيد آنتعبير   اين »! ذوالقرنين  اي: گفتند«

از   ذوالقرنين  از سوي  سخنشان  فهميدن : قولي به .فهماند  آنان  را نيز به  خويش  سخن

  را به  خنس  اين آنها :ديگر  قولي به .بود  او داده  به  خداوند متعال  بود كه  اسبابي  جمله

  در زمين  سخت  ومأجوج  همانا يأجوج« :بگويد  لقرنينذوا  گفتند تا او به  ترجمانشان

  به  مقرر كنيم تو  براي«را   از اموالمان  مالياتي : يعني » آيا خراجي  كنند پس فساد مي

  جلو هجوم كه » بسازي«استوار و نفوذناپذير  » سدي  ما و آنان  در ميان  شرط كه  اين

  .ما را بگيرد  سوي به  آنان

  در زمين  شان فساد افگني .اند اتراك  از طايفه  قولي از بشر و به  دو قبيله  جوجو مأ  يأجوج

  هاي و روش  راه ساير  كردن  كشتار و دنبال ، جفاجويي ، بود از ظلم  عبارت : روايتي  بنا به

گذاشتند  را نمي  اي سبزه  آمدند و هيچ مي  در بهار بيرون  آنان  كه  است  نقل .فسادآلود

را بر   آن  كه مگر اين يافتند را نمي  چيز خشكي  خوردند و هيچ را مي  آن  كه مگر

  .بردند داشتند و مي مي

از   دو قبيله  و مأجوج  يأجوج« :گويد مي « مراغي« از تفسير  نقل  به »المنير« تفسير  صاحب

از   و اصلشان  است  مغول  از قوم  تاتار و مأجوج  از قوم  يأجوج ،اند  نوح بن اوالد يافث

  در بخش  دو قبيله  اين : برآنند كه  بعضي .شد مي  ناميده « ترك«  كه  است  پدر واحدي

امتداد   منجمد شمالي  تا اقيانوس  و چين  از تبت  بودند و قلمروشان  آسيا ساكن  شمالي

  به  بمنسو  چنگيزخان شود و مي  منتهي  تركستان  سرزمين  به  غربي  و از ناحيه  داشته

ستمگر   قومي  و مأجوج  يأجوح  كه  است  تر اين صحيح  ولي :افزايد مي  سپس . است  آنان

  در هنگام  عزوجل  گذرند و خداي مي  طبريه  از بحيره  پيشينيانشان  هستند كه  و خشن

  نووي  و شرح  مسلم  در صحيح  كه چنان انگيزد را بر مي  آنان  ،از آسمان � عيسي  نزول

  .« است  آمده ، آن بر
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��Ö��Õ��Ô���Ó��Ò���Ñ��Ð���Ï��Î��Í��Ì��Ë��Ê��Ö��Õ��Ô���Ó��Ò���Ñ��Ð���Ï��Î��Í��Ì��Ë��Ê��Ö��Õ��Ô���Ó��Ò���Ñ��Ð���Ï��Î��Í��Ì��Ë��Ê��Ö��Õ��Ô���Ó��Ò���Ñ��Ð���Ï��Î��Í��Ì��Ë��Ê  
  تعالي  حق  آنچه : يعني » است  داده  دسترس  من  به  پروردگارم  آنچه«  ذوالقرنين » گفت«

شما و   خراج از » بهتر است«  است  بخشيده  و تمكن  گسترانده  و ملك  از قدرت  برايم

  اي مرا با قوه« : و گفت  خواست  ياري  از آنان  سپس . نيست  شما نيازي  خراج  مرا به

و   با دست  خود كه از  مرداني  مرا به  بلكه  شما ندارم  خراج  به  نيازي : يعني »مدد كنيد

  و آالت  سامان  تهيه يا مرا در ،كنيد  ياري ،كنند  همكاري  با من  خويش  زور بازوي

  .» بسازم«نفوذناپذير  و » محكم  سدي  شما و آنان  تا ميان«كنيد   ياري  ساختماني

  

���ë��ê��é��è��ç��æ��å��ä��ã��âá��à����ß��Þ��Ý��Ü��Û��ÚÙ�����Ø��×���ë��ê��é��è��ç��æ��å��ä��ã��âá��à����ß��Þ��Ý��Ü��Û��ÚÙ�����Ø��×���ë��ê��é��è��ç��æ��å��ä��ã��âá��à����ß��Þ��Ý��Ü��Û��ÚÙ�����Ø��×���ë��ê��é��è��ç��æ��å��ä��ã��âá��à����ß��Þ��Ý��Ü��Û��ÚÙ�����Ø��×
��ì��ì��ì��ì  

  به  حجيم و  بزرگ  در ساختمانهاي  كه  بزرگي  هاي آهن : يعني » آهن  قطعات  من  براي«

دو  : صدفين »را  دو كوه  آن  ميان  برابر ساخت  كه  گاه تا آن. بياوريد«رود  كار مي

زير بنا و  او  كه از آن  را آوردند و پس  آهن  قطعات  آنها برايش : يعني . است  كوه  جانب

را از   دو كوه  كرد و ميان  دو كوه  ها در ميان آهن  چيدن  به  شروع ، سد را ريخت  شالوده

  بر اين »بدميد« : وكارگران  عمله  به » گفت«  گاه آن  ساخت  را همسطح  تا آن  انباشت  آهن

  به »گردانيد  را آتش  قطعات  آن  كه  تا وقتي«  آهنگري  هاي و دمه  با آتش  آهن  قطعات

بر آنها   گاه داد آن  فرمان  هم  روي بر  و سنگ  آهن  از قطعات  دسته  يك  نهادن  او به : قولي

  كه ها بدمند تا آن و با دمه  افروخته  تشآ بر آنها  و دستور داد كه  ريخت  و زغال  هيزم

 ،افروزند  آتش  بر آهن  و چون ـ   ساخت  داغ  ها را تا سرحد ذوب آهن ، حاصله  حرارت

را   آن  را آوردند و ذوالقرنين  مذاب  مس  سپس ـگردد  مي  و مذاب  سرخ  همانند آتش

قرار   آن  روي ديگر را بر  هاي هطور الي و همين  ريخت  و سنگ  از آهن  اليه  اين  بر روي

و   آهن  هاي اليه  نتيجه در » بريزم  آن  بياوريد تا روي  برايم  گداخته  مس:  گفت«داد 

ها  آهن  ميان  هاي گاه خورد و چسبيد و خالي  جوش  هم  به  خوب  گداخته  با مس  سنگ

  آهنين  كوهي  به  گداخته  و مس  و سنگ  از آهن  پيكره  اين  مسدود شد و سرانجام كامال

  . است  گداخته  مس :قطر .شد  و نفوذناپذير تبديل  مستحكم  وسدي
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  براي  با آهن  مس  آميختن  ا روشجديد« :گويد مي « القرآن  ظالل في« تفسير  صاحب

 ، آهن  به  از مس  نسبتي  و از افزودن  شده  كار گرفته  به  بيشتر آهن  نيرومند ساختن

  خداي  كه بود  روشي  اين ؛ است  گفتني . است  شده  دوچندان  آهن  صالبت و  مقاومت

  در كتاب جديد بشر  از علم  را قرنها قبل  نمود و آن  راه  آن  را به  ذوالقرنين  عزوجل

  .»كرد  ثبت  خويش  جاودان

  

���õ��ô��ó��ò��ñ��ð��ï��î��í���õ��ô��ó��ò��ñ��ð��ï��î��í���õ��ô��ó��ò��ñ��ð��ï��î��í���õ��ô��ó��ò��ñ��ð��ï��î��í  
و   آن  ارتفاع  يكي : دو دليل  به »اال روندب  نتوانستند از آن  و مأجوج  يأجوج  نتيجه در«

 ،بزنند  نقب  و از زير آن »كنند  را سوراخ  و نتوانستند آن«  آن  و لغزندگي  صافي  ديگري

  . آن  و ضخامت  و صالبت  محكمي  سبب  به

  مورخان از  را بنا كرد و بعضي  آن  ذوالقرنين  كه  سدي« :گويد در تفسير خود مي  مراغي

در ) آمودريا(  جيحون  در وراي ،كردند  را مشاهده  آن  ميالدي  پانزدهم  قرن  وايلدر ا

  كه  است)  آهن  دروازه( يا »الحديد باب»  آن  قرار دارد و نام »ترمذ«  نزديك « بلخ«  منطقه

 »كالفيگو»  اسپانيايي  مورخ  كه چنان گذر كرد  بر آن  و شاهرخ  گذشت  از آن  تيمور لنگ

  به ، در اندلس « قشتاله«  سفير شاه  عنوان به  كه  منطقه  به  خويش « م.1403»  فر سالدر س

سد  :گويد مي  آن  همو در توصيف ،كرد  مشاهده را  آن ، رفت مي  دربار تيمور لنگ

  . اعلم هللاوا .»سمرقند و هند قرار دارد  ميان  الحديد بر سر راه باب

  

��J��I��H��G��FE��D���C��B��A��J��I��H��G��FE��D���C��B��A��J��I��H��G��FE��D���C��B��A��J��I��H��G��FE��D���C��B��A��R��Q���P��O��N��ML��K��R��Q���P��O��N��ML��K��R��Q���P��O��N��ML��K��R��Q���P��O��N��ML��K  
  جانب از  رحمتي«سد   اين  ساختن  به  من  و دسترسي  تمكن » اين«  ذوالقرنين » گفت«

  بر مردم يا ، قوم  بر اين  من  پروردگار بزرگ  از آثار رحمت : يعني » است  پروردگار من

شود  مي  حايل  در زمين  و فسادافروزيشان  و مأجوج  يأجوج  سد ميان  زيرا اين  است

  قيامت روز  در آستانه  مأجوج و  يأجوج  خروج  به » پروردگار من  وعده  چون  ولي«

و «سازد  مي  سطح هم ،هموار  سد را با زمين  اين : يعني »كوبد  را در هم  رسد، آن فرا«
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از روز   قبل  ومأجوج يأجوج  سد و خروج  اين  ساختن  بر خراب » پروردگارم  وعده

  . است  ذوالقرنين  سخن  آخرين  اين .ناپذير و برگشت  و ثابت » است  حق« ؛ قيامت

  تحقق  متعال پروردگار  وعده  اين  كه  دانيم مي  اكنون« :گويد مي »المنير« تفسير  صاحب

  و غرب  از شرق  اعم ـ   كردند و در زمين  او خروج  و سالله  زيرا چنگيزخان  است  يافته

  و خالفت  ويران را  اسالمي  ها و مظاهر تمدن پراكندند و نشانه  ظيمع  فسادي ـ  آن

  بنت  زينب  روايت  به  شريف  در حديث .»ساقط كردند)  ق ـه 656(  را در سال  عباسي

بيدار شدند و   خواب از صخدا  رسول :فرمود  كه  است  آمده اهللا عنها رضي  جحش

  فتح ، شر قد اقترب  من  للعرب ويل« :فرمودند ،دبو  شده  سرخ  ايشان  چهره  كه درحالي

تحقيقا   كه  از شري  بر عرب  واي  اي  :... هذا و حلق  مثل  و مأجوج  يأجوج  ردم  من  اليوم

  و دست ـشد   گشوده  اندازه  اين  به  ومأجوج امروز از سد يأجوج ، است  شده  نزديك

 ،ما هستند  در ميان  نيكان  كه ا درحاليآي !هللا يا رسول : گفتم ـكردند   را حلقه  خويش

  كه  حلقه  آن ! بلي .»بسيار شود  فساد و پليدي  كه  گاه آن ! آري :؟ فرمودند شويم مي  هالك

  هفتم  قرن  اول  در نيمه  كه و بزرگتر شد تا آن  بزرگ، كردند  اشاره  بدان ص پيامبر اكرم

  . اعلم هللاوا .ديانجام  تاتار و مغول  خروج  به  هجري

  

�� �̀�_��� �̂�����]��\��[��ZY��X��W��V��U��T��S�� �̀�_��� �̂�����]��\��[��ZY��X��W��V��U��T��S�� �̀�_��� �̂�����]��\��[��ZY��X��W��V��U��T��S�� �̀�_��� �̂�����]��\��[��ZY��X��W��V��U��T��S  
  خروج در روز : يعني »روز  در آن«را   از مردم  بعضي : يعني »را  از آنان  و بعضي«

در   مردم : يعني »ديگر درآميزند  آسا در بعضي  تا موج  كنيم رها مي«  ومأجوج يأجوج

كشتزارها نابود   و كشتار بسيار گشته  آميزند و قتل مي  درهم  ومأجوج يأجوج  روز خروج

صور در   نفخ از  و قبل  قيامت  از برپايي  اينها قبل  و همه .شود مي  ها تلف و سرمايه

آسا  موج  قيامت در روز  مردم : است  اين  يا معني . نيست  ما معلوم  براي  كه  است  زماني

و در «  است  قيامت  نزديكي  هاي از نشانه  جوجومأ يأجوج  آميزند زيرا خروج مي  درهم

  دليل  به ، است  دوم  نفخه  اين : قولي  به . است � اسرافيل  و دمنده »شود  صور دميده

و   شدن از متالشي  پس : يعني » را، گردآوردني  آنان  گرد آوريم  پس« : وي  فرموده  اين
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محشر   سوي را به  همه  سپس  گردانيم مي  هرا زند  آنان ، خاك  به  اجسادشان  شدن تبديل

  . آوريم گرد مي

  

���f��e��d���c��b��a���f��e��d���c��b��a���f��e��d���c��b��a���f��e��d���c��b��a  
  گردشان  كه  در روزي : يعني » روبرو آوريم  كافران  را پيشرا آشكا  روز دوزخ  و آن«

  تا مشاهده كنند  را مشاهده  آن  كه  سان بدان ، نمايانيم مي  را برايشان  دوزخ ، آوريم مي

  .پديد آورد  در آنان  عجيب  و رعبي  بليغ  ريزج  دوزخ

  

��r��q���p����o��n��m��l��k��j��i��������h��g��r��q���p����o��n��m��l��k��j��i��������h��g��r��q���p����o��n��m��l��k��j��i��������h��g��r��q���p����o��n��m��l��k��j��i��������h��g  
  همان  را به  دوزخ : يعني »بود  اي در پرده  از ياد من  چشمانشان  كه  كساني  همان  به«

  من  هاي نشانه و  آيات  از مشاهده  و بصيرتشان  احساس  چشمان  كه  نمايانيم مي  كساني

آنها   از مشاهده ،باشد  گرفتن  تفكر و عبرت  اهل  هر كس  كه  هايي نشانه ،بود  اي در پرده

  رابه  دوزخ» و«كند  مي ياد  را با توحيد و تمجيد وي  عزوجل  و خداي  نمانده  غافل

  اناعراضش  سبب  به »نداشتند را«  حق » شنيدن  توانايي«  كه  نمايانيم نيز مي  كساني  همان

  . سماعي  از ادله

  

��b�������a�� �̀�_��~������}��|{����z��y��x����w��v��������u��t��s��b�������a�� �̀�_��~������}��|{����z��y��x����w��v��������u��t��s��b�������a�� �̀�_��~������}��|{����z��y��x����w��v��������u��t��s��b�������a�� �̀�_��~������}��|{����z��y��x����w��v��������u��t��s  
 و  و مسيح  از فرشتگان  عبارت  كه» مرا  بندگان  بجز من  اند كه پنداشته  آيا كافران«

 و  ناصواب  انديشه  گيرند؟ آيا اين  معبود خويش : يعني »اولياء بگيرند«اند  شياطين

:  آنها بايد بدانند كه ، است  عذاب  ا موجب؟ قطع نيست  عذاب  موجب  شان نناممك

 را  جهنم : يعني »باشد  كافران  پذيرايي  تا جايگاه  ايم كرده  را آماده  همانا ما جهنم«

قرار   ها مورد پذيرايي عذاب  با انواع ، آن  با ورود به  كه  ايم ساخته  كافران  پذيرايي  آماده

  متكا وجايگاه  ميهمان  براي  كه شوند چنان خود رهسپار مي  جايگاههاي  ند و بهگير مي

  . آنهاست  و استهزاي  تهكم  تعبير از باب  اين .شود مي  ساخته  آماده
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��t��s��r����q��p��o���n��m��l��k��j��i��h��g���f��e��d��c��t��s��r����q��p��o���n��m��l��k��j��i��h��g���f��e��d��c��t��s��r����q��p��o���n��m��l��k��j��i��h��g���f��e��d��c��t��s��r����q��p��o���n��m��l��k��j��i��h��g���f��e��d��c  
 » گردانم  مردمند، آگاه  ينكارتر زيان  عمل  از روي  كه آيا شما را از كساني: بگو«

 ترين از بدبخت ، اعمال  و خسران  زيان  از روي  كه  آيا شما را از كساني ! مردم  اي : يعني

در   آنان  كوشش  اند كه كساني« : آنان ؛ گردانم مي  آگاهتان ! ؟ آري گردانم  آگاه ،اند مردم 

  است  آن رفتن هدر و به  نابوديو   بطالن ، كوشش  شدن گم » است  شده  دنيا گم  زندگي

  باطل  روش و  راه  و دلباخته  خود مفتون : يعني» كردارند نيكو  پندارند كه و خود مي«

و   داده  انجام  خوبي كار ، و روش  راه  اين  گرفتن  پيش با در  پندارند كه اند و مي خويش

  .مردمند  رينكارت زيان  اينان  پس .برند مي  نفع  آن  از آثار و نتايج

  

w��v��uw��v��uw��v��uw��v��u����������������������¤��£���¢��¡�����~��}��|��{���z��y��x��¤��£���¢��¡�����~��}��|��{���z��y��x��¤��£���¢��¡�����~��}��|��{���z��y��x��¤��£���¢��¡�����~��}��|��{���z��y��x  
  وي  توحيد و يگانگي  داليل  به : يعني » پروردگار خويش  آيات  به  اند كه كساني  آنان«

  بعث  به : يعني »او  مالقات  به«كافر شدند  »كافر شدند و«  و تنزيلي  تكويني  از آيات

  اعمالي : يعني »گرديد  تباه  اعمالشان  نتيجه در«  از امور آخرت  و مابعد آن  بعد از مرگ

  است  كفرشان ، آن  شدن  تباه  شد و دليل  تباه ،پنداشتند مي  را نيك  دادند و آن  انجام  كه

نزد   آنان  روز براي  در آن : يعني »نهاد  نخواهيم  وزني  هيچ  آنان  براي  روز قيامت  پس«

  شريف  در حديث .داد  نخواهيم  آنان  به  بهايي  نخواهد بود و هيچ  قيمتي قدر و  ما هيچ

  دليل  به[  كه درحالي ،آيد مي  در روز قيامت  تنومند و چاق  همانا شخص« : است  آمده

و   ، وزن هم  اي پشه  بال  اندازه  به عزوجل  نزد خداي ]خويش  ناصواب  و عمل  انديشه

  حديث!  آري. »����﴾{��~�����¡��¢���£{��~�����¡��¢���£{��~�����¡��¢���£{��~�����¡��¢���£﴿: را بخوانيد  آيه  تيد اينندارد اگر خواس  قيمت

  .باشند مي  آيه  اين  از مصاديق ، خويش  وعمل  در انديشه  كه  است  كساني ناظر بر  شريف

  

�����©�� �̈�§����¦��¥�����©�� �̈�§����¦��¥�����©�� �̈�§����¦��¥�����©�� �̈�§����¦��¥������ �̄�®��¬��«��ª�� �̄�®��¬��«��ª�� �̄�®��¬��«��ª�� �̄�®��¬��«��ª  
و  فر شدندكا  كه اين  سبب  ، به است  آنان  جزاي  جهنم« : هشدار را بگيرند كه » اين«

 اين  در تعيين  مفسران »تمسخر گرفتند  را به  و پيامبرانم  من  آيات
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آنها  : قولي  به ،اند  يهود و نصاري  آنان : قولي به ؛نظر دارند  اختالف »انسانها زيانكارترين« 

 كه  است  شده  روايت  همچنين .ها اند صومعه  متولي  آنها راهبان : قولي و به  مكه كفار

  . است  دانسته  آنان  را نيز از مصاديق « حروريه»  خوارج � يعل 

  

��»��º���¹�� �̧�¶����������µ�� �́�³���²���±��°��»��º���¹�� �̧�¶����������µ�� �́�³���²���±��°��»��º���¹�� �̧�¶����������µ�� �́�³���²���±��°��»��º���¹�� �̧�¶����������µ�� �́�³���²���±��°  
  ايشان  و وضع  حال »اند كرده  شايسته  و كارهاي  آورده  ايمان  كه  كساني  گمان بي«

 جايگاه  سفردو  باغهاي«زيرا   رفت  قبال ذكرشان  كه  است  كساني  و وضع  برضد حال

 . است  شده  آماده  بيشترشان  هر چه  و تجليل  گراميداشت  براي  كه » است  آنان  پذيرايي 

آنها   اغلب  شود كه مي  گفته  اي پيوسته  هم و به  انبوه  درختان  به : عرب  در كالم  فردوس

  . است  باغ  معناي  به ، رومي  در زبان  انگور باشد و فردوس  درخت

  

½���¼½���¼½���¼½���¼����������Â���Á��À���¿��¾��Â���Á��À���¿��¾��Â���Á��À���¿��¾��Â���Á��À���¿��¾  
  باغهاي زيرا »كنند نمي«ديگر   جايي  به»  انتقال  در آنند و از آنجا درخواست  جاودانه«

 .شوند  از آن ديگر غير  خواستار جايي  آنان  كه  است  تر از آن تر و گرامي فرخنده  فردوس

  رسول  كه  است  آمده � صامت بن از عباده  احمد و ترمذي  روايت  به  شريف  در حديث

  با درجه  از آن  درجه هر  فاصله  كه  است  صد درجه  همانا در بهشت« :فرمودند صخدا

  كه  است  فردوس ، آن  درجه  و بلندترين  است  و زمين  آسمان  ميان  مانند فاصله ،ديگر

  ود پسش مي  جاري  از آن  بهشت  چهارگانه  هاي قرار دارد و رودخانه  آن  در باالي  عرش

  .»را بخواهيد  فردوس از او ،خواستيد مي �از خدا  هرگاه

  

Å��������Ä��ÃÅ��������Ä��ÃÅ��������Ä��ÃÅ��������Ä��Ã����ÆÆÆÆ����È��ÇÈ��ÇÈ��ÇÈ��Ç����Ï��Î��Í��Ì��������Ë��Ê����ÉÏ��Î��Í��Ì��������Ë��Ê����ÉÏ��Î��Í��Ì��������Ë��Ê����ÉÏ��Î��Í��Ì��������Ë��Ê����É����Ñ��ÐÑ��ÐÑ��ÐÑ��Ð����Ó��ÒÓ��ÒÓ��ÒÓ��Ò������Õ��Ô��Õ��Ô��Õ��Ô��Õ��Ô  
  كلمات  كه از آن  باشد، پيش  مركب  پروردگارم  كلمات  نوشتن  اگر دريا براي: بگو«

  دريا را به  چند مانند آن سد، هرر مي  پايان  پذيرد قطعا دريا به  پايان  پروردگارم

  شوند و آب  نوشته  وي  و حكمت �خدا  علم  اگر كلمات : يعني » بياوريم مدد  طريق

 پايان  به  تعالي  حق  كلمات  كه از آن  يقينا قبل ،بنويسد  هم  باشد و قلم  قلم  مركب دريا
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  شود ومركب  آورده  مدد آن  ز بهدريا با  رسد و اگر مانند آن مي  اتمام  دريا به  آب ،رسد 

  پايان  نيز به.. .ديگر  طور درياهاي ديگر و همين  درياي  آن  آب  باز هم ،گردد  قلم  آن

  پس . است  نامتناهي  الهي  آخر برسد زيرا كلمات  پروردگار به  كلمات  كه آن بي ،رسد مي

  دين  و به  او نكرده  سوي به  دل  روي  انسان  ديگر چگونه ، است  چنين  الهي  علم  هرگاه

  !آيد؟ در نمي  وي

كتابها  قلمها و  كه  نحوي  به ،آيد بر مي  پروردگار متعال  كلمات  كثرت ، كريمه  از آيه

�} : آيه  است  نظير آن .توانند آنها را در ضبط و شمار آورند نمي �È��Ç� �Æ� �Å���É

��ÖÕ�������Ô��Ó��Ò���Ñ��Ð��Ï��Î��Í��Ì��Ë��ÊÚ���Ù��Ø��×z  : 

  ياري  ديگر به  درياي  باشد و دريا را هفت  قلم  همه ، است  در زمين  كه  و اگر درختاني(

  .»27 /لقمان«)  است  ناپذيرحكيم  ا خدا شكستقطع ،نپذيرد  خدا پايان  كلمات ،آيد

���Ë��Ê��É��Í��Ì...﴿  آيه  چون :گويد مي  كريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان ك عباس ابن

� �Î﴾ ]گفتنديهود  ،شد  نازل) ايد  نشده  داده  جز اندكي  و شما از علم :]85: اإلسراء :

 وي  به  و هر كس  شده  داده  ما تورات  زيرا به  است  شده  داده  بسياري  ما علم  به  بلكه

�������������Ä﴿ : هآي  بود كه  همان.  است  شده  داده  او خير بسياري  به  گمان شد، بي  داده  تورات  �Ã��������Ä� �Ã��������Ä� �Ã��������Ä� �Ã
ÅÅÅÅ����ÆÆÆÆ...﴾ شد  نازل.  

  

��ê��é��è����ç��æ���å����ä���� �� � � � � � �ã��â��áà���� ��ß��� �Þ��Ý��Ü��Û��Ú����� �Ù��Ø���� ��×���Ö��ê��é��è����ç��æ���å����ä���� �� � � � � � �ã��â��áà���� ��ß��� �Þ��Ý��Ü��Û��Ú����� �Ù��Ø���� ��×���Ö��ê��é��è����ç��æ���å����ä���� �� � � � � � �ã��â��áà���� ��ß��� �Þ��Ý��Ü��Û��Ú����� �Ù��Ø���� ��×���Ö��ê��é��è����ç��æ���å����ä���� �� � � � � � �ã��â��áà���� ��ß��� �Þ��Ý��Ü��Û��Ú����� �Ù��Ø���� ��×���Ö
ï��î��í����ì��ëï��î��í����ì��ëï��î��í����ì��ëï��î��í����ì��ë������������  

 محدود و  من  حال : يعني » هستم  شما بشري  مثل  هم  من  كه  نيست  جز اين: بگو«

 گذرد در نمي  يا الوهيت  بودن  فرشته  به  بشريت و از  است  بشريت  حال  مقصور به

 ،كرد نمي  مرا آگاه  الغيب عالم  و اگر خداي  دانم را نمي  غيب  علم  من ، بنابراين

 وحي  من  به«  خبر دهم  و ذوالقرنين  كهف  اصحاب  شما از داستان  به  توانستم نمي

 و ساير انواع  من  و تمايز ميان  قايجاد فر  براي ، و ويژگي  صفت  همين  پس »شود مي 

  يگانه  شما خدايي  خداي  كه« : است  اين  بر من  وحي  و محور اين  است  بشر كافي 
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 و چنين »پروردگار خود اميد دارد  لقاي  به  هر كس  پس«ندارد   و شريكي » است

كار  »بپردازد  شايستهكار   بايد به«پروراند  مي  در دل  است  مؤمنان  از شأن  را كه  توقعي 

و   تأكيد كرده و  راهنمايي  آن  بودن بر خير  شريف  شرع  كه  است  هر كاري : شايسته

  در عبادت«  از خلق »را  كس و هيچ«  است  معرفي كرده  را سزاوار ثواب  آن  دهنده انجام

  حيوان  چه ،بدكردار  چه ،نيكوكار باشد  كس  آن  چه »نسازد  شريك  پروردگار خويش

  .شود مي  نهي  اين  شامل ، است  خفي  شرك  ريا نيز كه  البته .جماد  چه ،باشد

 � انصاري  فضاله  ابي بن سعيد سعد از ابي  احمد و ابن  روايت  به  شريف  در حديث

  	?��D ªq �v ��  c+ :فرمودند  كه  شنيدم صخدا  از رسول :فرمود  كه  است  آمده

£�	#��i  X�?  ��� b  �=  ��� ̧ ��9� :#�  >�)  1w&  a  (J-  �\J-  �  1 8��% �\�\= , �'��Y  

#�  uU �9- �� ; <=>  ��  º9U1   #- B�)r?� wr?� : و   پيشينيان  لعزوج  خداي  چون

ندا در   مناديي ،گرد آورد  نيست  در آن  اي و شبهه  شك  هيچ  كه  روزي  را براي  پسينيان

  آورده  شريك را  كسي ، داده  او انجام  براي  كه  با خدا در عملي  هر كس : دهد كه مي

  شركا از شرك  نيازترين بي كند زيرا خدا  طلب �هللارا از غير ا  خويش  بايد ثواب ، است

  هايي در نامه  آدم بني  اعمال  روزقيامت« : است  آمده  شريف  در حديث  همچنين .« است

  اين :فرمايد مي  عزوجل  خداي  شود پس مي  عرضه  عزوجل  خداي  پيشگاه  مهر به  سر به

تو   ذات  هب !پروردگارا :گويند مي  فرشتگان .آوريد را پيش  يكي  را دور افگنيد و آن  يكي

غير   براي  وي  عمل  ولي ! آري :فرمايد مي ؛ ايم نديده  چيزي جز خير  ما از وي  سوگند كه

  من  خالصا رضاي  از آن  هدف  كه  پذيرم را مي  عملي  امروز فقط آن  بود و من  من  رضاي

  .« است  بوده
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  ﴾مريم   سوره ﴿
 . است  آيه) 98(  و داراي  است  كيم

  

  مريم سيدتنا  بارداري  بر داستان  مشتمل  كه اين  سبب  را به  سوره  اين : تسميه  وجه

  داستان  بيان در �مسعود  ابن .ناميدند « مريم« ، است �  عيسي  و والدت  عليهاالسالم

  پادشاه  نجاشي را بر  سوره  صدر اين � طالب ابي  جعفر بن« :گويد مي  حبشه  هجرت

  .»كرد  قرائت  و اصحابش  حبشه

و  �خداوند وجود  بر اثبات  مشتمل ، مكي  هاي همانند ساير سوره  سوره  اين  موضوع

  . است ‡نبياا از  گروهي  داستانهاي  بيان  و جزا از خالل  بعث  تو اثبا  وي  وحدانيت

  

��B��A��B��A��B��A��B��A  
  حركت  شش مقدار  به »صاد«و « كاف« در »، صاد ، ها، يا، عين كاف« :شود مي  خوانده

  يا يك  حركت  يك مقدار  مد به »يا«و »ها« در ،شود مي  كشيده  مد طويل ، الف  يا سه

  به  با دو حركت  قصر آن  و هم  جايز است  مد طويل  هم ،« نعي« و در  است  متعين  الف

  در ابتداي ، باره  در اين  سخن و  است  مقطعه  از حروف  حروف  اين . مقدار دو الف

  . گذشت « بقره»  سوره

  

���H���G��F��E��D���C���H���G��F��E��D���C���H���G��F��E��D���C���H���G��F��E��D���C  
 تاز رحم  يادي  آيات  اين : يعني »زكريا  اش پروردگار تو بر بنده  رحمت  بيان«

 نجاري  شغل  بود كه  اسرائيل بني  او از انبياي . است �زكريا  اش پروردگار تو بر بنده 

  . است � عيسي  خاله  و همسرش  داشت 

  

��N��M��L��K���J��I��N��M��L��K���J��I��N��M��L��K���J��I��N��M��L��K���J��I  
  جهت  بدان �زكريا : قولي  به »ندا كرد  آهسته  ندايي  پروردگار خود را به  كه  گاه آن«

  نداي :ديگر  قولي به . از ريا دورتر است ، شيوه  اين  داد كهندا   را آهسته  پروردگار خويش
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  كردن ندا  بود وتوانايي  شده  و ضعيف  او سالخورده  بود كه  روي  زكريا از آن  خاموشانه

  . بلند را نداشت

  

��]��\���[��Z��Y��X��W��V��U��T���S��R����Q��P��O��]��\���[��Z��Y��X��W��V��U��T���S��R����Q��P��O��]��\���[��Z��Y��X��W��V��U��T���S��R����Q��P��O��]��\���[��Z��Y��X��W��V��U��T���S��R����Q��P��O  
 » گرديده سست   استخوانم  من !دگاراپرور« :خود  آهسته  نداي  زكريا در آن » گفت«

 » ور شده شعله  از پيري  و سرم«  شده  و ناتوان  ضعيف  استخوانهايش  بود كه  اين  مرادش

از   كنايه  شود و اين مي ور شعله  در هيزم  آتش  كه چنان  منتشر شده  بر سرم  سپيدي : يعني

هر  : يعني » ام نبوده  بهره بي تو  ايهرگز در دع  من ! پروردگارم  و اي«  است  وي  پيري

را   و دعايمو ت  ام نااميد برنگشته و  خالي  دست ، ام تو دعا كرده  بارگاه  به  من  كه  زماني

  . اميد را دارم  نيز از تو همين  اكنون ؛ اي كرده  اجابت

  

��k��j��i��h��g��f��e��d���c��b��a�� �̀�_��^��k��j��i��h��g��f��e��d���c��b��a�� �̀�_��^��k��j��i��h��g��f��e��d���c��b��a�� �̀�_��^��k��j��i��h��g��f��e��d���c��b��a�� �̀�_��^  
 و اقوام  اقارب :در اينجا  مراد از موالي » بيمناكم  واليماز خود از م  پس  و همانا من«

امر   زكريا به  عموهاي و پسر  اقارب ! آري .پسرعموها و مانندشانند  چون)  پشتي(  عصبه 

  كف را از  شايستگي  و اين  ورزيده  سستي  بار رسالت  و از برداشتن  بوده  توجه بي  دين

كار   داشتن برپا آنها را از  دنيوي  هاي بودند و مشغوليت  تهيا گرفتار دنيا گش ،بودند  داده

با   شد كه  بيمناك  زكريا از آن  بود پس  ساخته  خود سرگرم  به  اسرائيل بني  براي  دين

را   و سرپرستي  تا ولي  خواست  عزوجل  از خداي ، برود بنابراين  از بين  حق  دين  مرگش

  به  بخشيدن  و بر رونق  ورزيده  قيام  امر دين  به  د از مرگشبع  فرمايد كه  عنايت  وي  به

 كبر  سبب  به  كه  است  زني :عاقر » عاقر است  و زنم«باشد   و مشتاق  حريص ، كار آن

و   وارث : يعني » خود وليي  از جانب  من  به  عطا كن  پس«  است  بازمانده  از زايايي  سن

در   او و زنش  كه  دانست مي فرزند نكرد زيرا  ا طلبحتصري  جهت  او بدان . جانشيني

 .باشد  ممكن  از ايشان  عادت  حسب  فرزند به  پيدايش  قرار ندارند كه  و حالتي  سن

  .فرزند بود ، و از وليمراد ا :ديگر  قولي به
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��u��t��s��r��qp��o��n���m��l��u��t��s��r��qp��o��n���m��l��u��t��s��r��qp��o��n���m��l��u��t��s��r��qp��o��n���m��l  
 : راجح  در اينجا بنابر قول  توراث » يعقوب  آل  وارث  باشد و هم  من  وارث  تا هم«

 :صخدا  رسول  شريف  حديث  اين  دليل  به ، مال  وراثت  نه  است  و نبوت  علم  وراثت

»#��  c� &���4��� b B�  سخن  معني  پس .« گذاريم نمي  انبيا ميراث  ما جماعت : �3

 ، هست � د يعقوبو اوال  نزد وي  را كه  علمي ، جانشين  آن : كه  است  اين �زكريا

ـ   من پروردگار  و او را ـ اي«ورزد   قيام  شان امور ديني  سرپرستي  ببرد و به  ميراث

  و هم  باشي و خشنود  تو از او راضي  هم  كه ، وي  و افعال  در اخالق » گردان  پسنديده

و   دين  علم  برداشت  او شايسته ، وسيله  بدارند تا بدين  او را بپسندند و دوست  بندگانت

  .دارد برپا  را برايشان  باشد و بتواند شعاير دينشان  آن  و تبليغ  تعليم

  

��b���a�� �̀��_��~��}��|��{��z�����y��x���w���v��b���a�� �̀��_��~��}��|��{��z�����y��x���w���v��b���a�� �̀��_��~��}��|��{��z�����y��x���w���v��b���a�� �̀��_��~��}��|��{��z�����y��x���w���v  
 وي  سوي  به  فرشتگان  وسيله  ندا را به  كرد و اين  را اجابت  وي  دعاي �خداوند

  پيش  ، كه دهيم مي  مژده  است  يحيي  مشنا  كه  پسري  ما تو را به !زكريا  اي« :فرستاد 

  ييحي  نام  را به  كس  از او هيچ  قبل : يعني » ايم او قرار نداده  براي  همنامي  هيچ  اين از

 قرار  و نظيري  شبيه  او هيچ  قبال براي« :گويد مي  آن  معني  مجاهد در بيان . ايم ننهاده  نام

  معني جرير ابن  ولي .آيد ا ميبعد � يحيي  خصوصيات  نبيا  كه  است  گفتني .« ايم نداده

  . است  داده  را ترجيح  اول

  

��q��p���������o��n��m��l��k���j��i��h��g��f��e��d��c��q��p���������o��n��m��l��k���j��i��h��g��f��e��d��c��q��p���������o��n��m��l��k���j��i��h��g��f��e��d��c��q��p���������o��n��m��l��k���j��i��h��g��f��e��d��c  
  و خودم  نازاست  زنم  كه آن  هد بود و حالخوا  مرا پسري  چگونه !پروردگارا:  گفت«

  آخر رسيده  به  و سالم  سن : يعني » ام يدهرس  ضعف  نهايت  به  سالخوردگي  سبب  به نيز

  سن  سال  نودوهشت  و زنش  سال  او صدوبيست : قولي  به . ام شده  و فرتوت  فرسوده و

  بديع  و صنع  عزوجل  خداي  او از قدرت  آيد كه برمي  چنين  وي  سخن  از اين .داشتند

  .شد  زده  شگفت ،آورد د ميپدي  نازا فرزندي  و زني  سالخورده  از پيري  كه  وي
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��¡������~��}��|��{��z��y��x��w����v��u��t�����������s��r��¡������~��}��|��{��z��y��x��w����v��u��t�����������s��r��¡������~��}��|��{��z��y��x��w����v��u��t�����������s��r��¡������~��}��|��{��z��y��x��w����v��u��t�����������s��r  
از   كه  است  چنين  فرمان : يعني » است  همچنين«  فرشته  از طريق  خداوند متعال » گفت«

كار بر   اين  كه  پروردگار تو گفته«پديد آيد   فرزندي  و سال  سن  در همين  شما دو تن

و   سهل  من از نظر تو اما بر  و دشواري  دوري  كار در عين  اين : يعني»  است  آسان  من

ـ   نبودي  چيزي  كه ـ درحالي  از اين  را پيش  خودت  و هرآينه«  است  و آسان  ساده

  فرزند برايت  پديد آوردن  پس  وجود آوردم  ساحت  به  محض  تو را نيز از عدم » آفريدم

  . است  و آسان  سهل  بسي  بر من ، د و تناسلتوال  از طريق

  

��±��°�� �̄�®��¬��«���ª��©�� �̈�§¦��¥���¤��£��¢��±��°�� �̄�®��¬��«���ª��©�� �̈�§¦��¥���¤��£��¢��±��°�� �̄�®��¬��«���ª��©�� �̈�§¦��¥���¤��£��¢��±��°�� �̄�®��¬��«���ª��©�� �̈�§¦��¥���¤��£��¢  
 مرا بر تحقق  كه  اي نشانه : يعني » قرار ده  اي نشانه  من  براي !پروردگارا:  گفت«

  دلم و  كند تا روان  راهنمايي ، يحيي  فرزندش  به  زنم  شدن بر باردار  و بشارتت  ام خواسته 

  وي  ماهانه  عادت  كه  ا از زنيمخصوص ، مرحله  در آغازين  گيرد زيرا بارداري  آرام  بدان

  تو اين  نشانه :فرمود«  آسا است و شگفت  بسيار عجيب ، شده  قطع  سن كبر  سبب به

  در عين : يعني » گويي نمي  سخن  ، با مردم سالمي  كه روز با اين  شبانه  سه  كه  است

دارد   بازت  گفتن  از سخن  كه  در تو نيست  اي بيماري  و چنان  و سالمي  صحيح  كه ليحا

  . نيستي  گفتن  سخن  قادر به  مدت  در آن  ولي

  

���¾��½��¼��»��º��¹�� �̧�¶��µ��� �́�³��²���¾��½��¼��»��º��¹�� �̧�¶��µ��� �́�³��²���¾��½��¼��»��º��¹�� �̧�¶��µ��� �́�³��²���¾��½��¼��»��º��¹�� �̧�¶��µ��� �́�³��²  
در   خويش  بر قوم«خود )  مصالي(  نمازخواندن  جاي : يعني » از محراب«زكريا  » پس«

و   صبح  كرد كه  اشاره  آنان  به  پس«كشيدند  نماز انتظار او را مي  براي  مو مرد »آمد

را   آن  نتوانست فهماند و  آنان  به  اشاره  را از طريق  مطلب  اين : يعني »گوييد  تسبيح  شام

  را به  ايشان  در آن و  نوشت  خطي دست  برايشان : قولي به .دهد  انتقال  آنان  به  با زبان

 ، نعمت  اين  شكرانه  تا به دستور داد :ديگر  قولي به .و عصر دستور داد  صبح  ازخواندننم

  .بگويند »هللا سبحان«  و شام  صبح
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���I��H��G��F��ED��C��B��A���I��H��G��F��ED��C��B��A���I��H��G��F��ED��C��B��A���I��H��G��F��ED��C��B��A  
  و به متولد شد ـ � عيسي  پسرخاله ـ  يحيي  القصه : يعني »را بگير  كتاب ! يحيي  اي«

 ! يحيي  اي : او گفتيم  به  قرار گيرد پس  مورد خطاب  تتوانس مي  در آن  رسيد كه  سني

و   و عزم  با جد و جهد واستواري : يعني » قوت  به«را بگير  ـ  تورات  يعني ـخدا   كتاب

  معناي  در اينجا به : حكم » داديم  او حكم  به  و در كودكي«ما   تأييدات  به  گرمي با پشت

مراد  : قولي به . را داديم  كتاب  و بينش  و دانش  او فهم  به  از كودكي  يعني ، است  حكمت

در  � يحيي : كه  است  نقل .شد  او داده  به  كودكي  در دوران  كه  است  نبوت  از حكم

  .شد  برگزيده  پيامبري  به  سالگي  هفت

  

��Q��P��O��NM��L��K��J��Q��P��O��NM��L��K��J��Q��P��O��NM��L��K��J��Q��P��O��NM��L��K��J  
از   مخصوص  رحمتي  به را � يحيي : يعني » آورديم  بر او رحمت  خويش  و از سوي«

  اين  معني  قولي به . است  و محبت  عاطفه ، مترح:  حنان . مفتخر ساختيم  نزد خويش

 ـ  بر مردم  آن پابرجا بود و با  وي  در قلب  كه  داديم  رحمتي  او از نزد خويش  به : است

را از كفر و   ورزيد ومردم مي  و عطوفت  شفقت ـ  بر پدر و مادر و نزديكانش  از جمله

و   نفس  طهارت :اينجا در  مراد از زكات » داديم  او زكات  و به«داد  مي  نجات  معاصي

  سوي به  كه  گردانيديم  مبارك  مردم  او را براي  يعني ، است  بركت  و داشتن  از گناه  پاكي

هيزگار پر �خدا  از معاصي � يحيي : يعني »بود  و تقوا پيشه«كرد  مي  خير هدايتشان

  .بود  وي  و مطيع

  

��X��W��V��U���T���S��R��X��W��V��U���T���S��R��X��W��V��U���T���S��R��X��W��V��U���T���S��R  
 »نبود  نافرمان  و زورگويي«  و مهربان  دل  و نرم »رفتار بود و با پدر و مادر خود نيك«

  .نبود  متكبر و عاصي ، يا در برابر پروردگارش  در برابر والدين : يعني
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��b��a�� �̀�_��� �̂�]��\��[��Z��Y��b��a�� �̀�_��� �̂�]��\��[��Z��Y��b��a�� �̀�_��� �̂�]��\��[��Z��Y��b��a�� �̀�_��� �̂�]��\��[��Z��Y  
 ؛ است  اين  معني  قولي به .باد  بر يحيي �خدا  از جانب  اماني : يعني »بر او  و سالم«

از   تولدش او در روز : يعني» متولد شد  كه  روزي« :در  گفت  بر او سالم  عزوجل  خداي

  و روزي«بود   وسالمتي  در امان ،كند  و او را لمس  رسانده  گزندي  وي  به  شيطان  كه اين

  برانگيخته  زنده  كه  وروزي«  است  در امان  برزخ  و وحشت قبر  از فتنه »ميرد مي  كه

  ترين وحشتناك : قولي  به . است  محشر در امان  عرصات  و هراس  نيز از هول »شود مي

  : است  حالت  سه  همين ،گيرد قرار مي  در آن  انسان  كه  حاالتي

  داشته  قرار و آرام  در آن  كه  روز از جايگاهي  زيرا در آن ؛شود متولد مي  كه  روزي ـ 1

  .آيد مي  بيرون ، است

  شناخته نمي را  قبال آنان  بيند كه را مي  روز كساني  زيرا او در آن ؛ميرد مي  كه  روزي ـ 2

  . است  نداشته  تر با آنها آشنايي پيش  شود كه روبرو مي  و قضايايي  و با احكام

  پس .شود روبرو مي  روز قيامت  و هراس  با هول زيرا ؛شود مي  برانگيخته  كه  روزي ـ 3

  عذاب از ، در روز والدت  شيطان  از آسيب : است  در امان  حالت  سه  در اين � يحيي

  . در روز قيامت  و عذاب  و از هول  مردن  قبر در وقت

 از گناهان  توبه  را به  مردم ،نيز بود  كامل  عالمي  موسوي  در شريعت � يحيي

  به  نصاري  كه ،داد مي  غسل  از گناهان  توبه  براي  اردن  را در رودخانه  خواند و آنان ميفرا 

  .نامند مي « معمدان  يوحناي« اقتدا كردند و او را  وي  روش  اين

  نام به بسيار زيبا  دختر برادري « هيرودس»  نام  به  فلسطين  از حكام  يكي  كه  است  نقل

 � يحيي  عقد خود درآورد ولي  را به  تا دختر برادرش  خواست  پس  داشت »هيروديا«

  كه  دختر از بس  عموي « هيرودس« ،نكرد  موافقت  با آن  ازدواج  اين  بودن  حرام  دليل به

گذارد تا   در ميان  دارد با وي  كه  تا هر آرزويي  او بود از او خواست  و شيفته  مفتون

  را از وي � سر يحيي  مادرش  و تحريك  دختر با توطئه  نآ ،كند  را برآورده  آرزويش

  به  وي  شهادت خبر  و چون .رساند  شهادت  را به � يحيي  و او هم  خواست

  آنان  هشداردهي و  تبليغ  كرد و به  نمايان  مردم  را در ميان  او دعوتش ،رسيد � عيسي

  .كرد  قيام
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�m��l��k��j��i�����h��g��f���e��d��c�m��l��k��j��i�����h��g��f���e��d��c�m��l��k��j��i�����h��g��f���e��d��c�m��l��k��j��i�����h��g��f���e��d��c����  
  كه  گاه آن را  مريم«  داستان ، سوره  در اين : يعني » در كتاب« !صمحمد  اي » و ياد كن«

 المقدس بيت  شرق  در جهت  مكاني  به : يعني » گرفت  كناره  شرقي  در مكاني

  قبله را  مشرق  جهت  نصاري  سبب  همين  به :گويد مي � عباس ابن .شد  گزين خلوت 

  مريم : قولي  به .متولد شد  المقدس از بيت  جهت  در اين � عيسيگرفتند زيرا   خويش

  فراغت و  را در خلوت  سبحان  تا خداي  گرفت  كناره  خاطر از مردم  اين  به  عليهاالسالم

  .كند  عبادت

  

��y��x���w��v��u��t������s���r���q��p��o��n��y��x���w��v��u��t������s���r���q��p��o��n��y��x���w��v��u��t������s���r���q��p��o��n��y��x���w��v��u��t������s���r���q��p��o��n  
  حال باشد و او را در  پنهان  مردم  تا از چشم » برخود گرفت  حجابي  در برابر آنان  پس«

  كه » فرستاديم خود را  او روح  سوي به  پس«  است  و مانع  پرده : حجاب .نبينند  عبادت

  آن  او حامل  كه  وحيي  وسيله  به  ناميد زيرا دين  او را روح  تعالي  حق . است � جبرئيل

 : يعني »شد  نمايان بر او  اندام  درست  بشري  صورت به  پس«شود  مي  زنده  است

  كه  طوري شد به  نمايان  عليهاالسالم  مريم  عيار در ديده  تمام  انساني  شكل  به � جبرئيل

قصد   وي  به  او نسبت  كه  پنداشت  مريم  پس  نداشت  كم  چيزي  هيچ  آدم بني  از اوصاف

  : جهت  همين  دارد به  بدي

  

������� �̀�_��~��}��|�������{��z������� �̀�_��~��}��|�������{��z������� �̀�_��~��}��|�������{��z������� �̀�_��~��}��|�������{��z������������������b��a��b��a��b��a��b��a  
 اگر از : يعني » ، اگر پرهيزگار باشي برم مي  پناه  رحمان  خداي  از تو به  من:  گفت«

  گاه پرده لذا از  برم مي  پناه �خدا  از تو به  من ،و پرهيزگارند  خداترس  كه  باشي  كساني

  مريم  هك  است  نقل . نكن  ستم  من  به ، اگر مؤمني :گويند  كه چنان .شو  بيرون  من

  و چون آمد مي  اش خاله  خانه  به  گاهش از پرده ،شد مي  حيض  كه  هنگامي  عليهاالسالم

  . گشت بازمي  خويش  گاه پرده  شد به مي  پاك
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��l��k��j��i��h��g���f��e���d��c��l��k��j��i��h��g���f��e���d��c��l��k��j��i��h��g���f��e���d��c��l��k��j��i��h��g���f��e���d��c  
  نيست  چنان : يعني » پرودگار توام  فرستاده  من  كه  نيست  جز اين« � جبرئيل » گفت«

  به  پروردگاري  همان  از جانب  من  بلكه  باشم  داشته  تو قصد بدي  به  نسبت  من  كه

  آنان از  انتظار بدي  كه  نيستم  و از كساني  بردي  او پناه  به  كه  ام شده  فرستاده  سويت

  كه  گناهان از  پاكيزه : زكي » ببخشم  پاكيزه  تو پسري  به  كه اين  براي« : ام رود و آمده مي

  .كند رشد مي  و پاكدامني  بر پاكي

  

��x��w��v��u����t��s��r��q���p��o��n��m��x��w��v��u����t��s��r��q���p��o��n��m��x��w��v��u����t��s��r��q���p��o��n��m��x��w��v��u����t��s��r��q���p��o��n��m  
 من  به  بشري  هيچ  كه باشد، با آن  پسري  برايم  چگونه«  عليهاالسالم  مريم » گفت«

 هرگز  و من«  است  نكرده  نزديكي  من  به  شوهري  هيچ : يعني » است  نرسانيده  دست 

  زناكاري  زن : بغي .آيد دنيا مي  به  شيوه دو  از اين  ا با يكيو فرزند عادت » ام زناكار نبوده

  .خواند از خود فرامي  خواهي كام  به  را در برابر پول  مردان  كه  است

  

��«��ª��©�� �̈�§¦����¥��¤��£��¢��¡���~����}��|��{�����z��y��«��ª��©�� �̈�§¦����¥��¤��£��¢��¡���~����}��|��{�����z��y��«��ª��©�� �̈�§¦����¥��¤��£��¢��¡���~����}��|��{�����z��y��«��ª��©�� �̈�§¦����¥��¤��£��¢��¡���~����}��|��{�����z��y  
كند   تو عنايت  به  پسري ،پدر بي  كه » است  چنين  حق  فرمان« � جبرئيل » گفت«

را  و تا او«ندارد   دشواريي  و هيچ » است  آسان  بر من  اين  كه  پروردگار تو فرموده«

و   آيه ،پدر  را بدون  وي  يا آفرينش ،را  طفل  تا آن : يعني » قرار دهيم  اي نشانه  مردم  براي

  جانب از  رحمتي و«برند   ما پي  درتق  كمال  به  با آن  كه  قرار دهيم  مردم  براي  اي نشانه

رسد  مي  مردم  به او  از جانب  كه  و خير بسياري  هدايت  سبب  به ، قرار دهيم»  خويش

  خداي  كه » است مقدر شده  كاري  و اين«  است  رحمتي  امتش  براي  زيرا هر پيامبري

  پس  شده  ثبت  وي  قديم  يازل  و در علم  را نوشته  آن  قلم ، را مقدر كرده  آن  عزوجل

  اين  به  كه  ناگزيري ! مريم  تو اي : عنيي .ندارد  برگشتي  و هيچ  است  يافتني  ا انجامقطع

و آزار   مفتريان  افتراي از  آن  دنبال به  كه  و بر آنچه  خويش  براي  الهي  انتخاب

  . صبر كني ،خواهد آمد  پيش  آزاردهندگان
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²��±��°��� �̄�®��¬²��±��°��� �̄�®��¬²��±��°��� �̄�®��¬²��±��°��� �̄�®��¬����������³��³��³��³  
دميد   عليهاالسالم  مريم  پيراهن  در چاك � جبرئيل : يعني »او باردار شد  به  مريم  پس«

  و به«باردار شد  � عيسي  او به  گاه رسيد آن  عليهاالسالم  مريم  شكم  به  و اثر دميدنش

 در  مريم« :گويد مي � عباس ابن » گرفت  كناره  دور از مردم  جايي به  حمل  آن  سبب

  .« گرفت  كناره ، است  فاصله  راه  چهار مايل و ايليا  آن  ميان  كه  لحم بيت  وادي  انتهاي

  

���Â��Á��À��¿��¾��½��¼���»��º����¹�� �̧�����¶��µ��´���Â��Á��À��¿��¾��½��¼���»��º����¹�� �̧�����¶��µ��´���Â��Á��À��¿��¾��½��¼���»��º����¹�� �̧�����¶��µ��´���Â��Á��À��¿��¾��½��¼���»��º����¹�� �̧�����¶��µ��´  
  مريم  درد زايمان : يعني »كشانيد  خرمايي  درخت  تنه  سوي او را به  درد زايمان  پس«

  در طلب او  گويي ،گردانيد  خشكي  خرماي  درخت  تنه  به  بردن  را ناچار و ناگزير از پناه

درد   شدت  هنگام باردار در  زن  كه درآويزد چنان  آن  و به  داده  تكيه  بود تا بر آن  چيزي

  و حالت  درد زايمان : مخاض .زند مي  آويزد و چنگ درمي  هر چيز ممكني  به  زايمان

  مريم » بودم  مرده  از اين  پيش  كاش  اي«  سالمعليهاال  مريم » گفت«  است  والدت

  آيه  اين .شوند  گمانبد  و دينش  در عفت  وي  به  ترسيد كه  كرد زيرا از آن  مرگ  آرزوي

 ،نوزاد  با اين  كه  دانست  مريم زيرا  است  فتنه  در هنگام  مرگ  آرزوي  بر جايز بودن  دليل

چيز  : نسي » بودم  شده  فراموش  باره يك«  كاش  اي »و«شود  مبتال مي  مردم  فتنه  به

  تألمي  هيچ  آن  شود زيرا از فقدان  تا فراموش  است  اين  آن  از شأن  كه  است  ارزشي بي

  ا بهعادت  مردم  كه  آن  و امثال  كهنه  كفش ، ريسمان ، ميخ  كردن  مانند گم ،دهد نمي  دست

  .دهند نمي  ارزشي  آنها هيچ

  

�Ã�Ã�Ã�Ã�������Í��Ì��Ë��Ê��É��È��Ç��Æ��Å��Ä���Í��Ì��Ë��Ê��É��È��Ç��Æ��Å��Ä���Í��Ì��Ë��Ê��É��È��Ç��Æ��Å��Ä���Í��Ì��Ë��Ê��É��È��Ç��Æ��Å��Ä  
  عليهاالسالم  مريم  سخن  اين � جبرئيل  چون : يعني »او ندا داد  او را از زيرپاي  پس«

  در زير آن يا  تل  در زير آن � ندا داد زيرا جبرئيل  وي  او را از فرودست ،را شنيد

  كه« ؛ندا داد  ا چنينر  بود و مادرش � خود عيسي  منادي : قولي به .خرما بود  درخت

 : سري » است  پديد آورده  آبي  تو جوي  از زيرپاي  پروردگارت  گمان مخور، بي  اندوه

كرد تا از   جاري  برايش  مريم  از فرودست  عزوجل  خداي  كه  است  كوچكي  آب  جوي
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و   رگبز  مردان  زيرا به  است � در اينجا عيسي  مراد از سري : قولي به .بياشامد  آن

  .گويند مي  سري ، باعظمت

  

���Ö��Õ��Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î���Ö��Õ��Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î���Ö��Õ��Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î���Ö��Õ��Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î  
را   خرما را بگير وآن  درخت  تنه : يعني » بجنبان  خويش  سوي خرما را به  درخت  و تنه«

  خرماي : جني  رطب »ريزاند مي  از درخت  اي تازه  بر تو خرماي«  خود بتكان  سوي به

  عمروبن. ريزاند مي  پاكيزه  تازه  بر تو رطب : يعني .اشدب  چيدن  آماده  كه  است  اي تازه

در . » نيست  بهتر از رطب  چيزي)  زايمان(  نفاس  در حال  زنان  براي« :گويد مي  ميمون

  عمه« :فرمودند  كه  است  آمده صخدا  از رسول � علي  روايت  به  شريف  حديث

  شد كه  آفريده  گلي  همان رما ازخ  بداريد زيرا درخت  خرما را گرامي  خود درخت

  .»...شد  آفريده  از آن � آدم

  تعالي  حق  و كار از سوي  كسب  بي  عيسي  از والدت  قبل) عليهاالسالم(  مريم ! آري

 بود اما  برايش  مخصوص  و تجليلي  گراميداشت  و اين ١شد مي  داده  بهشتي  پاك روزي 

  اين  علما در توجيه .خرما شد  درخت  تكاندن  ور بهمأم ،دنيا آورد را به � عيسي  چون

از  بود اما بعد  حق  عبادت  تماما مشغول � عيسي  از والدت  قبل  مريم :اند امر گفته

  وتالش  كسب  به  جهت  از اين ،شد  نيز مشغول � عيسي  دوستي  به  وي  دل ، والدت

  . مأمور گشت  روزي  آوردن  دست به  در جهت

  ولي  است  حتمي  رزق  آمدن  هرچند فراهم : كه اند بر اين كرده  استدالل  آيه  ا اينعلما ب

 ،و كار  كسب زيرا  است  ساخته  وابسته  خود انسان  و تالش  سعي  را به  آن �خداوند

  تضاد و تعارض در  با توكل  سنت  باشد و اين مي  در بندگانش  خداوند متعال  سنت

  . است  اسباب  به  بعد از توسل  زيرا توكل  نيست

  

  

                                                 
  .»37 /عمران آل»  كنيد به  نگاه 1
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J��I��H��G��F��ED��C��B��AJ��I��H��G��F��ED��C��B��AJ��I��H��G��F��ED��C��B��AJ��I��H��G��F��ED��C��B��A��������� ��� ��� ���R��Q��P��O�����N��M��L���K��R��Q��P��O�����N��M��L���K��R��Q��P��O�����N��M��L���K��R��Q��P��O�����N��M��L���K
���T��S���T��S���T��S���T��S  

 : يعني »دار آسوده  و ديده  بخور و بياشام«گوارا   آب  و از اين  رطب  از اين » پس«

  آدمياناز   كسي اگر  پس«  را از خود بران  و اندوه  بدار و غم  و مطمئن  را آرام  روانت

در   روزه مراد از » ام نذر كرده  روزه  رحمان  خداي  براي  من  هرآينه: ، بگو را ديدي

  مرادش » گفت  نخواهم  سخن  انساني  و امروز هرگز با هيچ«  است  سكوت  روزه ؛اينجا

  به . نخواهد گفت  از آنها سخن  يك  با هيچ ،آنها  خبر به  اين  بعد از دادن  بود كه  اين

  فهم  مفيد و قابل  اشاره با  نداد بلكه  آنان  به  خبر را نيز با تلفظ كلمات  او اين  حتي : قولي

  پيشين  هاي در ديانت  سكوت  روزه  كه  شويم يادآور مي .فهماند  آنان  امر را به  اين

  يياز زشتگو  كردن  سكوت ، اسالم  ندارد و سنت  مشروعيت  در اسالم  بود ولي  مشروع

  . است

  

�� �̀�_��� �̂�]��\��[��Z��YX��W���V��U�� �̀�_��� �̂�]��\��[��Z��YX��W���V��U�� �̀�_��� �̂�]��\��[��Z��YX��W���V��U�� �̀�_��� �̂�]��\��[��Z��YX��W���V��U  
  اي دورافتاده  جاي  از آن »خود آورد  قوم  پيش«را  � عيسي : يعني »او را  مريم  پس«

  چون  پس »بود  گرفته  او را در آغوش  كه درحالي«بود   كنار كشيده  خود را در آن  كه

  اشمئزاز از مشاهده انكار و ابراز  ر حالد »گفتند« ؛ديدند   وي  را در آغوش  آنها طفلي

 :فريا» را  زشت  چيزي«  شدي  مرتكب : يعني » آوردي  راستي  به ! مريم  اي« : حالت  اين

  . اي دنيا آورده  پدر به را بي  را زيرا فرزندي  و نادري  و ناپسند و عجيب  كار زشت

  

d��c��b��ad��c��b��ad��c��b��ad��c��b��a�������������i��h��g���f��e�i��h��g���f��e�i��h��g���f��e�i��h��g���f��e����������l��k��j��l��k��j��l��k��j��l��k��j  
 زيرا در  نيست عليماالسالم  برادر موسي  هارون ، هارون  مراد از اين » هارون خواهر  اي«

  زمان  در آن  بود كه  مرد نيكوكاري  هارون  اين  بود بلكه  فاصله  دو هزار سال  آن  ميان

  و عبادت  ما او را در صالح  كه  كسي  اي : است  اين  معني ؛ديگر  قولي به .كرد مي  زندگي

  چنين  مرتكب  آخر چگونه ، پنداشتيم مي عليماالسالم   برادر موسي  انند هارونو زهد م
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برادر   هارون  به  و عبادت  را در صالح  عليهاالسالم  مريم  آنان : ؟ يعني گرديدي  عملي

  .كردند  تشبيه عليماالسالم  موسي

مرا  صخدا  رسول« : گفت  كه  است  آمده � شعبه بن مغيره  روايت  به  شريف  در حديث

  بنگر كه: گفتند  من  به ]بودند نصاري  كه[  نجران  فرستادند، مردم  نجران  مردم  سوي به

از   قبل  سال  ساليان � موسي  كه درحالي ﴾b��ab��ab��ab��a﴿: خوانيد خود مي  شما در قرآن

را با   سخنشان  ، اين بازگشتم  چون  پس: گويد مي راوي  !كرد؟ مي  زندگي � عيسي

  زمان  در آن  مردم  كه  نگفتي  آنان  آيا به :فرمودند ، گذاشتم  در ميان صاخد  رسول

و   شيوه  يعني ،كردند مي  نامگذاري  پيشين  وصالحان  پيامبران  نام  خود را به  فرزندان

نبود و   مرد بدي  پدرت« ! خواهر هارون  اي :گفتند ! آري .»...بود؟  چنين  عادتشان

و   صالح  به  كه  هستي  و پرهيزگاري  پاك  بيت  از اهل تو : يعني »ار نبودز زناكني  مادرت

  .؟ گرديدي  كار بدي  چنين  مرتكب  چگونه  معروفند پس  عبادت

  

�q��p��on��m�q��p��on��m�q��p��on��m�q��p��on��m����� �� �� �� �t��s��rt��s��rt��s��rt��s��r�����������_��~��}��|��{��� � �z��y��x��w��v���u���_��~��}��|��{��� � �z��y��x��w��v���u���_��~��}��|��{��� � �z��y��x��w��v���u���_��~��}��|��{��� � �z��y��x��w��v���u
��a��`��a��`��a��`��a��`  

 اكتفا كرد و  اشاره  او فقط به »كرد  اشاره« � عيسي »خود  طفل  سوي به  مريم«

 نذر  سكوت  روزه  عزوجل  خداي  دستور نداد زيرا براي  گفتن  سخن  را به � عيسي

 سخن  است  كودكي  و در حال  در گهواره  كه  با كسي  چگونه: گفتند«بود   كرده

  : ظهور پيوست  به  بزرگي  معجزه  در اينجا بود كه »؟ بگوييم 

  نطق  آن  به � عيسي  كه  سخني  اولين  پس » وندمخدا  بنده  من« � عيسي » گفت«

  كه  در آنچه  آنان  كند كه  اعالم  نصاري  بود تا به  خداوند بزرگ  عبوديت  به  اعتراف ،كرد

 : يعني » داده  كتاب  من  به«گمراهند  ،خواهند داد  نسبت  وي  به  ا از ربوبيتبعد

  است  انجيل  وكتابش . باشم  كتاب  داراي  يامبريپ  كه  مقدر كرده  برايم  در ازل �خداوند

 . است  كرده  حكم  برايم  كتاب  دادن  و به  نبوتم  به : يعني » است  و مرا پيامبر ساخته«

  نازل  كتاب  بر وي  و نه پيامبر بود  نه  كودكي  حال  در اين � عيسي  كه  است  گفتني

  .بود  حتمي  آينده در  وقوعش  داد كه مي خبر  اي او از امر يقيني  بود بلكه  شده
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��m��l��k��j��i����h��g��f��e��d��c��b��m��l��k��j��i����h��g��f��e��d��c��b��m��l��k��j��i����h��g��f��e��d��c��b��m��l��k��j��i����h��g��f��e��d��c��b  
  براي  رسان بسيار نفع ، بركتبا:  مبارك » است  ساخته  مرا مبارك  باشم  و هر جا كه«

  دوام  مدت در : يعني » باشم  زنده  كه  و مادام«  است  و آموزگار خير و فضيلت  بندگان

مراد  » و زكات نماز  به«  است  مرا امر كرده : يعني » است  كرده  مرا سفارش« ؛ زندگانيم

  . است  نفس  يا پاكسازي ، مال  زكات : از زكات

  

��t��s��r���q��p��o��n��t��s��r���q��p��o��n��t��s��r���q��p��o��n��t��s��r���q��p��o��n  
 اليزال  قدرت  به � عيسي  گونه بدين » نيكوكار ساخته  مادرم  و مرا در حق«

  نگردانيده  و مرا جبار شقي«  است  نداشته  پدري  كه  دانست  كودكي  در حال �خداوند 

يا  . است در برابر پروردگار  نافرمان  بدبخت : زورگو و شقي  گردنكش :جبار » است

  . مادر است  شده  و نفرين  يا عاق ،نا اميد  معني  به : شقي

 ، نكشگرد  كه يابيد  مگر اين پدر و مادر نمي  را عاق  كسي  هيچ :اند گفته  از سلف  برخي

  .باشد مي  و بدبخت  تعالي  حق  نافرمان

  

��~��}��|��{���z��y��x��w��v��u��~��}��|��{���z��y��x��w��v��u��~��}��|��{���z��y��x��w��v��u��~��}��|��{���z��y��x��w��v��u  
  زنده  كه  و روزي  ميرم مي  كه  و روزي  شدم  زاده  كه  ، روزي بر من  و سالم«

بود زيرا   مقدر شده  سالمتي  متولد شدم  كه  در روزي  بر من : يعني » شوم مي  برانگيخته

  نيز سالمتي  مرگم  در هنگام  نرسانيد و بر من  آسيبي  هيچ  من  به  وقت  در آن  شيطان

 ناطق  و صدق  حق  سازد و مرا به نمي  مرا گمراه  هنگام  در آن  تعالي  زيرا حق  مقدراست

 روز از  زيرا در آن  است  نيز سالمتي  مجددم  برانگيختن  در هنگام  گرداند و بر من مي 

  . هستم  امان محشر در  و هراس  هول

 .كرد  اعالم  مادرش  را در آغوش  آن � عيسي  بود كه  موضوع  مجموعا نه  اين  پس

قدر   عقيده  به  بر معتقدان  آيات  اين  است  قدر سخت چه« :گويد مي � انس بن مالك

  شده  حكم  و آينده  در گذشته  وي  در باره  كه  اموري  از همه � زيرا عيسي)  قدريه(

  .»! است  خويش  افعال  خالق  بنده :گويند مي  قدريه  كه درحالي ،خبر داد  است
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 ؛آخر  به تا ... خدايم  بنده  من : شد و گفت  توصيف  يادشده  اوصاف  به  كه  كسي » اين«

 ـپندارند  مي  نصاري  كه  يا فرزند خدا چنان ،خدا  نه » است  پسر مريم  عيسي«همانا 

  اين : يعني »كنند مي  اختالف  در آن  آنان  كه  و درستي  راست  سخن  همان« هللالعياذ با

  عليهماالسالم  پسرمريم  عيسي  حقيقت  درباره  و درست  راست  سخن  همان ، سخن

  عيسي  به  كه اين  ازجمله ؛گويند مي  باره  در اين  و مغضوبان  گمراهان  كه  آنچه  نه ، است

  فرزندي  را نسزد كه خدا« : كه حالي در ،دهند را مي  سبحان  خداي  فرزندي  نسبت

  است  منزه«فرزند باشد   صاحب  تعالي  حق  كه  و سزاوار نيست  درست : يعني »برگيرد

كند،   را اراده  كاري  چون«  نادرست  نسبت  و از اين  سخن  از اين  است  و مقدس »او

 »شود موجود مي  درنگ بي  موجود شو پس: گويد مي  آن  به  كه  نيست  جز اين

  پس .موجود شد  درنگ بي  و او هم « موجود باش : كن« : گفت � عيسي  به  كه چنان

  داراي  رود كه مي  وي  بارهدر  توهم  اين  چگونه ، است  شأني  چنين اين  داراي  كه  كسي

از   تعالي  حق  كه  است  نيازمندي و  نقص  هاي فرزند از نشانه  باشد؟ زيرا داشتن  فرزندي

  . مبراست  آن

  

��É��È��Ç��Æ��ÅÄ���Ã��Â��Á��À��É��È��Ç��Æ��ÅÄ���Ã��Â��Á��À��É��È��Ç��Æ��ÅÄ���Ã��Â��Á��À��É��È��Ç��Æ��ÅÄ���Ã��Â��Á��À  
 و پروردگار شماست  پروردگار من  كه  خداست  در حقيقت« � عيسي : گفت »و«

او   كه  حقيقت  اين  شما درباره  به  آنچه : يعني » راست  راه  است  يد، ايناو را بپرست  پس 

  كجي  هيچ  كه  است  راستي  همانا راه  ، گفتم و پروردگار شماست  پروردگار من

  .شود نمي  هرگز گمراه ، راه  اين  و رونده  نيست  در آن  وانحرافي
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Ñ��Ð��Ï��ÎÍ���Ì��Ë��ÊÑ��Ð��Ï��ÎÍ���Ì��Ë��ÊÑ��Ð��Ï��ÎÍ���Ì��Ë��ÊÑ��Ð��Ï��ÎÍ���Ì��Ë��Ê�����������������Õ��������Ô��Ó��Ò�Õ��������Ô��Ó��Ò�Õ��������Ô��Ó��Ò�Õ��������Ô��Ó��Ò������Ö��Ö��Ö��Ö  
  كتاب  اهل  يا مجموعه  نصاري  هاي فرقه : يعني »كردند  اختالف  از ميانشان  اما احزاب«

  همچنين  او ساحر است :گفتند  پرداختند لذا يهوديان  اختالف  به � در امر عيسي

  مريم  نزديكان از  نجار مرد عابد و زاهدي  يوسف.  نجار است  او پسر يوسف :گفتند

نيز   نصاري . داشت  اشتغال  المقدس بيت  خدمت  به  با وي  همراه  بود كه  عليهاالسالم

او پسر  :گفتند  نسطوريه  فرقه ؛شدند  تقسيم  مختلفي  هاي فرقه  به � عيسي  درباره

  پس« هللالعياذ با ـ  خداست  سه  او سومين :گفتند  ملكانيه  و فرقه ـ هللالعياذبا ـ  خداست

  به  و عقاب  از حساب  در آن  كه  و آنچه » بزرگ  حضور در روزي از  بر كافران  واي

  . است  روز قيامت ،روز  اين  كه !افتد مي  جريان

از   يكي را در  نصاري  هاي فرقه  قسطنطين« :گويد مي  تاريخ  از علماي  نقل  كثير به ابن

  به  عظيم  اجتماع  در آن  هايشان گرد آورد و شمار اسقف  مشهورشان  گانه سه  مجامع

آنها  ،كرد  نظرخواهي � عيسي  درباره  از آنان  سپس ،رسيد  دوهزاروصدوهفتاد تن

  بسيار متفاوتي  هاي و آرا و انديشه  آورده  در ميان  و فاحش  جدي  او اختالفي  درباره

  بودند پس  متفق  قول  بر يك  همه  كه  از آنان  تن  ابراز كردند مگر سيصد و هشت

  گرايش  تن  سيصد وهشت  آن  نيز بود به  فيلسوف ، پادشاهي  عالوه  خود به  كه  سطنطينق

  آنها برايش  سپس .را طرد كرد  برگزيد و ديگران  نصاري  پيشوايي  را به  و آنان  يافت

را بنا   بسياري  هاي ساختند و پرداختند وبدعت  هايي و برنامه  قوانين  كرده  كتابها وضع

و   شام  سرزمين  شامل  كه  خويش  كردند و او در مملكت  را تحريف  مسيح  دين  نهاده

  كليساها به  تعداد اين :بنا كرد وگويند  بزرگي  كليساهاي  برايشان ،بود  و روم  جزيره

  .»شد مي  هزار بالغ  دوازده

  

���ã��â��á��à��ß���Þ��Ý��ÜÛ��Ú������Ù���Ø��×���ã��â��á��à��ß���Þ��Ý��ÜÛ��Ú������Ù���Ø��×���ã��â��á��à��ß���Þ��Ý��ÜÛ��Ú������Ù���Ø��×���ã��â��á��à��ß���Þ��Ý��ÜÛ��Ú������Ù���Ø��×  
  كه  روزي«  است  قوي  شان و بينايي  چقدر شنوايي : يعني »چقدر شنوا و بينا باشند«

را نافذ   شان روز بينايي  در آن  متعال  و جزا زيرا خداي  حساب  براي »آيند ما مي  سوي به

قرار   آن  جايگاه و  را در غير محل  و پرستش  نيايش  كه » ستمگران  اين  ولي«گرداند  مي
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كر  ، حق  يافتن و از »دارند آشكار قرار  در گمراهي«نيا در د : يعني »امروز«اند  داده

  ! قرار دارند اما هيهات  درستي  و رسم  پندارند بر راه مي  كه باشند درحالي و كور مي  والل

  

��M���L��K��J��I��H��G������F��E��D��C��B��A��M���L��K��J��I��H��G������F��E��D��C��B��A��M���L��K��J��I��H��G������F��E��D��C��B��A��M���L��K��J��I��H��G������F��E��D��C��B��A  
 و  افسوس  در آن  همگان  كه  از روزي : يعني » ده  بيم  را از روز حسرت  و آنان«

  ندادن  انجام بر  و نيكوكاران  خويش  و گناهان  بر بدكاري  بدكاران ؛خورند مي  حسرت

از  �خداوند كه  گاه  آن : يعني »شود  رسانيده  انجام  كار به  كه  گاه آن«خير بيشتر   اعمال

  به  تبهش  اهل شود و  پيچيده  درهم  اعمال  هاي كارنامه  گشته  فارغ  و داوري  حساب

آنها  : يعني »غفلتند آنها در  كه آن  و حال«درآيند   دوزخ  به  دوزخ  و اهل  بهشت

  در آخرت  كه  عذابي و از  بوده  فريفته  دنيوي  و اسباب  عاليق  در دنيا به  اكنون هم

 ،كردند مي  و انديشه دانستند اگر مي  كه غافلند در حالي ، شده  ساخته  آماده  برايشان

  ديگر و در راستاي  اي گونه به  شان و تالش  و كوشش  و وضع  در دنيا حال  گمان بي

  و هيچ  است  رفته �خداوند  ازلي  در علم  و اين »آورند نمي  ايمان  و آنان«بود   ديگري

  آمده ص اكرم از رسول �  سعيدخدري ابي  روايت  به  در حديث شريف .ندارد  برگشتي

 ـ  مرگ ،درآيند  دوزخ  به  دوزخ  و اهل  بهشت  به  بهشت  اهل  چون« :فرمودند  كه  است

  ساخته  متوقف  و دوزخ  بهشت  شود و در ميان مي  آورده ـ  است  ابلق  قوچي  گويي  كه

  شناسيد؟ ايشان را مي  آيا اين ! بهشت  اهل  اي :شود مي  ندا درداده  گاه شود آن مي

  ندا درداده  سپس . است  مرگ  اين ! آري :گويند نگرند و مي مي  را بلند كرده  گردنهايشان

نگرند  مي  را بلند كرده  گردنهايشان  شناسيد؟ آنان را مي  آيا اين ! دوزخ  اهل  اي :شود مي

كنند و بعد   را ذبح  آن  شود كه مي  دستور داده  گاه آن . است  مرگ  اين ! آري: گويند و مي

كار  در  و مرگي  است  جاوادنگي ! بهشت  اهل  اي :شود مي  در دادهندا   چنين  آن  ذبح از

 صخدا  رسول سپس . در كار نيست  و مرگي  است  جاوادنگي ! دوزخ  اهل  و اي . نيست

  دنيا در غفلت  اما اهل :فرمودند  كرده  اشاره  خويش  ا دسترا خواندند و بعدا ب  آيه  اين

  چنان  بهشت  اهل  پس« : است شده  اضافه �مسعود از ابن  يدر روايت .»برند سر مي دنيا به

  دوزخ  آنها بايد بميرند و اهل ،باشد  مردني  از فرط شادي  اگر كسي  شوند كه شاد مي
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  بايد همانان ،بميرد  و نوحه  از گريه  اگر كسي  آيند كه در مي  و ولوله  گريه  به  چنان

  .»باشند

  

��U��T��S��R��Q��P��O��N��U��T��S��R��Q��P��O��N��U��T��S��R��Q��P��O��N��U��T��S��R��Q��P��O��N��V��V��V��V  
 زمين  لذا از اهل » بريم مي  ميراث  به  است  آن  بر روي  را با هر كه  زمين  كه  ماييم«

  وسايل و  و كاالها و اسباب  از منازل  مردگان  را كه  ماند تا آنچه نمي  باقي  در آن  كسي 

در روز  : يعني »شوند مي  ما بازگردانيده  سوي و به«ببرد   ميراث  به ،اند جا گذاشته به

  . دهيم مي  سزا يا پاداش  را در برابر عملش  هر يك  پس  قيامت

  

�� �̀�_�� �̂���������]��\��[Z��Y��X���W�� �̀�_�� �̂���������]��\��[Z��Y��X���W�� �̀�_�� �̂���������]��\��[Z��Y��X���W�� �̀�_�� �̂���������]��\��[Z��Y��X���W  
  اين در  مردم  براي  از اخبارش : يعني »را  ، ابراهيم در كتاب« !صمحمد  اي » و ياد كن«

او   و جايگاه  نشأ  برتري  به  همگي  و اعراب  است  ر اعرابزيرا او پد  بخوان  سوره

 كنند كه  امر تأمل  آيند و در اين  هوش به  يادآوري  اين  معترفند تا آنها در نتيجه

 »بود و پيامبر  او صديق  گمان بي«  شرك  از اهل  توحيد بود نه  پيرو آيين � ابراهيم 

 :كند مي  نقل  سيوطي .بود �هللا  آيات  به  قوي  تصديقي  يا اهل ،بسيار راستگو : صديق

او و   ميان و  دو هزار سال � او و آدم  ميان ،كرد  زندگي  سال) 175( � ابراهيم

  . گرفت بر و و بار  برگ و  از او شاخ ‡نبياا  ختبود و در  فاصله  هزار سال � نوح

  

��p��o��n��m��l������k��j��i��h��g��f��e����d��c��b��a��p��o��n��m��l������k��j��i��h��g��f��e����d��c��b��a��p��o��n��m��l������k��j��i��h��g��f��e����d��c��b��a��p��o��n��m��l������k��j��i��h��g��f��e����d��c��b��a  
 « انعام»  در سوره  كه آزر بود چنان � راهيمپدر اب » گفت  پدرش  به« � ابراهيم » چون«

و « تو را  دعا و استغاثه »شنود نمي  را كه  چرا چيزي ! پدرجان«  گذشت) 74(  آيه

را   و از تو چيزي«  دهي مي  انجام  برايش  و نيايش  تو از عبادت  را كه  آنچه »بيند نمي

كند  مي  را از تو دفع  زياني  د و نهنك مي  تو جلب  را براي  منفعتي  نه  پس »كند نمي  دفع

  .پرستيد مي آزر آنها را  بودند كه  بتاني ،كور و كر  ارزش چيز بي  اين »؟ كني مي  عبادت«
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��~��}���|��{��z��y��x��w��v��u��t��s��r���q��~��}���|��{��z��y��x��w��v��u��t��s��r���q��~��}���|��{��z��y��x��w��v��u��t��s��r���q��~��}���|��{��z��y��x��w��v��u��t��s��r���q  
  به«با اميد وآرزو   آميخته ،آميز  مهرانگيز و لطف  با لحني  است  تعبيري  اين »! پدرجان«

  به � ابراهيم » است  تو را نيامده  كه  آمده  دست به  چيزي  از علم  من  به  كه  راستي

  او رسيده  به  از علم  اي بهره  وحي  وسيله  به  سبحان  خداي  از جانب  فهماند كه  پدرش

و از   پيدا كرده  دسترسي  حقايق  به  الهي  فيض  او در اثر اين ، بنابراين  نرسيده  وي  به  كه

  هم .گردد  راهنمون  حقيقت  راه  را به  گمراهان  كه  برخوردار است  و توانايي  موهبت  اين

  رساننده ، و درست » راست  راهي  را به تا تو  كن  پيروي  از من  پس« : گفت  روي از اين

  .» نمايم  هدايت«  اي وناخوشي  آفت  از هرگونه  دهنده و نجات  مطلوب  به

  

� �̀�_� �̀�_� �̀�_� �̀�_������i��h�����g���������f��e��d��cb��a��i��h�����g���������f��e��d��cb��a��i��h�����g���������f��e��d��cb��a��i��h�����g���������f��e��d��cb��a  
  اطاعت اثر  بتان  زيرا عبادت  نكن  از او اطاعت : يعني « نكن  را عبادت  شيطان ! پدرجان«

در   الهي  او فرمان  كه چرا » است  رحمان  عصيانگر خداي  شيطان  هرآينه«  است  شيطان

  ها از وي نعمت  كه  است  ر آنسزاوا  و عاصي  را فرو گذاشت  آدم  براي  كردن  سجده

و   سراسر خسران  وادي  در اين ! پدرجان  آورند پس  روي  ها بر وي و نقمت  شده  سلب

  .فرو نرو  زيان

  

��u��t��s��r�����q��p��o��n��m��l��k��j��u��t��s��r�����q��p��o��n��m��l��k��j��u��t��s��r�����q��p��o��n��m��l��k��j��u��t��s��r�����q��p��o��n��m��l��k��j  
تو برسد و تو   به  عذابي  رحمان  خداي  از جانب  كه  ترسم مي  از آن  من ! پدرجان«

 در افتي  در عذاب  با وي ، وي  و ياري  و دوستي  مواالت  سبب  و به » باشي  شيطان ولي 

  . گردي  وي  و همدم  قرين  و در دوزخ 

  

��¥��¤��£��¢¡�����~��}��|{���z��y��x��w��v��¥��¤��£��¢¡�����~��}��|{���z��y��x��w��v��¥��¤��£��¢¡�����~��}��|{���z��y��x��w��v��¥��¤��£��¢¡�����~��}��|{���z��y��x��w��v  
 : يعني » روگرداني  من  آيا تو از خدايان ! ابراهيم  اي«بار   سرزنش  آزر با لحني » گفت«

تو را   البته  اگر بازنايستي«؟  گرداني مي  غير آنها روي  سوي به  بتان  ينا  آيا از پرستش
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  است  اين « رجم»  معناي:  قولي به .كرد  تو را سنگسار خواهم : يعني »كرد  خواهم  رجم

دراز   مدتي : يعني »شو دور  دراز از من  وزگاريو برو ر«داد   خواهم  تو را دشنام  كه

  . خشمگينم بر تو  جدا شو زيرا من  و از من  كن  من  صحبت  ترك

  

���³��²��±���°�� �̄�®¬��«��ª��© �̈�§���¦���³��²��±���°�� �̄�®¬��«��ª��© �̈�§���¦���³��²��±���°�� �̄�®¬��«��ª��© �̈�§���¦���³��²��±���°�� �̄�®¬��«��ª��© �̈�§���¦  
  كه  بدان تو باد و  تقديم  ام و متاركه  درود توديع : يعني »بر تو  سالم« � ابراهيم » گفت«

  نه  است  توديع  سالم ، سالم  اين  پس .رسد نمي  تو آزاري  به  از من  پدري  حرمت  پاس  به

©����ª»��¬��}� : است  آيه  اين  و از مصاديق  داشت و گرامي  تحيت  سالم

� �®z: )63 /فرقان«) ! سالم :گويند سازند مي  را مخاطب  ، آنان جاهالن  و چون«. 

پر مهر   من بر  را او هموارهزي  خواهم مي  تو آمرزش  براي  از پروردگارم  زودي به«

  رسان و پرمهر ونيكي  بسيار پرلطف  بر من  همواره  متعالپروردگار  :حفيا » است  بوده

  بود كه  گونه  بدين . است  كرده  را اجابت  دعايم ، ام او را خوانده  كه  و هرگاه  است  بوده

كند تا  مي  مغفرت  طلب  سبحان  از خداي  برايش  داد كه  وعده  پدرش  به � ابراهيم

  را به  و ماليمت  نرمخويي بتواند  اميد كه  مايد و بدينن  را جلب  وي  الفت  وسيله بدين

  وعده  اين  البته .بزدايد  وي  را از جان  و سنگدلي  و سختي  برگردانده  وي  طبع

  .ميرد كفر مي او بر  امر بود كه  اين  به  وي  از علم  قبل  پدرش  به � ابراهيم

  

´́́́����µµµµ��������¶¶¶¶����̧̧̧̧����º��¹º��¹º��¹º��¹����»»»»����¼¼¼¼����½½½½����¾¾¾¾����¿¿¿¿����ÀÀÀÀ����ÁÁÁÁ������Ã��Â��Ã��Â��Ã��Â��Ã��Â  
مرا   نصيحت  هرگاه : يعني » گيرم مي  خوانيد، كناره غير از خدا مي  و از آنچه و از شما«

 شما  خود از ميان  با دين  اينك  نكرد پس  تأثيري  در شما هيچ  نپذيرفتيد و دعوتم

 » خوانم را مي  و پروردگارم«  گزينم مي  شما دوري  باطل  و از معبودان  كرده  هجرت

نا اميد  : يعني » نباشم  شقي  پروردگارم  در خواندن  كه  است  اميد آن«  يگانگي به

 از � مراد ابراهيم : قولي  به . و نا اميد نباشم  و بدبخت  يا عاصي . نباشم  خالي ودست

  دوران ببخشد تا در  اي فرزند و خانواده  وي  به  عزوجل  خداي  بود كه  اين  دعايش  اين
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خود   تنهايي  بگيرد و در وحشت  انس  ود با آنانخ  و غربت  گيري و گوشه  عزلت

  .يابد  آرامش  آنان  وسيله به

  

���Ó��Ò��Ñ�����Ð��ÏÎ��Í��Ì��Ë��Ê��É��È�����Ç��Æ��Å��Ä���Ó��Ò��Ñ�����Ð��ÏÎ��Í��Ì��Ë��Ê��É��È�����Ç��Æ��Å��Ä���Ó��Ò��Ñ�����Ð��ÏÎ��Í��Ì��Ë��Ê��É��È�����Ç��Æ��Å��Ä���Ó��Ò��Ñ�����Ð��ÏÎ��Í��Ì��Ë��Ê��É��È�����Ç��Æ��Å��Ä  
 چون : يعني » گرفت  پرستيدند، كناره بجز خدا مي  از آنها و از آنچه  چون  پس«

 سرزمين  سوي به �اخد  كرد و در راه  را ترك  و وطنش  سرزمين � ابراهيم 

او   به«كرد   هجرت ـقادر بود   دينش  بر آشكار ساختن  كه  جايي  يعني ـ  المقدس بيت 

  كه  ونزديكاني  كسان  عوض  به » را عطا كرديم«  اش نوه » و يعقوب«  فرزندش » اسحاق

پيامبر  آنها را از  هر يك : يعني » را پيامبر گردانيديم  و همه«بود   كرده  او تركشان

  فرزند وي  كرد كه  ازدواج  با ساره  بعد از هجرت � ابراهيم ! آري . گردانيديم

از  � اسماعيل  فرزندش  نخستين ، از تولد اسحاق  دنيا آمد و قبل از او به � اسحاق

 شهر  كه « حبرون« عمر كرد و در  سال) 180(  اسحاق ،بود  هاجر متولد شده  كنيزش

  نامش  كه  فرزند اسحاق � شد و يعقوب  دفن « مكفيله« در غار ، تامروز اس « الخليل«

 « آرام  فدان« در « راحيل و  ليئه»  نامهاي  به « البان»  اش بود با دو دختر دايي  اسرائيل

  وي  كرد و فرزندان  ازدواج »بلها زلفا و« : با دو كنيزشان  بعد از آنان  سپس ،كرد  ازدواج

  وي  زنان  از همين ،دنيا آمدند  به « آرام«و در  المولد بوده فلسطيني « ينبنيام« جز  همه  كه

  .هستند

  

���Ý��Ü��Û��Ú��Ù��Ø��×��Ö��Õ��Ô���Ý��Ü��Û��Ú��Ù��Ø��×��Ö��Õ��Ô���Ý��Ü��Û��Ú��Ù��Ø��×��Ö��Õ��Ô���Ý��Ü��Û��Ú��Ù��Ø��×��Ö��Õ��Ô  
  فرزندان ، ثروت ، كتاب ، نبوت : مراد از آن  كه » بخشيديم  آنان  به  خويش  و از رحمت«

 » داديم قرار  برايشان  بزرگ  نهايت  صدقي  و لسان«  است  از مظاهر رحمت  و غير اين

و   نام  كه طوري به ، است  بندگان  نيكو بر زبان  و ثناي  ذكر خير و ستايش : صدق  لسان

ما  : كه اين  جمله  از آن ؛باشد فراگير و منتشر مي  اديان  اهل  تمام  آنها در ميان  نيك  آوازه

  . فرستيم ميدرود  در نماز دعا و  وي  و آل � ابراهيم  براي صمحمد  امت
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ä��ã��âá��à��ß������Þä��ã��âá��à��ß������Þä��ã��âá��à��ß������Þä��ã��âá��à��ß������Þ�����������é��è��ç��æ��å���é��è��ç��æ��å���é��è��ç��æ��å���é��è��ç��æ��å  
تو  زيرا فقط »را  موسي«  قرآن  در اين : يعني » در كتاب« !صمحمد  اي » و ياد كن«

  الهي  سنت  در راستاي  رسالت  به  فرستادنت  بلكه  اي شده  برانگيخته  رسالت  به  كه  ينيست

  سوره  در اين  داستان  چهارمين  اين .باشد مي  انشبندگ  سوي  به ‡پيامبران  در فرستادن

و او را از ريا   رابرگزيده � ما موسي : يعني» بود  شده  كرده  او خالص  هرآينه« . است

 � موسي »بود  نبي  رسولي و«  ساختيم  و خالص  ديگر پاك  پليديهاي  و همه  و شرك

  بود زيرا شريعت  بود و نبي  فرستاده  بندگانش  سوي او را به �بود زيرا خداوند  رسول

  همراه  به  الهي  با خود كتابي  كه  است  كسي  رسول . آموخت مي  آنان  را به  عزوجل  خداي

  مستقلي  او كتاب  هر چند به ،رساند مي  مردم  را به  الهي  پيام  كه  است  كسي  دارد اما نبي

  .باشد  نشده  داده

  

�����������D��C���B��A�����������D��C���B��A�����������D��C���B��A�����������D��C���B��A��������������H��G��F��E��H��G��F��E��H��G��F��E��H��G��F��E  
طور   كوه  راست  از جانب � با موسي : يعني » او را ندا داديم  طور ايمن  و از جانب«

  مصر و مدين  در ميان  است  طور كوهي . گفتيم  سخن  وي  راست  و از جانب

در   درختي  را از ميان  الهي  كالم ،آمد مصر مي  سوي  به  از مدين � موسي  كه وهنگامي

با  ؛ ساختيم  خود نزديك  او را به : يعني»  او را رازگويان  ساختيم  و نزديك«يد طور شن

ما را   رازگويي و او  راز گفتيم  وي با  كه در حالي  وي  و جايگاه  منزلت  ساختن  نزديك

  .شنيد

  

��P��O��N��M��L���K����J��I��P��O��N��M��L���K����J��I��P��O��N��M��L���K����J��I��P��O��N��M��L���K����J��I  
 او  به  امبر ساختهرا پي  هارون  برادرش«خود   از نعمت : يعني »خود  و از رحمت«

�����À}� :كرد  درخواست  از ما چنين � موسي  كه  گاه آن»  بخشيديم � �¿��¾��½��¼��»

Â���Á...�z  : )او   را به  پشتم، را  برادرم  هارون ؛ قرار ده  از كسانم  دستياري  من  و براي
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از   سال چهار  هارون .»32 ـ 29/   طه«)  گردان  كارم  و او را شريك  استوار كن

  .بزرگتر بود � موسي

  

��]��\��[��Z���Y��X�������������W������V��UT��S��R���Q��]��\��[��Z���Y��X�������������W������V��UT��S��R���Q��]��\��[��Z���Y��X�������������W������V��UT��S��R���Q��]��\��[��Z���Y��X�������������W������V��UT��S��R���Q  
وي   را، هرآينه  اسماعيل«  در قرآن : يعني » در كتاب« !صمحمد  اي » و ياد كن«

 توصيف  بودن  وعده  راست  را به � فقط اسماعيل  سبحان  خداي »بود  وعده راست 

 در وعده  صداقت  به � بودند زيرا اسماعيل  چنين ‡نبياا  تمام  كه درحالي ،كرد 

 پدرش  او به  كه  بس  همين  وعد وي  در صدق .كوشا بود  امر سخت  مشهور و در اين 

  كه وفا كرد چنان  هم  وعده  اين  صبر كند و به  خويش  و سر بريدن  داد تا بر ذبح  وعده 

  .آيد مي»102 /صافات«  در سوره

  

�����_��^�����_��^�����_��^�����_��^������g��f��e��d��c��b���a��`��g��f��e��d��c��b���a��`��g��f��e��d��c��b���a��`��g��f��e��d��c��b���a��`  
  امتش :در اينجا  مراد از اهل  قولي به »كرد امر مي  نماز و زكات  خود را به  و اهل«

  زكات مراد از نماز و . تر است قوي  دوم  باشد و قول مي  اش و قبيله  قوم :ديگر  قولي وبه

 نزد  وارهو هم« . است  معروف  شرعي  دو عبادت  از همان  عبارت ،در اينجا

 ، پاك  نزد پروردگارش  همواره � اسماعيل  يعني :مرضيا »بود  پسنديده  پروردگارش

  .بود  و شايسته  پسنديده

  

��q��p��o�����������n�������m���lk���j��i��h��q��p��o�����������n�������m���lk���j��i��h��q��p��o�����������n�������m���lk���j��i��h��q��p��o�����������n�������m���lk���j��i��h  
جد  � ادريس » از ادريس«  در قرآن : يعني » در كتاب« !صمحمد  اي » و ياد كن«

  دادند كه  لقب  ادريس  جهت  او را بدان ،ودب « اخنوخ»  وي  اسم  كه  است � پدر نوح

كرد و   نازل  صحيفه سي  بر وي  تعالي  حق  كه  است  شده  داد زيرا روايت مي  بسيار درس

را بريد و   جامه  كه  است  كسي  و اولين  خط نوشت  با قلم  كه  است  كسي  او اولين

پوشيد  را مي  حيوانات  بشر پوست  از وي  و قبل كرد  تن  به  شده  دوخته  و جامه  دوخت

  مقاتله  و با قابليان  گرفت كار  را به  و ترازو و اسلحه  پيمانه  كه  است  كسي  و او اولين
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كردار  او راست  گمان بي«  است ‡ و نوح  بعد از آدم  پيامبر مرسل  كرد و او اولين

  ارائه  بسياري  تعريفات « مخلص« و « مخلص« ،« صديق»  علما براي »بود  پيامبري

  : جمله  از آن ،اند كرده

 در احوال  كه  است  كسي  و صديق  كردار است راست  كه  است  كسي  صادق ـ 1

  . است  خود افزون  و استقامت  و درستي  در راستي ، مختلف 

 و راا  مردم  ندارد كه  كند و دوست كار مي �خدا  براي  كه  است  كسي  مخلص ـ 2

  .كنند  ستايش

  هيچ لذا در او  ساخته  خود خالص  او را براي �خداوند  كه  است  كسي  مخلص ـ 3

  . است  نمانده  باقي �غير خداوند  سوي به  گرايشي

  

��u��t��s��r��u��t��s��r��u��t��s��r��u��t��s��r  
  چهارم  آسمان  او را به  خداوند متعال : قولي  به » بلند ارتقا داديم  مقامي  و ما او را به«

  كرده  روايت � مالك  بن  انس  شريف  از حديث  در صحيحش  مسلم  كه چنانباال برد 

 .كردند گذر  چهارم  در آسمان � بر ادريس  معراج  در شب صپيامبر خدا  كه  است

  شده  او داده  به  نبوت  از شرف  كه  است  اي معنوي  ارتقاي ،او  بردن مراد از بلند : قولي به

  .بود

  

�z��y��x���w��v�z��y��x���w��v�z��y��x���w��v�z��y��x���w��v������h��g��f��e��d���c��b��a�� �̀�_��~��}��|��{��h��g��f��e��d���c��b��a�� �̀�_��~��}��|��{��h��g��f��e��d���c��b��a�� �̀�_��~��}��|��{��h��g��f��e��d���c��b��a�� �̀�_��~��}��|��{
��u��t��s��������r�����q����p��o���n������m���l��kj��i��u��t��s��������r�����q����p��o���n������m���l��kj��i��u��t��s��������r�����q����p��o���n������m���l��kj��i��u��t��s��������r�����q����p��o���n������m���l��kj��i  

و   است ‡نبياا  يا مراد جنس .اينجا  تا به  سوره  از اول  ذكر شده  پيامبران : يعني » آنان«

كرد از   انعام  انخداوند بر ايش  بودند كه  از پيامبران  كساني«شود  مي  آنان  همه  شامل

 � آدم عهد  به  كه  است � ادريس ؛در اينجا  آدم  مراد از فرزندان » آدم  فرزندان

  ازآن  برخي : يعني » سوار كرديم  كشتي بر  نوح  همراه  كه  و از كساني«بود   نزديك

  ايشان و  كرديم  سوارشان  كشتي  به � با نوح  بودند كه  كساني  از نسل ‡پيامبران

  پيامبران  كه » ابراهيم  و از فرزندان«اند  ‡تا عهد ابراهيم  ديگر بعد از ادريس  پيامبران
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و   يحيي ،زكريا ، هارون ، موسي كه ؛ يعقوب : يعني » اسرائيل  و از فرزندان«اند  مانده باقي

 ؛ اسالم  سوي به » نموديم  هدايت را  ايشان  كه و از كساني«اند  جمله  از آن ‡عيسي

  خلعت  را به  ايشان  تا بدانجا كه » برگزيديم و«  تاريخ  در طول  واحد الهي  دين  اين

  به  و گريان  كنان شد، سجده مي  خوانده  رحمان  آيات  برآنان  چون« ؛ آراستيم  پيامبري

 ،شنيدند را مي  عزوجل  خداي  آيات  چون ‡پيامبران گروه  اين : يعني »افتادند مي  خاك

  كرده  ارزاني  آنان بر  كه  بزرگي  هاي نعمت  پروردگار خود در قبال  يستند و برايگر مي

 ، عظام  انبياي  علما با اقتدا به  كه  بايد دانست .افتادند حمد و شكر فرومي سجده  بود، به

  .دارند  در اينجا اجماع  تالوت  سجده  برمشروعيت

3�(��  «  <=> �'!��,	  ��\��?/��<+ : است  آمده  شريف  در حديثA= ��!3�: بخوانيد و  را  قرآن

  .»زور بگريانيد  خود را به ، نگريست شما نمي  اگر چشم  بگرييد پس

  

��¤���£��¢��¡���~��}��|��{��z�����y��x��w��v��¤���£��¢��¡���~��}��|��{��z�����y��x��w��v��¤���£��¢��¡���~��}��|��{��z�����y��x��w��v��¤���£��¢��¡���~��}��|��{��z�����y��x��w��v  
شعار  به  كه ، هايشان از امت  بد و ناخلف »ماندند  جاي به  جانشيناني  از آنان  پس  گاه آن«

مقصر و   و اعمالشان  در افعال  بودند ولي  آراسته ‡نبياااز   و پيروي  ايمان  و نشان

 »ساختند  نماز را تباه  كه« ؛بود  جهت  همين  كردند به مي  عمل ‡نبياا  شيوه  برخالف

  است  روشن  البته .جا نياوردند به  مشروع  آنها نماز را بر وجه  كه  است  مراد اين : قولي  به

از   ، يا شرطي ازفرايض  يا فرضي ،تأخير اندازد  به  آن  نماز را از وقت  سهر ك  كه

و   است  گردانيده  و تباه  ضايع را  آن  گمان بي ،كند  را ترك  آن  از اركان  شروط، يا ركني

يا منكر  ،كند  ترك  كلي  را به آن  كه  است  نماز كسي  كردن در تباه  تر از وي سخت

در روز   بنده  كه  يزيچ  اولين اقطع« : است  آمده  شريف  در حديث .گردد  آن  فرضيت

و   درست  اگر نماز وي  پس  است  وي نماز ،گيرد قرار مي  مورد محاسبه  آن  بارهدر  قيامت

و   ناكام  حقا كه ،بود  فاسد و تباه  نماز وي و اگر  است  رستگار شده  حقا كه ،برابر بود

  .»... است  زيانمند گشته

  نفسهايشان  را كه  محرماتي : يعني »كردند  پيروي  از شهوات«  ناخلف  جانشينان  آن »و«

  آن  در معني  بصري حسن .و زنا را  مانند شرابخواري ؛شدند  مرتكب  داشت  تمايل  بدان
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  دكان  به  مانند چسبيدن ؛شدند سراها پايبند منفعت  كرده  آنها مساجد را تعطيل« :گويد مي

و   شر است : غي »در رو شوند رو  با غي  زودي  به  پس« « و كشتزار و غيره  و بازرگاني

در  .« است  در جهنم  واديي ، غي« :گويد مي � عباس ابن . است  و ناكامي  زيان : قولي به

خواهند   جانشيناني ، من  درگذشت از  سال  از شصت  پس« : است  آمده  شريف  حديث

  با شر و زيان  زودي  به  اينان  كنند پس مي  پيروي  و از شهوات  ساخته  ا تباهنماز ر  آمد كه

خوانند اما  را مي  قرآن  خواهند آمد كه  جانشيناني  بعد از آنان  سپس ،روبرو خواهند شد

و   منافقي ، مؤمني :خواند را مي  قرآن  كس  و سه.كند تجاوز نمي  هايشان از حنجره

و   كافر است  قرآن  به  منافق ،دارد  ايمان  قرآن  به  مؤمن« :گويد علما مياز   يكي .« فاجري

  عبدالرحمن از ابي  است  شده  روايت  چنين .»خورد مي  نان  قرآن  وسيله  فاجر به

  .:مقري

  

��²��±��°���� �̄���®��¬��«��ª���©�� �̈�§��¦��¥��²��±��°���� �̄���®��¬��«��ª���©�� �̈�§��¦��¥��²��±��°���� �̄���®��¬��«��ª���©�� �̈�§��¦��¥��²��±��°���� �̄���®��¬��«��ª���©�� �̈�§��¦��¥  
 و عمل  آورده  و ايمان  كرده  توبه  كه  آنان«شوند  روبرو نمي  شر و زيان  به »مگر«

  پيروي نمازها و  ساختن براثر تباه  كه  كردند از تقصيراتي  توبه : يعني »دادند  انجام  صالح 

  به ، گشتهباز  وي  و طاعت  عزوجل  خداي  سوي به ، و بنابراين  سر زده  از آنان  از شهوات

آيند  در مي  بهشت به  گروه  آن  پس«دند دا  انجام  و صالح  شايسته  و عمل  آورده  او ايمان

 ،شود نمي  كاسته  هيچ  از پاداشهايشان : يعني » نخواهد رفت  بر ايشان  ستمي  و هيچ

�©�« : است  آمده  شريف  در حديث .باشد  اندك  كه  هرچند همA?�   #� ��_?�  #J)   b

��v  �? : ندارد  اهيگن  هيچ  كه  است  كسي  همچون  كار از گناه توبه«.  

  

��À��¿����¾���������½�������¼��»º���¹������ �̧�¶��µ�� �́�³��À��¿����¾���������½�������¼��»º���¹������ �̧�¶��µ�� �́�³��À��¿����¾���������½�������¼��»º���¹������ �̧�¶��µ�� �́�³��À��¿����¾���������½�������¼��»º���¹������ �̧�¶��µ�� �́�³  
 به : يعني » است  داده  وعده  بندگانش  به  خداوند رحمان  كه  جاويداني  باغهاي  همان«

  ايمان  آنها درحالي  به  كه  بندگاني : يعني » غيب  به«  كردارش  كار شايسته توبه  بندگان 

از  ؛ يشدن  وانجام » است  ا آمدنياو قطع  وعده  در حقيقت«اند  نها را نديدهآ  آوردند كه

  .شوند وارد مي  بدان  اهلش  كه  جاوداني  بهشت  جمله  آن
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��Í��Ì����Ë��Ê��É��È���ÇÆ����Å��Ä����Ã��Â��Á��Í��Ì����Ë��Ê��É��È���ÇÆ����Å��Ä����Ã��Â��Á��Í��Ì����Ë��Ê��É��È���ÇÆ����Å��Ä����Ã��Â��Á��Í��Ì����Ë��Ê��É��È���ÇÆ����Å��Ä����Ã��Â��Á  
 سود  هيچ  كه  است  اي و ياوه  بيهوده  سخن :لغو »شنوند نمي  لغوي  سخن  در آنجا هيچ«

نباشد   عزوجل  خداي ذكر  در آن  كه  است  هر سخني ،لغو : قولي به .دربر ندارد  و منفعتي

  گفتن  يا سالم ،شنوند را مي ديگر بر خود يك  سالم  بهشتيان  آن  ليكن : يعني » جز سالم«

و هر  » در آنجا برقرار است  و شام  صبح  شان و روزي«شنوند  را بر خود مي  فرشتگان

و غير   و شام  در صبح ـدارند   عادت  بدان  كه  هر وقتي  به ،بخواهند  را كه  اي ميوه غذا و

  . است  آماده  و اندوه  رنج و بي  مهياست  نزد آنان ـ  آن

  روشن و  طور ابد نوراني  آنجا به  بلكه  نيست  و روزي  شب  در بهشت« :گويند علما مي

  و شام  صبح  اندازه  به  از وقت  مقداري : آيه  ايندر   و شام  مراد از صبح  پس .« است

  . است

  

��×��Ö���������Õ��Ô��Ó���Ò��Ñ��Ð������Ï��Î��×��Ö���������Õ��Ô��Ó���Ò��Ñ��Ð������Ï��Î��×��Ö���������Õ��Ô��Ó���Ò��Ñ��Ð������Ï��Î��×��Ö���������Õ��Ô��Ó���Ò��Ñ��Ð������Ï��Î  
 ميراث  پرهيزگار باشند، به  خود كه  از بندگان  هريك  به  كه  است  بهشتي  همان  اين«

  كه آن بعد از ؛ است  تقوي  اهل  شايسته  اعمال  ميراث ، برين  بهشت  اين : يعني » دهيم مي 

  . ايم گردانيده  حرام  را بر غيرشان  آن

  

���ì��ë��êé��è��çæ��åäãâáàßÞ��ÝÜÛÚÙ��Ø���ì��ë��êé��è��çæ��åäãâáàßÞ��ÝÜÛÚÙ��Ø���ì��ë��êé��è��çæ��åäãâáàßÞ��ÝÜÛÚÙ��Ø���ì��ë��êé��è��çæ��åäãâáàßÞ��ÝÜÛÚÙ��Ø  
  به ! جبرئيل  اي : يعني » آييم فرود نمي  پروردگارت  فرمان  جز به«  فرشتگان »و ما«

 اين  هآي  نزول  سبب . آييم فرود نمي  تعالي  حق  و فرمان  حكم  ما جز به ؛ما بگو  رسول

شدند  مي  نگران  سخت � جبرئيل  از ديركرد نزول صخدا  رسول  بود كه 

امر   جز به  فرشتگان  خبر دهد كه  ايشان  را مأمور كرد تا به � جبرئيل �خداوند پس

چيز تو راباز   چه« :گفتند  جبرئيل  به صخدا  رسول  كه  است  روايت .آيند فرود نمي  وي

  نازل  كريمه  آيه  اين  بود كه  همان »؟ ديدار ما بيايي  به  تر از اكنونبيش  كه دارد از اين مي

و   جهات از » دو است  اين  ميان  سر ما و آنچه  پشت  ما و آنچه  روي  پيش  آنچه« .شد

خود   فرشتگان ما  پس »دارد  او اختصاص  به  همه«  و آينده  گذشته  يا از زمانهاي ، اماكن
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هرگز   پروردگارت و«  اندازيم جلو نمي ـ  تعالي  حق  فرمان  جز به ـ  كاري  را در هيچ

 ـ  است  نكرده  تو را فراموش  تعالي  حق !صمحمد  اي : يعني » كار نيست  فراموش

و   كند زيرا غفلت نمي  را فراموش  چيزي  و او هرگز هيچ ـتأخير افتد   به  يهرچند وح

  . بر او جايز نيست  فراموشي

  

�B��A�B��A�B��A�B��A������N��M����L���K��J���IH���G��F��E��D��C��N��M����L���K��J���IH���G��F��E��D��C��N��M����L���K��J���IH���G��F��E��D��C��N��M����L���K��J���IH���G��F��E��D��C  
 و  آفريننده  تعالي  حق : يعني » دوست  آن  ميان  و آنچه  پروردگار آسمانها و زمين«

در  و  او را بپرست  پس«  آنهاست  در ميان  كه  است  و چيزهايي  آسمانها و زمين  مالك

  پايداري  پرستش  اين  ريهايو دشوا  تكاليف  بر تحمل : يعني » او شكيبا باش  پرستش

تا در امر   نيست  او همتا و نظيري  براي : يعني »؟ شناسي مي  او همنامي  آيا براي«  كن

 »هللا»  كه  او را درنامش : است  اين  معني  قولي به .ورزد  با او مشاركت  و عبادت  نيايش

  نام  هرگز به ـآنها  يا غير  بتاناز   اعم ـچيز   هيچ  كه  معني  اين  به ، نيست  شريكي  است

  .اند نشده  نامگذاري »هللا«

  

��W��V��U���T��S��R��Q��P��O��W��V��U���T��S��R��Q��P��O��W��V��U���T��S��R��Q��P��O��W��V��U���T��S��R��Q��P��O  
  راستي ، بميرم  آيا وقتي«  كافر است  انسان :در اينجا  مراد از انسان »گويد مي  و انسان«

ستبعاد ا در اينجا مفيد انكار و  استفهام »؟ شده  زنده«از قبر  »شد  خواهم  آورده  بيرون

  . است

و   مغيره  بن وليد  درباره  آيه  اين :گويد مي  كريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان ك عباس  ابن

  .شد  نازل  يارانش

  : است  كافر منكر معاد اين  انسان  آن  پاسخ

  

��b��a�� �̀���_��� �̂�]��\��[���Z������Y��X��b��a�� �̀���_��� �̂�]��\��[���Z������Y��X��b��a�� �̀���_��� �̂�]��\��[���Z������Y��X��b��a�� �̀���_��� �̂�]��\��[���Z������Y��X  
 نبوده  چيزي  كه آن  و حال  ايم يدهما قبال او را آفر  آورد كه ياد نمي  به  آيا انسان«

  در اين انديشد و خود نمي  در آغاز آفرينش ،منكر رستاخيز  انسان  آيا اين : يعني »؟ است 
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ايجاد  و ما او را  است  بوده  معدوم  كلي  به  از آفرينش  قبل  كند كه نمي  تأمل  حقيقت

  و خيلي  يافته راه  آفرينش  اعاده  امكان  به  از آن ،كند  تأمل  حقايق  ؟ اگر او در اين ايم كرده

و   موجود از بازآفريني  يك  آفرينش  رسد زيرا مسلما ابتداي مي  حقيقت  اين  به  ساده

  . انگيزتر است  دشوارتر و شگفت  آن  اعاده

  

o��n��m��l��k��j��i��h�������g���f��e��d��co��n��m��l��k��j��i��h�������g���f��e��d��co��n��m��l��k��j��i��h�������g���f��e��d��co��n��m��l��k��j��i��h�������g���f��e��d��c��������������p��p��p��p
��v��u�������t��s���r��q��v��u�������t��s���r��q��v��u�������t��s���r��q��v��u�������t��s���r��q  

 : يعني » سازيم محشور مي  را با شياطين  آنان  البته  سوگند كه  ردگارتپرو  به  پس«

 ،اند ساخته  گمراهشان  كه  با شياطينشان  همراه  از قبرهايشان  آوردن  را بعد از بيرون  آنان

  ازفرط آنچه »اند  زانو در افتاده  به  كه  در حالي  سپس«  آوريم محشر گرد مي  سوي به

را  آنها  همه« ؛دهد مي  دست  از حساب  و ترس  قيامت  موقف  از هول  آنان  به  كه

بر   را كه  از آنان  كساني  اي از هر شيعه  گاه آن.  گردانيم حاضر مي  جهنم  پيرامون

از   اي و طايفه  از هر دسته : يعني » كشيم مي  اند، بيرون تر بوده سركش  رحمان  خداي

و   از رهبران  عبارت  آنها را كه  ترين و نافرمان  ترين سركش ،و فساد  گمراهي  طوايف

  كه  است  يا گروهي  فرقه : شيعه . كشيم مي  و بيرون  كنيم جدا مي ،شر و فسادند  رؤساي

  .باشد  متفق  رأي  بر يك  يا در انديشه ، يا در مذهب ، عقيده در

  

��_��~�����}��|��{���z��y��x��w��_��~�����}��|��{���z��y��x��w��_��~�����}��|��{���z��y��x��w��_��~�����}��|��{���z��y��x��w  
 : يعني » سزاوارترند، داناتريم  در دوزخ  درآمدن  به  كه  انيكس  ، خود به از آن  پس«

  آتش در  سوختن  به  همانان ،ترند سركش  رحمان  در برابر خداي  كه  گروهي  ا همانقطع

  .سزاوارترند  هم

  

��e��dc���b��a��`��e��dc���b��a��`��e��dc���b��a��`��e��dc���b��a��`������j��i��h������g��f��j��i��h������g��f��j��i��h������g��f��j��i��h������g��f  
 ! آدم  فرزندان  اي : يعني » است  آن  شونده وارد  كه مگر اين  نيست  كس  و از شما هيچ«

مرور و   معني  به :ورود .وارد خواهد شد  دوزخ  به  كه مگر اين  از شما نيست  يك  هيچ
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 : يعني » است  حتمي  حكمي  امر بر پروردگارت  اين«  است »صراط»  از پل  گذشتن

و   ردهك  فيصله را  آن  سبحان  خداي  كه  است  و قطعي  محتوم  امري ، عبور از دوزخ

  .دهد مي  روي  ناخواه خواه

 روايت  به  ذيل  شريف  حديث  جمله  از آن ؛ است  آمده  هم  احاديثي  باره در اين

 صراط وارد  به  همگي  مردم« :فرمودند  كه  است صخدا  از رسول �مسعود ابن 

صراط  زا  خويش  با اعمال  پس  است  دوزخ  پيرامون  ايستادنشان  شوند و ورود آنان مي

  هستند كه  كساني  گذرند و از آنان مي  مانند برق  هستند كه  كساني  از آنان ؛گذرند مي

مانند   هستند كه  كساني  و از آنان ـ  نيكو و تيزتك  اسبان  همچون ـگذرند  مانند باد مي

مرد   يك  دويدن مانند  هستند كه  كساني  گذرند و از آنان مي  نيكو و اصيل  شتران

در   نور وي  كه  است  از صراط، مردي  در گذشتن  آنان  آخرين  گذرند تا بدانجا كه مي

صراط او را   گذرد كه مي  از آن  باشد و درحالي مي  پاهايش  ابهام  دو انگشت  موضع

  گيرد، بر آن قرار نمي  پاها در آن كه  است  لغزنده  صراط پلي. زير اندازد  گرداند تا به برمي

  همراه  هستند كه  صراط فرشتگاني  وجود دارد، بر دوكناره ١ انند خار حسكم  خاري

  .»درافگنند  دوزخ  ربايند تا به مي  آن  وسيله به را  و مردم  است  از آتش  قالبهايي  آنان

  

��s��r���q�����p����o����n��m��l��k��s��r���q�����p����o����n��m��l��k��s��r���q�����p����o����n��m��l��k��s��r���q�����p����o����n��m��l��k  
دنيا  در  را كه  كساني : يعني » دهيم مي  اند، نجات بوده  پيشه  تقوي  را كه  كساني  گاه آن«

  دوزخ  آتش  موجبات . دهيم  مي  اند نجات پرهيز و پروا كرده  دوزخ  آتش  از موجبات

بر   همگي  مردم  چون  پس . وي  و نافرماني  عزوجل  خداي  كفر به :از  است  عبارت

  وسيله به ،اند دهكر پروا  اند و از وي پيشه  تقوي  را كه  كساني  تعالي  حق ،صراط درآيند

و «دهد  مي  نجاتشان  درآتش  گذراند و از افتادن از صراط مي  صالحشان  و اعمال  ايمان

در   سقوط كرده  دوزخ  صراط به از  كه » گذاريم فرو مي  زانو درافتاده  را آنجا به  ظالمان

را   از آن  شدن  يرونب  اند و توانايي افتاده  بر زانوهايشان  كه درحالي ،مانند مي  باقي  آن

  .ندارند

                                                 
  .نامند نيز مي»  سعدان« را  آن  كه  خار در نجد است  ينوع 1
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قدر  به  است  ممكن  كبيره  گناهان  مرتكب  كه  است  اين  و جماعت  سنت  اهل  عقيده

  .يابد مي  نجات  از آن  طور قطع  به  سپس ،شود  عذاب  در دوزخ  خويش  گناهان

  

{��z��y��x��w��v����u��t{��z��y��x��w��v����u��t{��z��y��x��w��v����u��t{��z��y��x��w��v����u��t����������������������¥��¤��£��¢���¡�������~��}���|��¥��¤��£��¢���¡�������~��}���|��¥��¤��£��¢���¡�������~��}���|��¥��¤��£��¢���¡�������~��}���|  
 »اند ورزيده كفر  كه  شود، كساني  خوانده  ما بر آنان  و روشن  واضح  تآيا  و چون«

  به  نه ،كنند مي  معارضه  گريزند و با آن ما مي  از آيات ،آورند  ايمان  آن  به  كه اين  جاي به

: گويند اند، مي آورده  ايمان  كه  آنان  به« ؛ كافران  فاسد زيرا اين  با استدالل  بلكه  حجت

 .و كافرانند  مؤمنان : گروه مراد از دو » بهتر است  جايگاهش  از ما دو گروه  يك  مكدا

 ؛ و مرتبه  جاه  از روي ،بهتر ؛ و مسكن  ما از نظر منزل  آيا گروه :اند گفته  آنان  گويي

  يك  كدام »و«شما   يا گروه  بيشتراست ؛ و حشم  و خدم  و ياران  بزرگتر و از نظر پيروان

  گروه  يك  و محفل  مجتمع : و نادي  ندي » مجلس  از روي  نيكوتر است«  دو گروه از ما

  استدالل  اين مراد آنها از . تر است  ازشما آراسته ما  و محفل  مجلس : يعني . است

و   بر باطل ، و قدرت  و كوكبه  ناز و نعمت  همه  با اين  ما چگونه : كه  است  اين  فاسدشان

  .؟ و حقيقت  بر حق ،چيزها  همه ها و بي اندكترين و شما  داريم ناروا قرار

از   وي  و امثال  حارث نضربن  سخن  اين  گوينده : است  شده  روايت  نزول  سبب  در بيان

  ژنده  لباسهاي و فقر با  را در تنگدستي صخدا  رسول  اصحاب  وقتي  بودند كه  قريش

  هاي و با جامه  رفاه و  و آرايش  و خود را در خرمي ديدند مي  تكيده  درهم  هاي و خانه

  !! است  همين  و باطل  معيار حق  گويي ؛گفتند مي  آنان  را به  سخن  اين ،فاخر

  :فرمايد مي  آنان  در پاسخ  پروردگار متعال

  

��°�� �̄�®��¬��«��ª��©�� �̈�§���¦��°�� �̄�®��¬��«��ª��©�� �̈�§���¦��°�� �̄�®��¬��«��ª��©�� �̈�§���¦��°�� �̄�®��¬��«��ª��©�� �̈�§���¦  
  اثاثي  كه«  است  و گروه  امت : قرن » كرديم  هالك  از آنان  بسيار قرنها را پيش  و چه«

از شتر و گاو وگوسفند  ؛ طور مطلق  به  است  مال : اثاث »فريباتر داشتند  بهتر و ظاهري

،  ، پرده لباس ، مانند فرش ؛ است  خانه  فقط متاع ، اثاث : قولي  به . و غيره  تا كاال و پول

  از روي  مردم  تر بودند در پيشو منظرنيك  يعني :ارئي . آن  و امثال  گاه ، تكيه تخت
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از ناز و   برخورداري و زيبا و  ظاهر فريب  و اندامهاي  قد و قواره  ياداشتن ، پوشي خوش

  . نعمت

نابود  را  در ناز و نعمت  و فرورفته  متمدن  هاي بسيار امت  چه  برويد و بنگريد كه ! بلي

  .آييد نمي  حساب  به  نظر چيزي  ز اينآنها ابا   در مقايسه  قريش  شما قبيله  كه  كرديم

  

���Ä��Ã� �Â��Á� � �À��¿� �¾� � �½� �¼�� »º� � � � �¹�� � �̧ �¶��µ��´� � � � � � � � �³� � �²� �±���Ä��Ã� �Â��Á� � �À��¿� �¾� � �½� �¼�� »º� � � � �¹�� � �̧ �¶��µ��´� � � � � � � � �³� � �²� �±���Ä��Ã� �Â��Á� � �À��¿� �¾� � �½� �¼�� »º� � � � �¹�� � �̧ �¶��µ��´� � � � � � � � �³� � �²� �±���Ä��Ã� �Â��Á� � �À��¿� �¾� � �½� �¼�� »º� � � � �¹�� � �̧ �¶��µ��´� � � � � � � � �³� � �²� �±
��Ì��Ë��Ê���É���È��Ç��Æ��Å��Ì��Ë��Ê���É���È��Ç��Æ��Å��Ì��Ë��Ê���É���È��Ç��Æ��Å��Ì��Ë��Ê���É���È��Ç��Æ��Å  

 او  به  رحمان  ، خداي است  در گمراهي  هركه«  مشركان  اين  به صمحمد  اي »بگو«

رهرو  و  برداشته  نفس  هواي  در دنيا سر به  هر كس : يعني » دادني  دهد، افزون مي  افزون

  كه  گردانيده او  امر را جزاي  اين  خداوند متعال  گمان بي ، است  گرديده  ضاللت  بيراهه

  تا با بار گناه بيفزايد  اش و بر گمراهي  فرو گذاردش  و تاري  تيره  سخت  در گمراهي

  كه »شود مي  داده  وعده  آنان  به  نند آنچهببي  تا وقتي«برود   عقبي  سراي  به  تري سنگين

  برآنان  كه  و آنچه »را  يا ببينند قيامت«  و اسارت  شدن  در دنيا با كشته  است » يا عذاب«

  چه  جايگاه  كه  خواهند دانست«  هنگام  در اين » پس« ؛آيد فرود مي  اخروي  از عذاب

فخر   بر مؤمنان  كه  گروهي  اين : يعني « تر است اعتبار لشكر ناتوان  بدتر و به  كسي

  هاي و ناز و نعمت  مادي  هاي ها و زينت آرايش ، و مجلس  در مقام  فروختند كه مي

  و منزلگاه  خود در جايگاه  كه  خواهند دانست  در روز قيامت ،بهترند  از آنان  دنيوي

تر از   تر و ناتوان ضعيف  خويش  و نيرو و توان  و در سپاه  نيكوتري  قرار دارند نه  بدتري

  . تر و نيكوتر از ايشان قوي  نه ،مؤمنانند  گروه

  است  مردم بيشتر  منطق  امروزه ،كند و نقد مي  از كفار نقل  آيه  اين  كه  منطقي : بايد گفت

  كننده خيره  هاي پيشرفت  به  يا ناآگاه  آگاه ،در عصر حاضر نيز  از مردم  زيرا بسياري

آنها   بودن  برحق  ها را نشانه پيشرفت  و اين  كرده  استدالل  در غرب  متمدن  هاي ملت

  . است  مشابه  زمانها و مكانها باهم  كفار در همه  منطق  پندارند پس مي
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Ï��Î��ÍÏ��Î��ÍÏ��Î��ÍÏ��Î��Í�������Û��Ú����Ù��Ø��×��Ö��Õ��Ô��Ó���ÒÑ��Ð���Û��Ú����Ù��Ø��×��Ö��Õ��Ô��Ó���ÒÑ��Ð���Û��Ú����Ù��Ø��×��Ö��Õ��Ô��Ó���ÒÑ��Ð���Û��Ú����Ù��Ø��×��Ö��Õ��Ô��Ó���ÒÑ��Ð  
 پايدارتر  ر هدايترا ب  ايشان : يعني »افزايد مي  رهيافتگان  و خداوند بر هدايت«

خير   كننده خير جلب  كه  است  جهت بدان  اين ،افزايد مي  و بصيرتشان  و بر يقين  گردانيده

  ويقينشان  بر هدايت  دهد كه قرار مي  گونه را بدين  متقيان  پاداش �خداوند  پس  است

 و باقيات«افزود   شان بر گمراهي  قرار داد كه  اي گونه را به  كافران  جزاي  كه بيفزايد چنان

و   طاعات مسلما : يعني » بهتر است  پاداش  از حيث  نزد پروردگارت  الصالحات 

 العلي هللاال با  ةوالقو  حول اكبر وال هللاوا هللاوالحمد هللا سبحان( :نماز و ذكر  همچون  عباداتي

  تر و ثمري نافع  اي بازدهي ،انجامد مي  ابدي  سعادت  به  كه  و ديگر طاعاتي ) العظيم 

  باقيات  اين »و«مندند  بهره  از آنكفار   كه  اي دنيوي  هاي نعمت  به  نسبت ،ماندگارتر دارد

  پس.  است  و بازگشت  عاقبت ، فرجام: مرد » نيكوتر است  فرجام  از جهت«  الصالحات

���¡﴿: گفتند  مؤمنان  به  پندار كفار كه  بر آن  است  آيه ردي  اين ����~¡��� ����~¡��� ����~¡��� ����~�� �� � �� � �� � ���£��¢��£��¢��£��¢��£��¢
  .»73 /آيه« ﴾¤¤¤¤

  

��I���H��G��F��E��D��C��B��A��I���H��G��F��E��D��C��B��A��I���H��G��F��E��D��C��B��A��I���H��G��F��E��D��C��B��A  
  آن  آيا تو را از داستان : يعني» ما كفر ورزيد  آيات  به  را كه  كسي  آن  آيا ديدي«

 و فرزند بسيار  مال  من  ا بهقطع:  و گفت«؟  كنيم  ما كفر ورزيد آگاه  آيات  به  كه  كافري

  .در كار باشد  رتياگر آخ ؛ در آخرت »خواهد شد  داده

�﴿:  آيه  نزول  سبب  در بيان  آنانو غير   و مسلم  بخاري �C� �B� �A� �C� �B� �A� �C� �B� �A� �C� �B� �A...﴾ از 

  و به  بودم) آهنگر(حداد   مردي  من :فرمود  اند كه كرده  روايت � ارت بن خباب

اما اودر رد   خود را كردم  وام  تقاضاي  و از وي  آمدم  پس.  بودم  داده  وامي  وائل بن عاص

 ! پردازم نمي را  وامت ، محمد كافر نشوي  تا به  خدا سوگند كه  به ! نه : گفت  اضايمتق

  برانگيخته و باز  تا تو بميري  شوم كافر نمي صمحمد  به  خدا سوگند كه  به : گفتم

و مرا در آنجا   آي  نزد من ، شدم  و باز برانگيخته  مردم  چون ! بسيار خوب : گفت . شوي
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  خداي  بود كه  همان ! پردازم را مي  تو در آنجا وام  است  بسياري  دانو فرزن  مال

  :رد كرد  را چنين  وي تمسخرآميز  سخن  آن  فرمود و سپس  را نازل  آيه  اين  عزوجل

  

��Q��P����O��N��M����L��K��J��Q��P����O��N��M����L��K��J��Q��P����O��N��M����L��K��J��Q��P����O��N��M����L��K��J  
  دانفرزن و  و در آنجا مال  است  در بهشت  تا بداند كه » است  شده  آگاه  آيا بر غيب«

  گفته هللاالا يا مگر الاله : يعني »؟ است  گرفته  عهدي  رحمان  يا از خداي«دارد   بسياري

  به  كه  فرستاده پيش  اي شايسته  ؟ يا عمل قرار دهيم  مورد مرحمت  تا او را با آن  است

 : كه  است  اين  است  عزوجل  نزد خداي  كه  اميدوار باشد؟ زيرا عهدي  آن  پاداش  دريافت

  .باشد  داده  انجام  اي شايسته  اعمال  وارد كند كه  بهشت  به  گاه را فقط آن  مؤمن

  

��\��[��Z��Y��X��W��V��U��T���SR��\��[��Z��Y��X��W��V��U��T���SR��\��[��Z��Y��X��W��V��U��T���SR��\��[��Z��Y��X��W��V��U��T���SR  
 » نوشت  گويد، خواهيم را مي  آنچه  زودي  به«  بلكه  او تصور كرده  كه » است  چنين  نه«

  در آخرت او را  رد و در برابر آنك  خواهيم  ضبط و ثبت  حسابش  را به  اش گفته  و اين

  جاي به : يعني » افزودني افزود،  او خواهيم  را براي  و عذاب«نمود   خواهيم  مجازات

  . افزاييم مي  عذابش  بر باالي  عذابي ،كند ادعا مي  آنچه

  

��b��a�� �̀�_�� �̂��]��b��a�� �̀�_�� �̂��]��b��a�� �̀�_�� �̂��]��b��a�� �̀�_�� �̂��]  
را   فرزندي و  و مال  رانيممي او را مي : يعني » بريم مي  ارث  گويد، از او به را مي  و آنچه«

  است  دست  تهي  او بسي  و در آخرت  بريم مي  ارث  ما به ،شود مي  او داده  گويد به مي  كه

  فرزندي  و نه  است  مالي  برايش  نه  كه درحالي ، در روز قيامت »آيد ما تنها مي  و پيش«

  . ايم را از او گرفته  همه  بلكه
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�i���h���g��f��e��d��c�i���h���g��f��e��d��c�i���h���g��f��e��d��c�i���h���g��f��e��d��c������k��j��k��j��k��j��k��j  
  تا آن  يعني »باشند  عزت  سبب  اختيار كردند تا برايشان  خدا معبوداني  جاي و به«

 يا در آخرت ،و افتخار باشند  عزت  يار و مددكار و مايه  در دنيا برايشان  خدايان

  .شفاعتگر باشند  برايشان 

  :فرمايد مي  را رد نموده  اساسشان پندار بي  اين �اما خداوند

  

n��mln��mln��mln��ml����������s��r��q���p��o��s��r��q���p��o��s��r��q���p��o��s��r��q���p��o  
 كه  نيست  چنان  قضيه : يعني »كنند را انكار مي  عبادتشان  زودي  ، به است  چنين  نه«

و   كرده  خود محكوم  كفار را براي  پرستش ، معبودان  آن  زودي  به  اند بلكه پنداشته  آنان 

  ناطق ا گويا وآنها ر  سبحان  خداي  روز كه  آن ؛كنند مي  را از خود نفي  صفت  اين

  مايه  گمراه  پرستشگران  اين  از سوي  كه  خداياني  يعني »گردند مي  و ضد آنان«گرداند 

 ،اند آنها كرده نثار  كه  و ايماني  و عالقه  دوستي  همه  از آن  شدند پس مي  پنداشته  عزت

  .شوند مي  و مخالفشان  دشمن

  

��}��|��{����z��y��x��w��v��u��t��}��|��{����z��y��x��w��v��u��t��}��|��{����z��y��x��w��v��u��t��}��|��{����z��y��x��w��v��u��t  
  آنان بر را  شياطين : يعني » فرستاديم  كافران  سراغ را به  ما شياطين  كه  اي انستهآيا ند«

  انجام را بر  كافران  شياطين : يعني » جنبانند، جنبانيدني را مي  آنان  كه«  مسلط ساختيم

  منحرفشان  انگيزند و از راه برمي  معاصي  ارتكاب  و آنها را به  نموده  تحريك  معاصي

  .كنند مي

  

���f��e��d��c��b��a �̀�_��~���f��e��d��c��b��a �̀�_��~���f��e��d��c��b��a �̀�_��~���f��e��d��c��b��a �̀�_��~  
بر   بودنشان  مصمم  سبب  تا به  از ما بخواهي  كه اين  به » نكن  شتاب  برضد آنان  پس«

  آنها مدت  ما براي  كه  نيست  جز اين« ؛ كنيم  تعجيل  بر نابودكردنشان ،كفر و عناد

  پايان را تا به  عمرشان  لهايماهها و سا ،شبها ،ما روزها : يعني » ، شماركردني شماريم مي
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و   شماريم مي فنا  را براي  هايشان جزا و نفس  را براي  و اعمالشان  هايشان اجل  رسيدن

  . گيريم آنها را فرومي ،سر آمد به  ميعادشان  چون

  

��m��l��k���j��i��h���g��m��l��k���j��i��h���g��m��l��k���j��i��h���g��m��l��k���j��i��h���g  
 ؛ كرامتش  رايو س  وي  بهشت  سوي به  يعني » رحمان  سوي را به  پرهيزگاران  كه  روزي«

  روايت  به  شريف  در حديث  كه چنان » كنيم محشور مي  گرامي  ميهمانان  چون  سواره«

اذا   المتقين  ان  بيده  نفسي  و الذي« :فرمودند  كه  است  آمده صخدا  از رسول � علي

  ذاتي  سوگند به : الذهب  عليها رحال  لها اجنحه  بيض  استقبلوا بنوق  قبورهم  خرجوا من

با  ،آيند  بيرون  قبرهايشان از  روز قيامت  چون  متقيان  گمان بي ، اوست  در قبضه  جانم  كه

  استقبال مورد ،طال قرار دارد  جهازهاي دارند و بر آنها  بال  كه  اي شده سفيد رام  شترهاي

  .»گيرند قرار مي

  

��s��r��q��������p���o��n��s��r��q��������p���o��n��s��r��q��������p���o��n��s��r��q��������p���o��n  
  آنان :وردا » رانيم مي  دوزخ  سوي به  تشنگي  در حال«  و خشم  با تندي »را  و مجرمان«

  .شود وارد مي  آب  به  كه  مانند شتري ، كنيم وارد مي  دوزخ  به  و تشنه  را پياده

  

��}��|������{���z���y��x������w��v��u��t��}��|������{���z���y��x������w��v��u��t��}��|������{���z���y��x������w��v��u��t��}��|������{���z���y��x������w��v��u��t  
نيز خود  كند و  شفاعت  برايشان  يابند كه را نمي  كسي  يعني »را ندارند  اختيار شفاعت«

  عهدي رحمان  خداي  از جانب  كه  كس  جز آن«كنند   شفاعت  ديگران  توانند براي نمي

  عدم ، عزوجل  خداي  يگانگي  به  دادن گواهي  معناي  به  الهي  عهد و پيمان » است گرفته

نيز   متقيان  حتي ، كس لذا هيچ  است  گواهي  اين  حق  به  او و پرداختن  به  آوردن شرك

  كه  است  در مورد كسي فقط  كردن  كفار را ندارند زيرا شفاعت  براي  يار شفاعتاخت

 . است  نياورده  شريك  سبحان  خداي  را به  و چيزي  گفته »هللاال ا  ال اله« ، با ايمان  همراه

  كه  شنيدم صخدا  از رسول : است  آمده �مسعود ابن  روايت  به  شريف  در حديث

و   هر صبح  كه از اين  است  ناتوان از شما  آيا يكي« :فرمودند مي  بشاناصحا  به  خطاب
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عهد   اين !اهللا يا رسول :شد  گفته بگيرد؟  خود عهدي  براي  عزوجل  از خداي  شام

  الغيب  عالم ، رضواأل  فاطر السموات اللهم «: بگويد  و شام  هر صبح ؛؟ فرمودند چيست

ال   وحدك  نتإال أ  ال إله  أنأشهد  الحياة الدنيا بأني   هذه  في  ليكأعهد إ  إني الشهادة،و

  نفسي  إلى  تكلني  أن  فإنك ، نفسي  إلى  فال تكلني ، رسولكو  ا عبدكمحمد  أنو  لك  شريك

عهدا   عندك  لي  ، فاجعل ال برحمتكإ  ال أثق  وإني الشر،  من  تقربنيو الخير،  من  تباعدني

  داناي  اي ! نآسمانها و زمي  آفريننده اي !بارخدايا :الميعاد  ال تخلف  نكإ  مةالقيا  يوم  توفينيه

 : كه اين  به  دهم مي  گواهي  كه  سپارم عهد مي دنيا  زندگي  تو در اين  به  من !و آشكار  پنهان

محمد   كه  دهم مي  باشد و گواهي نمي  شريكي  و برايت  نيست  يگانه  جز توي  خدايي

مرا  ، وا گذاري  دمخو  وا مگذار زيرا اگر مرا به  خودم  مرا به  پس  توست  و فرستاده  بنده

  من  براي  پس  ندارم  تو تكيه  رحمت  جز به  و من  اي كرده شر نزديك  از خير دور و به

را   تو وعده  شك بي ، وفا كني  را برايم  آن  در روز قيامت كه  قرار ده  نزد خود عهدي

  سپس  نهاده  مهري  بر آن  عزوجل  خداي ،دعا را بخواند  اين  چون پس . كني مين  خالف

 :كند ندا مي  اي ندا دهنده ،فرارسد  روز قيامت  گذارد و چون خود مي  عرش را در زير  آن

دعا را   اين  كه  مؤمن  بنده  آن  گاه دارند؟ آن  عهد و پيماني �نزد خدا  كه  كجايند كساني

  .»شود مي  خيزد و وارد بهشت برمي ، ستا  خوانده

  

�� �̈�§��¦��¥���¤��£��¢��¡�����~�� �̈�§��¦��¥���¤��£��¢��¡�����~�� �̈�§��¦��¥���¤��£��¢��¡�����~�� �̈�§��¦��¥���¤��£��¢��¡�����~  
 يهود و نصارا و كساني  سخن  اين » است فرزند اختيار كرده  رحمان  خداي: و گفتند«

  دليل  بدون  است  سخني  اين  البته !خدايند  دختران  فرشتگان ؛پنداشتند  كه  است  از اعراب 

و   كار بسيارسنگين :اد »را آور ديد  واقعا چيز زشتي« : و وقاحت  زشتي  و در نهايت

و بسيار   بسيارعجيب ، بزرگ  بس  سخني  يعني . است  و ناباب  و امر بسيار زشت  بزرگ

  .ايد ناپسند گفته

  

  

  



1603  

��³��²��±���°�� �̄��®���¬��«��ª��©��³��²��±���°�� �̄��®���¬��«��ª��©��³��²��±���°�� �̄��®���¬��«��ª��©��³��²��±���°�� �̄��®���¬��«��ª��©  
و «  است  شدن  فتهشكا :تفطر »بشكافند  سخن  آسمانها از اين  كه  است  نمانده  چيزي«

بخورد   شود و چاك  پاره  سخن  نيز از اين  زمين  كه  است  نزديك : يعني »بشكافد  زمين

 » شده  پاره  پاره«  ذوالجالل  خداي  بزرگداشت  شوند براي  و منهدم »ها بيفتند و كوه«

  ها همه يدهپد  اين زيرا  شده  پارچه  و پارچه  تكيده  درهم ، فرو ريخته  شدت به  يعني

  :فرمود  جهت  از اين ،او استوارند  يگانگي  و بر مبناي  تعالي  حق  آفريده

  

��¹��� �̧���¶��µ��´��¹��� �̧���¶��µ��´��¹��� �̧���¶��µ��´��¹��� �̧���¶��µ��´  
 بر �هللا  گرفتن  خشم  سبب به : يعني »شدند  قايل  فرزندي  رحمان  براي  كه از اين«

 افند وبشك  آسمانها و زمين  است  نزديك ،گفتند  كه  زشتي  بس  سخن  علت  كفار به

  .شوند  تكه  ها تكه كوه

  

��À��¿��¾��½��¼��»��º��À��¿��¾��½��¼��»��º��À��¿��¾��½��¼��»��º��À��¿��¾��½��¼��»��º  
  گرفتن او فرزند  براي : يعني »اختيار كند  فرزندي  را نسزد كه  رحمان  و خداي«

 و  منزه  از آن  رحمان  خداي  كه  است  و نيازي  نقص  زيرا اين  نيست  و زيبنده  درست

  . برتر است

  

�É��È������Ç��Æ��Å���Ä��Ã��Â��Á�É��È������Ç��Æ��Å���Ä��Ã��Â��Á�É��È������Ç��Æ��Å���Ä��Ã��Â��Á�É��È������Ç��Æ��Å���Ä��Ã��Â��Á����������Ë��Ê��Ë��Ê��Ë��Ê��Ë��Ê  
  يعني »آيد نمي  رحمان  خداي  وار پيش جز بنده  است  در آسمانها و زمين  هر كه«

 نزد  در حالي  روز قيامت  ناگزيرند كه ـ  و جن  انس ، از فرشتگان  اعم ـ   مخلوقات  تمام

  فروتن و در برابر او فرمانبردار،  او مقر و معترف  براي  عبوديت  به  بيايند كه �خداوند

تكرار و « :گويد مي او فرزند خواهد بود؟ نسفي  براي  از آنان  يكي  چگونه  و ذليلند پس

  سرچشمه  كه  است  حقيقت بيانگر اين ، آيات  در اين  يادآوري  به  رحمان  اسم  اختصاص

را   بايد چشمت ! مشرك  انسان  اي  پس  است  رحمان  ها خداي نعمت  همه  و فروع  اصول

 .« اوست  از عطاي  نزد توست  كه  تو و هر چه  كه  و بداني  باز كني  حقيقت  سوي  به
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ز ا  او را جزئي  در حقيقت ،دهد  نسبت  فرزندي  سبحان  خداي  به  كه  كسي ، بنابراين

  . است  انكار كرده  را برايش  رحمان  اسم  و سزاوار بودن  قرار داده  خلقش

  

��Ð��Ï��Î���Í��Ì��Ð��Ï��Î���Í��Ì��Ð��Ï��Î���Í��Ì��Ð��Ï��Î���Í��Ì  
  زمين در آسمانها و  را كه  كساني  همه  تعالي  حق : يعني » احصا آورده  ها را بهو يقينا آن«

 : يعني » شماركردني را،  آنان  است  و شمار كرده«  آورده  حصر و حساب  تحت ،اند

  را نيز شمار كرده  اشخاصشان افراد و ، است  آورده  شمارش  آنها را تحت  كه بعد از آن

  شدن تواند از حاضر نمي  و كسي  نيست  بر او مخفي  از آنان  احدي  الح ، بنابراين  است

  .كند  تخلف  وي  در پيشگاه

  

���Ö��Õ��Ô��Ó��Ò��Ñ���Ö��Õ��Ô��Ó��Ò��Ñ���Ö��Õ��Ô��Ó��Ò��Ñ���Ö��Õ��Ô��Ó��Ò��Ñ  
 در روز  از آنان  هريك : يعني »او خواهند آمد  سوي  آنها تنها به  همه  و روز قيامت«

و   نيست  با آنان  و ياورييار   هيچ  آيند كه مي �نزد خداوند  درحالي  تنهايي  به  قيامت

  به  ديگر چگونه ،باشد  اين  خلق  همگي  حال  هرگاه  ندارند پس  اي و دارايي  مال  هيچ

  !دهند؟ فرزند را مي  نسبت  خداوند متعال

  

��J��I��H���G��F��E��D��C��B��A��J��I��H���G��F��E��D��C��B��A��J��I��H���G��F��E��D��C��B��A��J��I��H���G��F��E��D��C��B��A  
  كارهاي و  آورده  ايمان  كه  همانا كساني« :رسد مي  عظيم  بشارت  اين  مؤمنان  به  سپس

قرار   محبتي«  بندگان  هاي در دل »آنها  براي  رحمان  خداي  زودي اند، به كرده  شايسته

  رحمان  خداي برقرار كنند و نيز خود  دوستي  رابطه  با كسي  ايشان  كه آن بي »دهد مي

 : جبريل  نادي اًعبد  اهللا  حبأذا إ« : است  آمده  شريف  در حديث .دارد مي  را دوست  ايشان

وإذا  ، رضاأل هل أ  في  المحبة له   ينزل  السماء ثم في  ، فينادي فأحببه فالناً  قد أحببت  نيإ

  له  ينزل  السماء، ثم  هلأ  في  فينادي ،فالناً  قد أبغضت  نيإ : جبريل  نادي عبداً  اهللا  بغضأ

كند  را ندا مي  جبرئيل ،دبدار  را دوست  اي بنده  عزوجل  خداي  چون : رضألا  البغضاء في
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  گاه آن .بدار  را دوست تو نيز او  پس  گرفتم  را دوست  كس  فالن  من ! جبرئيل  اي  كه

  فرود آورده  محبت  برايش نيز  زمين  اهل  در ميان  سپس ،كند ندا مي  در آسمان  جبرئيل

  من : كند كه ندا مي را  جبرئيل ،بدارد  را دشمن  اي بنده  عزوجل  خداي  ونو چ .شود مي

ندا   آسمان  در اهل  جبرئيل  گاه آن .بدار  او را دشمن  پس  گرفتم  خشم  كس  بر فالن

  .»شود مي  فرود آورده  دشمني  نيز برايش  در زمين  سپس ،كند مي

  

��U��T��S���R��Q��P���O���N��M��L��K��U��T��S���R��Q��P���O���N��M��L��K��U��T��S���R��Q��P���O���N��M��L��K��U��T��S���R��Q��P���O���N��M��L��K  
 فرود با !صپيامبر  اي » مساختي  تو آسان  را بر زبان  ما قرآن  كه  نيست  جز اين«

  ايم كرده  نيز بيان  و وضوح  تفصيل  را به  قرآن  كه چنان  ات و لهجه  گويش  به  آن  آوردن

بر  در  تقوا وعفت  لباس  را كه  كساني : يعني »را  تا متقيان«باشد   و روان  بر تو سهل  كه

  آن  به«دشمنند  و  ستيزنده  با حق  كه »جو را ستيزه  مردمو   دهي  مژده  آن  به«اند  كرده

  .» دهي  بيم

  

d��c��b��a������`��_�� �̂�]��\��[��Z��Y���X��W��Vd��c��b��a������`��_�� �̂�]��\��[��Z��Y���X��W��Vd��c��b��a������`��_�� �̂�]��\��[��Z��Y���X��W��Vd��c��b��a������`��_�� �̂�]��\��[��Z��Y���X��W��V������������  
را   گذشته  از امتها و نسلهاي : يعني » از قرني  از آنان  پيش  كرديم  بسيار هالك  و چه«

را  از آنان  يآيا كس«كردند  مي  را تكذيب  و پيامبرانش  كفر ورزيده  الهي  آيات  به  كه

 »؟ شنوي مي از آنان  پنهاني  يا صدايي«؟  بيني را مي  از آنان  آيا يكي : يعني » يابي مي

  از چنان آيند و  هوش نيز بايد به  گروه  اين  آنها نابود شدند پس  زيرا تمام !هرگز

  حركتييا  ركز صدا : قولي به . است  و پنهاني  آهسته  صداي :ركز .پروا كنند  سرنوشتي

  .نباشد  فهم  ، قابل بودن  آهسته  سبب  به  كه  است
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  ﴾طه   سوره ﴿
  . است  آيه) 135(  و داراي  است  كيم

  

توحيد   اثبات ، مكي  هاي ساير سوره  موضوعات  همچون  سوره  اين  موضوع : آن  موضوع

در  . است شده  هپرداخت  آن  به  و دو داستان  مقدمه  يك  در خالل  كه  است  و عقايد حق

  مرحله  در سه � موسي  داستان  سپس ،شود مي  بيان  قرآن  نزول  حكمت  آن  مقدمه

 � آدم  بعدا داستان ،آيد مي  در ميان  قرآن  ا ذكر اوصافمجدد  گاه گردد آن مي  مطرح

  .شود مي  پرداخته  معاندان  عليه  حجت  اقامه  به  هم  شود و در پايان مي  بيان

  سوره  اين  كه  است  اين  سوره  در اين عليهماالسالم  و آدم  موسي  داستان  از طرح  حكمت

از   برخي  داستانهاي  خداوند متعال  و از آنجا كه  است  شده  نازل « مريم«  بعد از سوره

  جمله از آن ـذكر كرد   اجمال  را به  و از برخي  تفصيل  به « مريم»  را در سوره ‡نبياا

واز   ذكر شده  اجمال  به  در آن  اولي  سرگذشت  كه ؛را عليهماالسالم  و آدم  موسي  انداست

  سپس .پردازد آنها مي  تفصيل  به  سوره  لذا در اين ـبيشتر   نه  شده  برده  فقط نام  دومي

 »انبياء»  درسوره ، است  از آنها ياد نشده « مريم«  در سوره  را كه  پيامبراني  بقيه  داستانهاي

و   الكفل ذي ، اليسع ، ايوب ، سليمان ،داوود ،لوط ، نوح  مانند داستانهاي ؛كند مي  بيان

  .‡النون ذي

 صخدا  رسول كه  است  آمده � ابوهريره  روايت  به  شريف  در حديث : آن  فضيلت

 ، آسمانها و زمين از آفرينش  قبل  دوهزارسال  و تعالي  خداوند تبارك« :فرمودند

  خوشا به :گفتند ،شنيدند آنها را  فرشتگان  چون  را خواند پس)  يس(و )  طه(  هاي رهسو

را   قرآن  اين  كه  هايي سينه  حال  به خوشا ،شود مي  نازل  بر وي  قرآن  اين  كه  أمتي  حال

  .»كنند مي  تكلم  قرآن  با اين  كه  زبانهايي  حال  دارند و خوشا به برمي

  

��f��e��f��e��f��e��f��e  
 « بقره«  سوره در ،ها آغاز سوره  مقطعه  حروف  درباره  سخن »طا ها« :شود مي  خوانده

  نيست  مقطعه  ازحروف « طه« :ديگر  قولي  به . است  حروف  اين  از جمله « طه« و  گذشت
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  را راحت  و آن  كن  فرش  زمين خود را بر  پاي !صمحمد  اي : است  اين  آن  معناي  بلكه

  رسول  صادر شد كه  جهت  بدان دستور  اين«:  است  گفته  انباري ابن .بگذار  بر زمين

  بود پاهايشان  نزديك  آوردند كه مي بر خود فشار  اننماز چن  به  در ايستادن صخدا

  ايشان ،ص حضرت  بر آن  وحي  درآغاز كار نزول« :گويد مي � عباس ابن .»گردد  متورم

 ، پا ايستادن به  گونه  اين  كه(ايستادند  خود مي  اهايپ  نماز بر سينه  اداي  در هنگام

  .»كرد  را نازل  آيه  اين �خداوند  پس )فشارآور بود

  

��l��k��j��i��h��g��l��k��j��i��h��g��l��k��j��i��h��g��l��k��j��i��h��g  
  نازل  را بر پيامبرش  قرآن  عزوجل  خداي  چون :گويد مي  نزول  سبب  در بيان  ضحاك

  قرآن  اين :گفتند  قريش  مشركان  پس كردند مي  قيام  در نماز بدان  و يارانشان  ايشان ،كرد

  خداوند متعال پس .بيفتد  و سختي  او در رنج  كه آن  مگر براي  است  نشده  بر محمد نازل

  كه  كرديم  نازل  آن براي  بلكه » افتي  تا در رنج  نكرديم  را بر تو نازل  قرآن« :فرمود  نازل

اند  پنداشته  پرستان باطل  كه  نيست  نانچ  موضوع  پس  گيري قرار  و راحت  در سعادت

  و راحت  او خير و خوبي  يقينا براي ، ايم داده  قرآني  و حكمت  علم  هر كس  زيرا ما به

  ا يفقههخير  به  اهللا يرد  من«: است  آمده  شريف  در حديث  كه چنان . ايم را خواسته  جاوداني

 .»گرداند دانشمند مي  او را در دين ،باشد او  خداوند خيرخواه  كه  هر كس : الدين في

و   حكم  براي  در روز قيامت �خداوند  چون«:  است  آمده  شريف  در حديث  همچنين

  علم  من :گويد علما مي  به  خطاب ،بنشيند  خويش  كرسي بر  بندگانش  ميان  نهايي  داوري

  بر شما بيامرزم  خواهم مي  كه  جهت  مگر بدان  شما قرار ندادم را در  خويش  و حكمت

��g��g��g��g﴿: در تفسير  همچنين .« ندارم  هم  باكي  و هيچ  است  شما سرزده از  كه  با وجود آنچه

k��j��i��hk��j��i��hk��j��i��hk��j��i��h﴾� �� �� �� تا با   ايم نكرده  بر تو نازل  آن  را براي  ما قرآن:  است  شده  نقل�

  و تعب  رنج در ، خود را آنان  ايمان  و عدم  بر كفر كافران  خوردن  تأسف افراط در

 و در اختيار تو هم  تو مربوط نيست  به  كه  است  آنها امري  آوردن  زيرا ايمان ؛ افگني

  .باشد نمي 
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��q��p������o���n��m��q��p������o���n��m��q��p������o���n��m��q��p������o���n��m  
  ايم كرده  نازل  آن  را براي  ما قرآن : يعني »ترسد مي  باشد كه  پندآموز كسي  كه جز اين«

  تو نيست  لذا برعهده  دهيم تقوا مي  توفيق  ايشان  به  باشد كه  تا يادآور و پندآموز كساني

  . مجبور كني  آوردن  ايمان  را به  آنان  كه

  به  پايبندي در گرو ، دوجهاني  و سعادت  خوشبختي : كه  است  بيانگر آن  دو آيه  اين

  . ميسر نيست  سعادتي  آن  و بدون  است �خدا  كتاب

  

���x���w��v��u��t���s��r���x���w��v��u��t���s��r���x���w��v��u��t���s��r���x���w��v��u��t���s��r  
 » است  آفريده بلند را  و آسمانهاي  زمين  كه  كسي  از جانب  شده نازل  است  ابيكت«

و   جالل  و بزرگي  قرآن  كننده نازل  عظمت  از كمال  بندگان  به  خبردادن  كريمه  مراد آيه

ا ر  و آن  گذاشته  ارج ـ  است  آن  به  نهادن  ارج  حق  كه چنان ـ  قرآن  تا به  است  وي  مقام

در   هدف  با همين  تعالي  حق  كه بشناسند چنان  خويش  جاوداني  سعادت  فاضله  مدينه

  :فرمايد مي  ادامه

  

��}��|��{��z�����y��}��|��{��z�����y��}��|��{��z�����y��}��|��{��z�����y  
 علو و ، يافت  علو و ارتفاع  بر عرش : يعني » استوا يافت  بر عرش  رحمان  خداي«

بر  تعالي  حق  استواي  ما به  هك  است  گفتني . نيست  و مانندي  مثل  آن  براي  كه  ارتفاعي

 ـ اند جمله  نيز از آن  سنت  اهل  چهارگانه  ائمه  كه  صالح  سلف  بنا بر عقيده ـ  عرش

  هيچ  بي ـ  است  آمده  در قرآن  كه چنان ـ  تعالي  حق  صفات  به  صالح  سلف . داريم  ايمان

و   تشبيه ، تأويل ، برابر آنها با توجيه داشتند و در  ايمان  يا تمثيلي  تشبيه ، تأويل ، تحريف

استوا   بر عرش  چگونه �خدا  پرسيدند كه :مالك  از امام .كردند نمي  درنگ  تكييف

  آن  به  و ايمان  نيست  عقل  حيطه در  آن  كيفيت  و درك  است  استوا معلوم« : گفت ؟ يافت

  عرش  در باره  صحيح  قول  كه  مشوي يادآورمي .« است  بدعت  از آن  كردن  و سؤال  واجب

  . است « كرسي« غير از « عرش«  كه  است  اين  و كرسي
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��j��i��h��g���f��e��d���c��b��a�� �̀�_��~��j��i��h��g���f��e��d���c��b��a�� �̀�_��~��j��i��h��g���f��e��d���c��b��a�� �̀�_��~��j��i��h��g���f��e��d���c��b��a�� �̀�_��~  
 و  مالك  تعالي  حق : يعني » اوست  ، از آن است  در زمين  در آسمانها و آنچه  آنچه«

  و آنچه«  از موجودات » آنهاست  ياندر م  آنچه«  اوست  نيز از آن »و«  آنهاست  مدبر همه

  .از اشياء » است  زير خاك

  كريمه  از آيه  مقطع  اين  از عظمت  بخشي ،جديد  در پرتو علوم  امروزه  كه  است  گفتني

  . است  گرديده  متجلي ) زيرخاك  دنياي  يعني(

  

��r��q��������p��o��n���m����l��k��r��q��������p��o��n���m����l��k��r��q��������p��o��n���m����l��k��r��q��������p��o��n���m����l��k  
و   نهان  او سخن  پس«  بلند كني  را بدان  صدايت  ييعن » را آشكارا گويي  و اگر سخن«

راز در   گونه به و  آهستگي  به  با ديگري  انسان  كه  است  سخني :سر »داند تر را مي نهان

  يعني ـگويد  مي  با خودش  انسان  كه  است  سخني :تر از سر گذارد و نهان مي  ميان

  كند و يا در نهاد وي مي خطور  خاطرش  به  كه  است  يا سخني ـكند  مي  نفس  حديث

  آن  امروزه  روانشناسي  علماي  كه  است  مرور نكرده  هم  را با خودش  هنوز آن  ولي  است

او   كه  بدان ، بلند بخواني  صداي  را به  سبحان  اگر تو خداي : يعني .نامند مي »الشعور« را

تر  نهان  هم  نهان و از سر  را كه  و آنچه  هانن و سر  زيرا او سخن  نياز است امر بي  از اين

  و نبايد مناجات  نيست  ذكر و دعا نيازي صدا در  كردن بلند  ا بهاساس  داند پس مي ، است

 بشنواند اما جاري  پروردگار متعال  را به آن  باشد كه  هدف  اين  با پروردگار به  انسان

  كسب  براي ،و ضمير  در ذهن  آن  معناي ربا تصو  همراه  ذكر و دعا بر زبان  نمودن 

 ، الهي  رضا و قرب  مانند كسب  ديگري  اهداف  و برآوردن  يمعظ  و فيوضات  بركات

برتر و   مقصودي  به  حواس  ساختن  مشغول ،ذكر  وسيله به  قلب  رساندن  ياري

  . است  عمالا  و از افضل  و مطلوب  مشروع ؛ از تفكر در امور دني  آن  برگردانيدن

  

��|��{���z��y��xw����v����u���t��s��|��{���z��y��xw����v����u���t��s��|��{���z��y��xw����v����u���t��s��|��{���z��y��xw����v����u���t��s  
  به انامها مطلق  نيكوترين  يعني »نيكو  نامهاي  اوست  ، براي نيست  ، جز او معبوديهللا«

  حضرت  و جالل  بر كمال  حسني  اسماي  اين  كه اين  سبب  به ،دارد  اختصاص �هللا
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  در حديث  كه چنان ـ  الهي  حسناي  اياسم  كه  شويم يادآور مي .كنند مي  داللت � حق

  . گذشت »180 /اعراف«  در سوره  آن  و بيان  است  اسم  نودونه ـ  وارد شده  صحيح

از نزد   قرآن ادعا كند  كه  هست  ديگر كسي ، اسما و صفات  همه اين  آيا بعد از جلوه  پس

  خداي  شريك  عنوان به  و غيره  و چوب  از سنگ  بتاني  آيا گرفتن ؟ است �هللاغير ا

  كتاب ،باشد  موصوف  نيكو و عظيم  صفات  اين  به  كه  و آيا كسي ؟ است  درست  سبحان

  ؟ نيست  جهاني دو  سعادت  متضمن ،او  كرده  نازل

  شدن  مسلمان به  بود كه  آيات  اين  و عظمت  است « طه»  مباركه  سوره  مقدمه  آيات  اين

  . است  معروف �عمر  اسالم  داستان  كه ـ انجاميد � خطاب عمربن

  

��¢��¡�����~��}��¢��¡�����~��}��¢��¡�����~��}��¢��¡�����~��}  
و   فرعون با  موسي  داستان !صپيامبر  اي : يعني » است  تو رسيده  به  و آيا خبر موسي«

بر   وحي  آوردن فرود  كه  داني مي  و تو نيك  است  تو رسيده  قطعا به  قومش  اشراف

  و عزت  سعادت  علياي  مدارج  به  موهبت  و از اينا  نبود بلكه  وي  بدبختي  سبب ، موسي

  .باشد نمي  ات بدبختي  بر تو نيز سبب  وحي  آوردن فرود  كه  بدان  رسيد پس

  به  و تسليت  دلجويي  متضمن � موسي  داستان  سياق  آيد كه برمي  چنين  آيه  از اين

  .ديدند مي  نبوت  ز تكاليفا  كه  است  هايي در برابر دشواري ص اسالم  پيامبر گرامي

  

��¶��µ����� �́�³��²�������±������°�� �̄�®��¬��«��ª��©�� �̈�§��¦���¥��¤��£��¶��µ����� �́�³��²�������±������°�� �̄�®��¬��«��ª��©�� �̈�§��¦���¥��¤��£��¶��µ����� �́�³��²�������±������°�� �̄�®��¬��«��ª��©�� �̈�§��¦���¥��¤��£��¶��µ����� �́�³��²�������±������°�� �̄�®��¬��«��ª��©�� �̈�§��¦���¥��¤��£  
 سرزمين  از مدين ، و باراني  تاريك  در شبي � موسي »ديد  آتشي  كه  هنگامي«

 ؛ ناماليم بود و هوا  زمستان  فصل ،سفر بود  مصر در حال  سوي به � شعيب  پدرزنش 

 »كنيد  درنگ : گفت  اش خانواده  به«را ديد   آتش  چون » پس«را ديد   آتشي  گاهبنا  كه

انگيز را  انس  آتشي از دور : يعني » ديدم  آتشي  زيرا من«خود بايستيد   در جاي : يعني

  از آتش  و اخگري  شعله : قبس » شما بياورم  براي  از آن  اي شعله  كه  اميدوارم«  ديدم

  آتش  يا بر آن«برافروزد  ديگر را  آتشي  آن  وسيله گيرد تا به را مي  آن  شخص  كه  است
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  گفتني .بازشناساند  من  به را  و راه  كرده  راهنمايي  راه  سوي مرا به  كه » بيابم  راهنمايي

  .بود  كرده را نيز گم  راه ، تاريك  شب  در آن � موسي  كه  است

  

��¿��¾�����½���¼���»��º��¹��¸��¿��¾�����½���¼���»��º��¹��¸��¿��¾�����½���¼���»��º��¹��¸��¿��¾�����½���¼���»��º��¹��¸���Ç��Æ��Å��Ä��Ã��ÂÁ��À���Ç��Æ��Å��Ä��Ã��ÂÁ��À���Ç��Æ��Å��Ä��Ã��ÂÁ��À���Ç��Æ��Å��Ä��Ã��ÂÁ��À  
  سفيدي  آتش ،رسيد  آتش  آن  نزديك  به � موسي  چون  يعني »رسيد  بدان  چون  پس«

خداوند   يعني »شد  ندا داده«  پس  است  برافروخته  سبزي  درخت  در ميان  را ديد كه

  باتو سخن  كاين هم  كه » پروردگار توام  همانا من ! موسي  اي« : او را ندا داد كه  متعال

  . گويم مي

بايدخود را با  ، كنيم  مكلف  كاري  را به  كسي  خواهيم مي  چون  آموزد كه ما مي  به  آيه  اين

  . او بشناسانيم  به  خويش  اوصاف

ها  كفش  آوردن بيرون  را به � موسي �خداوند »خود را از پا درآور  نعلين  پس«

و  گوياتر  تواضع  دادن  در نشان ،پا  كردن  ا برهنهدستور داد زير  پاهايش  ساختن  وبرهنه

  طوي  مقدس  تو در وادي  هرآينه«  نزديكتر است  ادب  و رعايت  و تكريم  تشريف  به

  . سيناست  در سرزمين  واديي  نام : طوي . يا مبارك  پاك  يعني : مقدس » هستي

  دليل و  بايد علت ، دهيم دستور مي  كاري  را به  كسي  چون  آموزد كه ما مي  به  جمله  اين

  . كنيم  بيان  را نيز برايش  آن

  

��F��E��D��C��B��A��F��E��D��C��B��A��F��E��D��C��B��A��F��E��D��C��B��A  
تو   سوي به  اكنون هم »شود مي  وحي  بدانچه  پس«  رسالت  به » ام تو را برگزيده  و من«

  . و هشياري  و با آمادگي  و پذيرش  هوش  گوش  به » فراده  گوش«

  است  آن بر  دليل  و اين  را آموخت  و ادب  تواضع � موسي  به  عزوجل  در اينجا خداي

  . است  ادب  همانا آموختن ، در امر تربيت  آغازين  نقطه  كه
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تو   كه كسي ! موسي  اي : يعني » نيست  خدايي  جز من  كه  ، خدايي هستم هللا  همانا من«

  زيرا مختص » كن  مرا پرستش  پس«  است  الشريك  همانا خداوند يگانه ،كند را ندا مي

و «  نيز هست  وپرستش  عبادت  به  ساختنم  مخصوص  موجب ، من  براي  الوهيت  بودن

  اين  يا معني . ياد كني نماز را برپا دار تا مرا : يعني » من  يادكردن  ر براينماز را برپا دا

در   كه چنان .نماز را برپا دار  آن ، هست  ات بر ذمه  نمازي  كه  آورديياد  به  هرگاه : است

از   هر كس« :فرمودند  كه  است آمده صخدا  از رسول � انس  روايت  به  شريف  حديث

را   آن  وقتي  كه  است  اين  آن  كفاره كرد پس  را فراموش  يا آن ،ماند  در خواب  نمازي

  تعالي  حق .« بر او نيست  ديگري  كفاره  هيچ  آورد و جز اين  ايج را به  آن ،خاطر آورد به

  . است  عبادات  و بهترين  طاعات  برترين ا نماز را ذكر كرد زيرا نمازمخصوص

و   است  حق  راه  در پيمودن  اول  گام �خداوند  معرفت  كه كند براين مي  داللت  آيه  اين

بايد   پس  بزرگتر از نماز نيست  اي فريضه ،توحيدبعد از   كه كند براين مي  نيز داللت

  .باشند  داشته  توجه  حقايق  اين  به  اسالمي  جامعه  مربيان

  

��]��\��[��Z�����Y��X��W���V���U��T��S��]��\��[��Z�����Y��X��W���V���U��T��S��]��\��[��Z�����Y��X��W���V���U��T��S��]��\��[��Z�����Y��X��W���V���U��T��S  
  قبيل از ، ده  خير انجام  عمل  آن  براي  پس « است  آمدني  قيامت  هرآينه« ! موسي  اي

  خبر آمدن  است  نزديك : يعني » بدارم  پنهانش  است  نزديك«نماز   و اداي �هللا  عبادت

  وقت  ساختن  با پنهان  خبر همراه  اين  در دادن  اگر كه ؛ بدارم  پنهان  را از بندگانم  قيامت

  پنهان  هم  از خودم را  آن  حتي  خواهم مي : است  اين  يا معني .در كار نبود  حكمتي ، آن

مصر   سخت  قيامت  وقت داشتن  بر پنهان  خداوند متعال  كه  است  معني  بدان  اين . بدارم

كار  امر به  يك  سازي پنهان در  اعراب  كه  عبارتي  ترين با بليغ  از آن  جهت  بدين ، است

  را آشكار و محقق  قيامت  خواهم مي : است  اين  يا معني . است  تعبير كرده ،برند مي

را بر پا   قيامت : يعني »شود  كند، خبر داده مي  آنچه  موجب  به  تا هر كسي«  گردانم

  . جزا دهم ـازخير يا شر   اعم ـ  و تالشش  برابر سعي را در  تا هر كسي  دارم مي
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  براي  و عمل  نبايد تو را از ايمان ! موسي  اي : يعني »باز دارد  تو را از آن  نبايد كه  پس«

 خود را  نفس  و خواهش«از كفار  »ندارد  ايمان  آن  به  كه  كسي«باز دارد   قيامت

 » شوي  هالك  گاه آن  كه«  حرام  فاني  حسي  در لذتهاي  با فروروي » است كرده  پيروي

 ،دستور  اين  مخاطب« :گويد كثير مي ابن . بازماني  قيامت  براي  و عمل  از ايمان  اگر كه

  .»آحاد مكلفانند  ههم

  

��m��l��k���j��i��m��l��k���j��i��m��l��k���j��i��m��l��k���j��i  
 سؤال »؟ تو چيست  راست  در دست ! موسي  اي« :پرسيد � از موسي �خداوند »و«

تا   عصاست  موضوع  او به  دادن  و توجه  ساختن بيدار  براي � موسي  از عصاي  كردن 

  كه  اوست  حقيقي  عصاي  همان  اين  امر كه  مؤكد اين  و تشخيص  در آن  وي  بعد از تأمل

  در دست  كه  دانست مي  عزوجل  خداي  آن در غير ،دهد  روي  در آن  معجزه ،شناسد مي

 :گويند مي  از مفسران  بعضي . نداشت  موردي  از آن  كردن  لذا سؤال  چيست � موسي

  سؤال  اين ،آورد  و الفت  خود بر سر انس  را با كالم � موسي  كه اين  براي �خداوند

  .كرد  را از وي

  

��{��z��y��x��w��v��u��t��s���r��q��p��o��n��{��z��y��x��w��v��u��t��s���r��q��p��o��n��{��z��y��x��w��v��u��t��s���r��q��p��o��n��{��z��y��x��w��v��u��t��s���r��q��p��o��n  
  راه در  كه  هنگامي » دهم مي  تكيه  ، بر آن است  من  عصاي  اين« � موسي » گفت«

را   درختان  هاي شاخه  يعني » تكانم مي  برگ  گوسفندانم  براي  و با آن«  شوم  خسته  رفتن

  با آن : است  اين  معني  قولي به .بخورند  روريزد و گوسفندانمآنها ف  تا برگ  تكانم مي  با آن

  از آن  من  نيز براي  ديگري  و كارهاي«  كنم مي  و اداره  رانم جلو مي  را به  گوسفندانم

  را نيز بدان  ديگري  نيازهاي و  عصا دارم  نيز در اين  ديگري  منافع  يعني »آيد برمي

  در دست« :گويد مي ك عباس ابن . است  شده  عصا بسيار و شناخته  منافع  البته . آورم برمي

در « :گويد مي  بصري  حسن .« است  مؤمن  براي  اي و نشانه ‡نبياا  سنت ،عصا  گرفتن

  : است  خاصيت  عصا شش
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  . است ‡نبياا  سنت ـ 1

  . است  صالحان  زينت ـ 2

  . است  دشمنان  عليه  سالحي ـ 3

  . است  يفانضع  براي  كمكي ـ 4

  . است  منافقان  براي  غمي ـ 5

  .« است  مؤمنان  در طاعات  اي افزوني ـ 6

بر  ، خطبه  خواندن  بايد در هنگام  خطيب  كه  است  علما بر آن  اجماع ؛ است  گفتني

  .دهد  تكيه  شمشير يا عصايي

  

��_��~���}��|��_��~���}��|��_��~���}��|��_��~���}��|  
  ؛خود   دست از » را بيفگن  آن ! موسي  اي« : خداوند متعال »فرمود«

  

��e��d��c��b��a��`��e��d��c��b��a��`��e��d��c��b��a��`��e��d��c��b��a��`  
  كه آن  سبب  به » شد دوان  ماري  و ناگاه  انداخت«  بر زمين »را  آن« � موسي » پس«

 مار  به  تبديل  كه  سان  عصا را برگردانيد بدان  و اعراض  اوصاف  سبحان  خداي

در  او : است  شده  نقل  كه طوري دويد به مي  و چابكي  سرعت به  شد كه  وجوشي پرجنب

  اي صخره را خورد و به  رسيد و آن  درختي  خود به  سريع  و خيزش  وجوش مسير جنب

پا   زده وحشت ترسيد و ،را ديد  صحنه  اين � موسي  چون  را فروبلعيد پس  رسيد و آن

 : شهيد سيد قطب .كرد نمي  سر خود را نگاه  اصال پشت  كه حالي در  فرار گذاشت  به

  اتفاق  اي معجزه  و همان شد  اژدها تبديل  به � موسي  عصاي« :گويد خود ميدر تفسير 

 ؛ شويم نمي  آن  ما متوجه  ولي افتد مي  ما نيز اتفاق  هاي از لحظه  اي در هر لحظه  افتاد كه

  مرده  بسيارند ميليونها ذره  داد و چه  روي  حيات  معجزه  بود كه  اي لحظه ، لحظه  آن ! آري

  اين  شوند ولي مي  تبديل  اي زنده  سلول  به عصا در هر لحظه  مانند آن  كه  مديو جا

  روي  كند از آن نمي  زده  شگفت ،اژدها  عصا به  شدن  تبديل  را مانند عمليه  انسان ،فرايند

  .»!... است  خويش  تجارب و اسير  اسير حواس  انسان  كه
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 حال  را به  آن  زودي  ، به را بگير و نترس  آن« : موسي  به  سبحان  خداي »فرمود«

  . را بگيري  تو آن  كه بعد از آن »گردانيد  بازخواهيم  آن  نخستين 

  

��z��y��x��w���v��u��t��s��r����q���p��o��z��y��x��w���v��u��t��s��r����q���p��o��z��y��x��w���v��u��t��s��r����q���p��o��z��y��x��w���v��u��t��s��r����q���p��o  
و  تا سپيد«  اوست  پهلو و زير بازوي : انسان  جناح »ببر  جناحت  خود را به  و دست«

 » عيبي  هيچ  بدون«بود   گندمگون � موسي  بدن  پوست  كه با آن »آيد  بيرون  درخشان

از   ناشي تو  دست  سپيدي  يعني .باشد مي  برص  از بيماري  و كنايه  است  عيب :سوء

  . است  ديگري بجز عصا معجزه  اين : يعني » است  ديگري  آيت  اين«  نيست  گزند و آفتي

  

�~��}��|���{�~��}��|���{�~��}��|���{�~��}��|���{��������������������  
 خود  بزرگ  از آيات  بعضي«  بزرگ  دو معجزه  با اين » تو بنمايانيم  به  كه  خواهيم مي«

  .را  هر كاري  خود بر انجام  قدرت  و داليل  بزرگ  از معجزات  بعضي  يعني »را

  

��¦��¥���¤��£����¢��¡��¦��¥���¤��£����¢��¡��¦��¥���¤��£����¢��¡��¦��¥���¤��£����¢��¡  
  طغيان  او سر به  كه«ما   از جانب  اي فرستاده  عنوان به »برو  فرعون  سوي به« ! موسي  اي

  . است و از حد در گذشته  كافر شده  يعني » است  برداشته

او   به ، فرعون  سوي  به � موسي  از فرستادن  قبل  عزوجل  خداي  كه  كنيم مي  مالحظه

و   ديگر را در ديد اوكوچك  هاي و قدرت  آسان  را بر وي  مأموريت  داد تا اين  معجزاتي

  تكليف  را به كسي  خواهيم مي  چون  ما كه  براي  است  آموزشي  اين  تهالب .حقير گرداند

  اين  كه  كنيم مجهز  وسايلي  از هر چيز او را به  بايد قبل ، گردانيم  مكلف  دشواري

  .گرداند  آسان  را بر وي  مأموريت
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��¬��«��ª��©�� �̈��§��¬��«��ª��©�� �̈��§��¬��«��ª��©�� �̈��§��¬��«��ª��©�� �̈��§  
و   مردم  تا بتواند آزارهاي « گردان  را گشاده  ام سينه !پروردگارا« � موسي » گفت«

  .كند  را بردارد و تحمل  رسالت  تكاليف

  

��±��°��¯��®��±��°��¯��®��±��°��¯��®��±��°��¯��®  
  .»ساز  آسان  برايم«  آن  واجبات  و انجام  رسالت  در تبليغ »را  و كارم«

  

��º��¹�� �̧�¶�����µ��� �́�³��²��º��¹�� �̧�¶�����µ��� �́�³��²��º��¹�� �̧�¶�����µ��� �́�³��²��º��¹�� �̧�¶�����µ��� �́�³��²  
 ، كن باز  است  نم  در زبان  را كه  هايي از گره  اي گره : يعني » بگشاي  اي گره  و از زبانم«

از  ، ولكنت  گره  اين  كه  است  نقل . كنم  تفهيم  مردم  تو را به  هاي پيام  بتوانم  كه  اي اندازه به

  را از بدن  مويي  موجود بود زيرا او در كودكي  وي  در زبان � موسي  كودكي  دوران

  اثنا زنش  در اين . گشت  بيمناك  شد و از شر وي  خشمگين  فرعون  بركند پس  فرعون

از   اي جرقه ،امر  اين  اثبات  براي  گاه آن ؛كند مي  چه  داند كه و نمي  است  او كودك : گفت

  را در دهان  آتش  جرقه  آن خرما  جاي به � نهاد و موسي  را نزد وي  و خرمايي  آتش

  امام  در زبان  كه  است  شده  روايت .بود  از اثر آن  وي  زبان  لكنت  پس  خود گذاشت

 � موسي  را از عمويش اين« :فرمودند صخدا  بود و رسول  نيز لكنتي � حسين

كرد   طلب  خود را در حدي  از زبان  گره  گشودن � موسي ! آري .« است  برده  ارث به

  آن  و بعد از رفع  نرفت  ناز بي  وي  زبان  گرفتگي  كند لذا همه  و تفهيم  بتواند افهام  كه

  از سخن  ديگري  در جاي �خداوند  كه بود چنان  لكنتي  وي  در زبان  باز هم ، هگر

از   آيا من( :  ��z���y��x��wz}��|��{��~��_`a} :كند مي  حكايت  چنين  فرعون

/   زخرف«) ؟ بهتر نيستم ،كند  بيان  تواند درست ونمي  مقدار است خود بي  كه  كس  اين

  از زبانم : يعني »را بفهمند  تا سخنم« : خود گفت � موسي  كه اين  دليل  و نيز به »52

  سخنم  كه  اي گونه  گويا شود به  رسالت  تبليغ  در هنگام  زبانم  كه  را باز كن  گره  قدري به

  .را بفهمند
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  كمك  من  به  كه  ر و پناهگاهيياو ، پشتيبان  يعني » قرارده  وزيري  ام از خانواده  و برايم«

  برادرم« : ياد كرد وگفت  از او با تعيين  سپس .باشد  از امور دستيار من  اي كند و در پاره

  .»را  هارون

  

��Ç��Æ��Å��Ä��Ç��Æ��Å��Ä��Ç��Æ��Å��Ä��Ç��Æ��Å��Ä  
  مستحكم  هارون  سبب  مرا به  اييتوان !پروردگارا : يعني » او استوار كن  را به  پشتم«

  . گردان

  

��Ë��Ê��É��È��Ë��Ê��É��È��Ë��Ê��É��È��Ë��Ê��É��È  
  هارون  براي  موسي  بود كه  گونه بدين . در امر رسالت » گردان  كارم  را شريك و او«

  كمك  رسالت در امر  وي  باشد و به  الهي  پيامبري  كرد تا همانند وي  شفاعت  برادرش

  عمره  اداي  براي  مكه  به  كه  در سفري اهللا عنها رضي  عائشه  كه  است شده  روايت .كند

برادر   ترين دنيا نافع در � موسي  حقا كه : گفت مي  شنيد كه  از اعراب  كياز ي ، داشت

زيرا   گفت  راست  اعرابي اين  خدا كه  به« :فرمود اهللا عنها رضي  عائشه .بود  برادرش  براي

  .»كرد  درخواست  نبوت  پايه  را به  فضيلتي  برادرش  براي � موسي

  

����Ñ��Ð��Ï�����������Î���Í����Ì����Ñ��Ð��Ï�����������Î���Í����Ì����Ñ��Ð��Ï�����������Î���Í����Ì����Ñ��Ð��Ï�����������Î���Í����Ì������������������Ò��Ò��Ò��Ò  
نماز و  در » كنيم  و بسيار يادت  گوييم  تسبيح  تو را فراوان«  هارون  و برادرم  من »تا«

  . از آن  در خارج

  

��×��Ö����Õ���Ô��Ó��×��Ö����Õ���Ô��Ó��×��Ö����Õ���Ô��Ó��×��Ö����Õ���Ô��Ó  
 ،خود  رسالت  به  يافتن  در توفيق  من  كه  داني و مي » ما بينايي  زيرا تو خود بر احوال«

  دعوت تواند نمي  انسان ،»صدر  شرح«  را بدونزي  موهبتها هستم  اين  ناگزير از داشتن
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  بدون ،شكند مي دعوتگر  قلب ؛كار  ساختن  آسان  بدون ،دهد  انجام  درستي  را به هللا الي

  داشتن  آيد و بدون نمي  دست  شود و مقصود به نمي  اقامه  حجت ؛ زبان  بودن  گشاده

و دردها و رازها با او در  شود  تهخواس  از او مشورت  و غمخوار كه  پشت هم  برادري

در   جهت  بدين .كند مي  احساس  هولناك  و غربتي  دعوتگر تنهايي ،شود  گذاشته  ميان

�   �G\?�  N�  C?H�1+ :دعا كردند  چنين صخدا  رسول  كه  است  آمده  شريف  حديث�

C?H�  1]i  ��º� ...: كرد  درخواست � موسي  برادرم  را كه  از تو آنچه  من !خدايا، 

 ، است  آمده  آيات  در اين  را كه � موسي  هاي خواسته  همه  گاه آن .« كنم مي  درخواست

  كه ؛»را  برادرم  علي : خيأعليا « :فرمودند)  هارون برادرم(جاي   كردند و به  درخواست

  و ارشاد حمل  در دعوت  مشاركتش  به ، با ايشان � علي  مشاركت  درخواست  اين

  آن  چون  كه  است  آمده  ديگري  شريف  در حديث زيرا  در نبوت  نه ،شود مي

 :او فرمودند  به ،كردند  خويش  جانشين  را در مدينه � علي  تبوك  در غزوه ص حضرت

 ؛ باشي � موسي  به  نسبت  هارون  منزله  به  من  به  نسبت  كه  نيستي  امر راضي  آيا بدين«

  .« نيست  پيامبري  من ازبعد   كه مگر اين

  

��Ý��Ü��Û��Ú���Ù��Ø��Ý��Ü��Û��Ú���Ù��Ø��Ý��Ü��Û��Ú���Ù��Ø��Ý��Ü��Û��Ú���Ù��Ø  
  به  ات خواسته ! موسي  اي« � موسي  درخواستهاي  به  در پاسخ  منان  خداي »فرمود«

  نمودن  آسان ، ات سينه  ساختن  از گشاده ؛ كردي  درخواست  كه  آنچه : يعني »شد  تو داده

و  . تو دادم  را به  همه ، نبوت در  ارونه  كتو مشار  از زبانت  گره  گشودن ، كار رسالتت

  .بود  خواسته  هشت  ها در مجموع اين

  

���ã��â��á��à��ß��Þ���ã��â��á��à��ß��Þ���ã��â��á��à��ß��Þ���ã��â��á��à��ß��Þ  
  است  مجدد و كالمي  است  سخني  اين » نهاديم  بر تو منت  بار ديگر هم  راستي  و به«

  ايام در  يعني ؛ اش در گذشته � بر موسي  منان  خداي  هاي يادآور نعمت  كه  مستقل

  و دادن  احسان : من .باشد مي  فرعون  دست به  شدن  از كشته  و نجاتش  و كودكي  والدت

  . است  نعمت
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��G��F��E��D�����C��B��A��G��F��E��D�����C��B��A��G��F��E��D�����C��B��A��G��F��E��D�����C��B��A  
 بايد وحي  را كه  آنچه  مادرت  به  كه  هنگامي« :فرمايد مي  نعمت  در تفسير آن  سپس

  وي به  كردن  يا مجرد الهام ، مادر موسي  به  كردن  مراد از وحي » كرديم  شد، وحي مي 

  نبوت  وحي  اين  كه  زنبور عسل  و به  حواريون  به ، مريم  به  كردن  الهام  از نوع  است

  بعدا بيان  را كه  آنچه  تعالي  حق  يعني . است  در خواب  وي  به  كردن  يا وحي . نيست

  به  كه  وحيي و  نبوت  يقاز طر  نه ،داد  نشان  در خواب � مادر موسي  به ،شود مي

  .شود مي  فرستاده ‡نبياا

  

��Z��Y���X��WV����U��T�����S��R��Q��P��O������N��M���L��K��J��I��H��Z��Y���X��WV����U��T�����S��R��Q��P��O������N��M���L��K��J��I��H��Z��Y���X��WV����U��T�����S��R��Q��P��O������N��M���L��K��J��I��H��Z��Y���X��WV����U��T�����S��R��Q��P��O������N��M���L��K��J��I��H
��_�� �̂���]��\��[��_�� �̂���]��\��[��_�� �̂���]��\��[��_�� �̂���]��\��[  

 :كند مي  حكايت  چنين � مادر موسي  خود به  نمودن  الهام  از مضمون  تعالي  حق  سپس

  از چوب  اي صندوقچه : تابوت »بگذار  بوتيدر تا«را   كوچك  موساي  يعني »او را  كه«

را   صندوق  پس«رود  فرونمي  در آن ،قرار گيرد  آب  بر روي  چون  كه  است  يا از غير آن

  نيل  در اينجا رودخانه  ومراد از آن  است  بزرگ  دريا يا رودخانه : يم » در دريا بيفگن

 � داد تا موسي  فرمان  نيل  به  متعال خداوند »افگند  ساحل  تا دريا او را به«باشد  مي

  يعني » وي  و دشمن  من  و دشمن«افگند   ساحل به  فرعون  منزل  روبروي  را در كرانه

 : است  آمده  در روايات . او را برگرفت  شد و فرعون  چنين  كه »او را برگيرد«  فرعون

  دستور داد كه  را ديد پس  صندوق  آن  بود كه  نشسته  اي برسر بركه  نيل  در كرانه  فرعون

و   وي  شديدا محبت  را ديد كه  زيبا و شاداب  اي پسربچه  در آن  بناگاه ،را باز كنند  آن

بر   خودم  از جانب  و محبتي« :فرمايد مي  تعالي  حق  كه شد چنان  جلب او  همسرش به

 افگند  بندگانش  هاي خود در دل  از جانب  محبتي � بر موسي �خداوند » توافگندم

 : است  اين  معني  قولي به . داشت مي  دوستش  كه مگر اين ؛ديد او را نمي  كس  هيچ  كه

و تا زير « او مهر ورزيدند  نيز به  مردم  ورزيد پس  محبت � موسي  به  خداوند متعال
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  به  مخصوص  كه  من  از جانب  و رعايتي  تا با عنايت : يعني » يابي  پرورش  نظر من

  . يابي  پرورش ، توست

  

��rq��p��o���n�� � � � � � � � �m� �l��� �k��j��ih��g��f��e��d��c���b��a��`��rq��p��o���n�� � � � � � � � �m� �l��� �k��j��ih��g��f��e��d��c���b��a��`��rq��p��o���n�� � � � � � � � �m� �l��� �k��j��ih��g��f��e��d��c���b��a��`��rq��p��o���n�� � � � � � � � �m� �l��� �k��j��ih��g��f��e��d��c���b��a��`
��d��c��b��a���`��_��~��}��|��{���zy��x��� � �w��v��u��t��s��d��c��b��a���`��_��~��}��|��{���zy��x��� � �w��v��u��t��s��d��c��b��a���`��_��~��}��|��{���zy��x��� � �w��v��u��t��s��d��c��b��a���`��_��~��}��|��{���zy��x��� � �w��v��u��t��s

���e���e���e���e  
 :فرمايد مي  چنين ،� بر موسي  خويش  نعمت  از بيان  در فراز ديگري  تعالي  حق  سپس

را با   صندوقچه تا مسير » رفت مي«  نيل  رودخانه  بر كرانه  مريم »خواهر تو  كه  گاه آن«

  چه  دست  كجا و به  به ،شود مي  چه  صندوقچه  آن  سرانجام  كند و ببيند كه  دنبال  نگاهش

  شيردهي  زن  وجوي جست در  كه  را يافت  و زنش  اثنا فرعون  در اين ؟رسد مي  كسي

شما   را به  آيا كسي« : گفت  آنان  به  خواهرش  پسرا شير دهد  � موسي  هستند كه

  است  نقل ؟دهد  پرورش او را : يعني »دار شود؟ او را عهده  سرپرستي  كه  دهم  نشان

 ،آوردند  را كه  اما مادرش  نگرفت او را  پستان � موسي ،را آوردند  شيردهي  هر زن  كه

  روشن  اش تا ديده  بازگردانيديم  مادرت  سوي تو را به  پس«  را گرفت  وي  پستان

  كه بعد از آن ،شود  خود شادمان  آغوش  به  فرزندش  بازگشت  به  تا مادرت : يعني »شود

 »نخورد  و غم«  و دشوار گشت  بسيارسخت  وي بر  او را در دريا افگند و فراقش

  .بيايد  پيش  رايتدريا ب  به  كردنت رها بود بعد از  ممكن  كه  ناگواري  حادثه  سبب به

 را  و شخصي« :فرمايد مي ،� بر موسي  خويش  نعمت  از بيان  و در فراز ديگري

و  بود  درآويخته  اي با فرد اسرائيلي  كه  اي فرد قبطي  به  در نوجواني � موسي»  كشتي

  به  او نه  و كشتن  زد و او را كشت  مشتي ،بود  خواسته  كمك  وي  از او عليه  اسرائيلي

بيشتر   سال  دوازده  وقت  در آن � ديگر موسي  از سوي ،خطا بود  از روي  عمد بلكه

تو   او به  كشتن  مجازات  از بيم  كه  غمي  همان » داديم  نجات  تو را از غم  پس«  نداشت

از بار   پس  تو را باري : يعني » بايدوشايد تو را آزموديم  كه و چنان«بود   داده  دست

  رهايي ـ  از آنها گذشت  و ذكر برخي ـ  افتادي مي  در آن  كه  هايي ز محنتا ،ديگر
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تو را باربار با  : است  اين  معني  قولي به . برگزينيم  رسالت  تو را به  كه از آن  قبل ، بخشيديم

و   سخت  رخدادهاي  به  است  اجمالي  اي اشاره  عبارت  اين . ابتال آزموديم  انواع

و   ياران  ترك ، وطن از  مانند هجرت ؛با آنها روبرو شد � موسي  كه  باري محنت

خود و   نفس  دادن  اجاره  به ، راه  نبود توشه ، پياده  با پاي  با وحشت  و فرار توأم  عزيزان

  پس«با آنها روبرو شد   مدين  سوي از مصر به  شدن رهسپار  در اثناي  كه  حوادثي  غيره

  به ،از مصر  فرار خويش  راه در : يعني » كردي  درنگ  مدين  اهل  در ميان  چند سالي

  مصر در سرزمين  منزلي  در هشت  مدين . كردي  درنگ  و در آنجا چند سال  آمدي  مدين

 ،پيامبر  نزد شعيب  سال  در آنجا ده و  آنجا گريخت  به � موسي  كه  است  واقع  عرب

بود  � دختر شعيب »صفورا« مهر ، وي  خدمت  لسا  ده  كرد و اين  و اقامت  خدمت

  قضا و قدر سابق  كه  آمدي  در وقتي : يعني » آمدي مقدر  در زمان ! موسي  اي  سپس«

  . برگزينم  خويش  رسالت  و تو را به  گفته  تو سخن با  در آن  بود كه  رفته  بر آن  من

  

��h����g��f��h����g��f��h����g��f��h����g��f  
  حجتم  و برپاداشت  و رسالت  وحي  و را برايت : يعني » ساختم  خودم  و تو را براي«

  . برگزيدم  سفارت  به  خويش  خود و خلق  و در ميان  ساخته  آماده

  

��q��p��o���n���m���l��k��j��i��q��p��o���n���m���l��k��j��i��q��p��o���n���m���l��k��j��i��q��p��o���n���m���l��k��j��i  
 برويد و  مردم  ميان  به  هارون  تو و برادرت : يعني » من  با آيات  برو تو و برادرت«

  مردم به  ايم داده قرار  رسالتت  بر صحت  اي را نشانه آنها  كه  برهانها و معجزاتي ،ها حجت

 ،يد بيضا ،عصا  گانه نه  بود از معجزات  عبارت ، معجزات  آن  كه  شويم يادآور مي .برسانيد

 ، قورباغه ، شپش ، ملخ  بالياي  فرود آوردن ، گانه دوازده  هاي چشمه  سنگ ،دريا  شكافتن

  و تبليغ  در ذكر و ياد من : يعني »نكنيد  سستي  من  كردن و در ياد«  كوه  و بركندن  خون

  .ندهيد  نشان  و ضعف  از خود كوتاهي ، رسالتم
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�u���t�����s��r�u���t�����s��r�u���t�����s��r�u���t�����s��r������w�����v��w�����v��w�����v��w�����v  
 در كفر و ادعاي » است  برداشته  طغيان  او سر به  برويد، هرآينه  فرعون  سوي به«

  . است  برخاسته  سركشي  و به  ربوبيت 

  

��z������y��x��z������y��x��z������y��x��z������y��x��¡����������~�����}��|���{��¡����������~�����}��|���{��¡����������~�����}��|���{��¡����������~�����}��|���{  
  ترك :مراد . است  بركنار از خشونت  سخن : لين  قول »بگوييد  نرم  و با او سخني«

 و گفتن  با فرعون  در مواجهه عليهماالسالم و هارون  موسي  از سوي  و درشتي  خشونت

�}� : سخن  اين  همچون ، اوست  به  و ماليم  نرم  سخناني  �S��R� � � �Q� �P� �O�z  : )آيا سرآن  

 : يعني »بترسد پند پذيرد يا  شايد كه« .»18 /نازعات«) ؟ گرايي  پاكيزگي  به  كه  داري

  آن  سزاوارتر به  شيوه  قرار دهيد زيرا اين  خطاب مورد  و ماليم  نرم  را با سخني  فرعون

نظر وادارد و در   معانو ا  تأمل  كنيد به مي  از ذكر و فكر تبليغ  كه  او را در آنچه  كه  است

  .بترسد ،كند پيدا مي  آگاهي  آن  شما به  از زبان  كه  موعود من  از عذاب  نتيجه

  كسي از  زيرا پندگرفتن  ساخت  مقدم  را بر ترسيدن  پذيرفتن پند  تعالي  حق  كه اين  دليل

  از كسي  دنترسي  كه كند در حالي  و تحقيق  تأمل  موضوع  يك  درباره  كه  متصور است

  راستگويي  به ، تأمل  وسيله  اگر او به  يعني. بيفتد  واهمه  امر به  از يك  باشد كه متصور مي

افتد و   واهمه در  كه  متصور است  قدر از وي اين  نبرد و پند نپذيرد، الاقل  شما پي

  .بترسد

  .١است �هللا  راه  دعوتگران  براي  و اندرز بزرگي  ، درس آيه  اين

� �
��¬���«��ª������©���� �̈�§��¦��¥���¤���£��¢��¬���«��ª������©���� �̈�§��¦��¥���¤���£��¢��¬���«��ª������©���� �̈�§��¦��¥���¤���£��¢��¬���«��ª������©���� �̈�§��¦��¥���¤���£��¢  

                                                 
  دوست  هركه  اند پس كرده  نقل � عباس را از ابن  اي طوالني  ، روايت كريمه  جرير در تفسير آيه و ابن  نسائي 1

 .نمايد  مراجعه» كثير تفسير ابن«  يا به»  نسائي  سنن«از» تفسير  كتاب« يابد، به  آگاهي  دارد از آن
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  كه  ترسيم مي  ما از آن !پروردگارا: گفتند« عليهماالسالم  و هارون  موسي  يعني »دو  آن«

  عليه» كند  طغيان  كه يا آن«كند   ما شتاب  در آزار و شكنجه : يعني »كند  او بر ما تعدي

  .ما  به  و در آزار رساندن  حق

  تعالي  حق  به  كه  و قربي  معرفت  در عين ـ ‡انبيا و اولياء  در حق  مناناز دش  ترس

  بندگانش در �خداوند  سنت  اين  بودن  و نمايانگر عام  است  طبعي  ترسي ـدارند 

  .باشد مي

  

��¶���µ�� �́�³��²��±°���¯��®��¶���µ�� �́�³��²��±°���¯��®��¶���µ�� �́�³��²��±°���¯��®��¶���µ�� �́�³��²��±°���¯��®  
با  » ستمه شما  همراه  ا منقطع«زيرا   از فرعون »نترسيد«  خداوند متعال »فرمود«

شما و   ميان  راكه  آنچه » بينم و مي  شنوم مي«  وي  عليه  كردنتان  و تأييد و ياري  داري نگه

  .نباشيد  نگران لذا  نيستم  شما غافل  از حال  من  ا بدانيد كهقطع  دهد پس مي  روي او

  

��Ê��ÉÈ��Ç�����Æ��Å��Ä��ÃÂ��Á����À��¿��¾��½��¼��»�����º��¹��¸��Ê��ÉÈ��Ç�����Æ��Å��Ä��ÃÂ��Á����À��¿��¾��½��¼��»�����º��¹��¸��Ê��ÉÈ��Ç�����Æ��Å��Ä��ÃÂ��Á����À��¿��¾��½��¼��»�����º��¹��¸��Ê��ÉÈ��Ç�����Æ��Å��Ä��ÃÂ��Á����À��¿��¾��½��¼��»�����º��¹��¸
����Í��Ì��Ë����Í��Ì��Ë����Í��Ì��Ë����Í��Ì��Ë������Ï��Î��Ï��Î��Ï��Î��Ï��Î  

  سويت به » هستيم پروردگار تو  فرستادگان  ما دوتن: او برويد و بگوييد  سوي به  پس«

آزاد   را از اسارت  آنان ،برخيز  از سر راهشان  يعني » را با ما بفرست  اسرائيل بني  پس«

  عونزيرا فر » نكن  عذاب را  و آنان«بروند   شام  سرزمين  تا با ما به  بده  و اجازه  كن

  نگه  را زنده  بريد و دخترانشان مي را سر  پسرانشان ؛كرد مي  عذاب  را سخت  اسرائيل بني

 از  همه  كرد كه مي  تحميل  فرسايي طاقت و  سخت  كارهاي  چنان  و برآنان  داشت مي

 ، سنگين  بارهاي  انتقال ، دشوار ساختماني  كارهاي مانند ؛بودند  آمده  جان به  وي  دست

 » ايم آورده  اي نشانه  پروردگارت  تو از جانب  ما براي  راستي  به«  و غيره  زمين  فاريح

از   كه  بر كسي  و سالم«عصا و يد بيضا   دو معجزه :از  است  عبارت  نشانه  اين  كه

و از   عزوجل  خداي  از خشم ،كند  پيروي  از هدايت  هركه : يعني »كند  پيروي  هدايت

  . و درود نيست  و شادباش  تحيت  سالم ، سالم  اين  پس .ماند مي  سالمت به  وي  عذاب
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���Î}� : جمله  كه  ذكر است  شايان � �Í��Ì� �Ë��Êz ص اكرم  رسول  در مكاتبات 

 ،بود  اسالم  سوي به  از آنان ص حضرت  آن  دعوت  حاوي  كه  و اميران  شاهان  براي

  .شد مي  نوشته

  

Õ��Ô�����Ó��Ò��Ñ��ÐÕ��Ô�����Ó��Ò��Ñ��ÐÕ��Ô�����Ó��Ò��Ñ��ÐÕ��Ô�����Ó��Ò��Ñ��Ð����������Ú���Ù������������Ø��×��Ö��Ú���Ù������������Ø��×��Ö��Ú���Ù������������Ø��×��Ö��Ú���Ù������������Ø��×��Ö  
دنيا  » عذاب  كه«  سبحان  خداي  از سوي » است شده  فرستاده  ما وحي  سوي به  هرآينه«

و «را   پيامبرانش  و رسالت �خداوند  آيات »كند  تكذيب  كه  است  بر كسي«  و آخرت

  . حق  آنها و از اطاعت  به  و ايمان  آيات  اين  از پذيرش »بگرداند  روي

  

��ß�����Þ��Ý��Ü��Û��ß�����Þ��Ý��Ü��Û��ß�����Þ��Ý��Ü��Û��ß�����Þ��Ý��Ü��Û  
 :او ،رساندند  فرعون  را به  الهي  پيام  اين عليهماالسالم و موسي  هارون  كه بعد از آن

 دو منتسب  آن  پروردگار را به  فرعون »؟ پروردگار شما كيست ! موسي  اي:  گفت«

 بود و  ليتعا  حق  و پروردگاري  او منكر ربوبيت  كه اين  سبب  به ،خود  به  نه  ساخت 

 .نكرد  تصديق ، پروردگار او نيز هست  عزوجل  خداي  مورد كه  آنها را در اين  سخن

  بود كه  اين ،را  برادرش  نه  ساخت  را مخاطب � او فقط موسي  كه اين  علت

  . تبع � بود و هارون  اصل � موسي

  

��é��è���ç��æ��å���ä���ã��â��á��à��é��è���ç��æ��å���ä���ã��â��á��à��é��è���ç��æ��å���ä���ã��â��á��à��é��è���ç��æ��å���ä���ã��â��á��à  
  را كه  آفرينشي  چيزي هر  براي  كه  است  يپروردگار ما كس« � موسي » گفت«

منوط   با منافع  كه  بخشيده  و شكلي  هرچيز صورت  به  يعني » ، بخشيده اوست درخور

  راه  پا را براي ، گرفتن  را براي  مثال دست ؛ سازگار است  آن  و با وضعيت  منطبق  آن  به

  خلق  شنيدن  را براي  و گوش  نگريستن  ايرا بر  چشم ، و بيان  نطق  را براي  زبان ، رفتن

  مميزات و  با خواص  كه  بخشيده  و هيأتي  شكل ، مخلوقات  از انواع  هر نوعي  و به  كرده

نيازمند آنند و   را كه  خود هرچيزي  خلق  او به : است  اين  معني  قولي  به .دارد  تناسب  آن
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  هر مخلوقي  يعني » است  نموده  را هدايت  آن  سپس«  است  بخشيده ،برند مي  بهره  از آن

 ، بنابراين  است  نموده  هدايت ، بخشيده  وي  به  كه  از آنچه  گيري بهره  راههاي  سوي را به

 مورد  كه  چيزي از هر ، شده  آفريده  آن  براي  كه  هدفي  به  در مسير وصول  هر مخلوقي

  .گيرد مي  بهره ، است  نياز آن

در  ، وانساني  تجربي  علوم  همه  كه  است  كريم  قرآن  علمي  معجزات  از بزرگترين  يهآ  اين

  .كنند سير مي  آن  كرانه بي  هاي افق

  

���ï��î������í��ì��ë��ê���ï��î������í��ì��ë��ê���ï��î������í��ì��ë��ê���ï��î������í��ì��ë��ê  
  پيشين  هاي نسل  حال  پس« � موسي  حجت  قصد گريز از الزام  به  فرعون » گفت«

اقرار و  ، كني مي  او دعوت  سوي تو به  كه  دگاريپرور  نيز به  زيرا آنان »؟ است  چگونه

  .؟پرستيدند را مي  و مانند آنها از مخلوقات  بتان  باور نداشتند بلكه

  

���M��L��K��J��I��H��GF��E��D��C��B��A���M��L��K��J��I��H��GF��E��D��C��B��A���M��L��K��J��I��H��GF��E��D��C��B��A���M��L��K��J��I��H��GF��E��D��C��B��A  
 » است  نزد پروردگار من  ، در كتابي آن  علم«  فرعون  در پاسخ � موسي » گفت«

البد   پس  است  شده  محفوظ ثبت  در لوح �نزد خداوند  شاناعمال  تمام  گمان بي : يعني

  پروردگارم«دهد  مي قرار  و مجازات  مورد بازپرسي  اعمال  از آن  را در روز قيامت  همه

در   را كه  آنچه »نمايد مي  فراموش  و نه«از چيزها   چيزي  در علم »كند خطا مي  نه

  . اوست  علم  چيز در حيطه  همه  پس ـاشيا   از اين  است  وي  علم  حيطه

  

��_�� �̂�]����\��[��Z��Y��X���W��V��U��T��S��R��Q��P��O��N��_�� �̂�]����\��[��Z��Y��X���W��V��U��T��S��R��Q��P��O��N��_�� �̂�]����\��[��Z��Y��X���W��V��U��T��S��R��Q��P��O��N��_�� �̂�]����\��[��Z��Y��X���W��V��U��T��S��R��Q��P��O��N
��a��`��a��`��a��`��a��`  

  آساني  با كمال  كه  هموار و آماده » ساخت  اي گهواره  را برايتان  زمين  كه  كسي  همان«

و «  است  شده  تأمين  منافعي  شما هرگونه  براي  كنيد و در آن مي  زندگي  آن بر  و سهولت

رويد و از  مي بر آنها  كه  و هموار و مهيا ساخت »كرد  ، راهها ترسيم شما در آن  براي
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  و از آسمان« شويد رهسپار مي  مقاصد خويش  سوي ها و درياها به دشتها و دره  ميان

، را  نباتات از  مختلف  انواع  آن  وسيله به  پس«  است  باران  آب  كه »فرود آورد  آبي

 ، جفت جفت ،ها و رستني  گياهان  گوناگون  از انواع : يعني » آورديم  بيرون  جفت  جفت

  استفاده  براي  برخي ، و شيرين  و تلخ  ترش ، مختلف  هاي و مزه  اشكال ،بويها ،رنگها  به

  جهت  از اين . آورديم  بيرون ، طبيعت  و تغذيه  حيوان  استفاده  براي  و برخي  انسان

  :مودفر

  

��l��k��j��i��h��g��f��ed��c���b��l��k��j��i��h��g��f��ed��c���b��l��k��j��i��h��g��f��ed��c���b��l��k��j��i��h��g��f��ed��c���b  
  خداي  كه  است  گونه بدين .در آنها »را بچرانيد  و چهارپايانتان«از آنها  »بخوريد«

  و انواع  اصناف ها با و رستني  گياهان  اين  آفرينش  گذارد كه مي  منت  بر انسان  عزوجل

  براي  هم و  است  اسبو من  آماده  خودش  براي  هم ،خود  و گوناگون  مختلف

 : النهي  اولي » خردمندان ا در اينها براي قطع«اويند   كرده  مسخر و رام  كه  چهارپاياني

  است  ها و برهانهايي حجت ،ها داللت  يعني » است  هايي نشانه«برتر   خردهاي  انصاحب

  كرده  رام  انسان  خدمت  براي را  زمين  چيز در اين  همه  كه  اي كبريايي  بر وجود ذات

  . است

  

��v��u��t��s��r��q��p��o���n��m��v��u��t��s��r��q��p��o���n��m��v��u��t��s��r��q��p��o���n��m��v��u��t��s��r��q��p��o���n��m  
  خاك شما را از ،� آدم  آفرينش  در ضمن  يعني » ايم شما را آفريده  زمين  از اين«

  زمين  از همين  با تغذيه  همه  و استخوانتان  و خون  و گوشت  ايم آفريده  زمين  همين

  در آن  پس  بعد از مرگتان » گردانيم شما را بازمي«  زمين » و در اين«  است  شده  پرورده

از   شود تا بدانجا كه مي  پاشيده  و از هم  پراكنده  در آن  وجودتان  شويد و اجزاي مي  دفن

 » آوريم مي  بارديگر شما را بيرون«  از زمين  يعني » و از آن«گردد  مي  خود زمين  جنس

  .و حشرونشر  با برانگيختن
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��y��x���w��y��x���w��y��x���w��y��x���w��}��|��{���������z��}��|��{���������z��}��|��{���������z��}��|��{���������z  
 ها و معجزات نشانه : مراد از آن » نمايانديم  فرعون  خود را به  آيات  همه  و هرآينه«

  خداي  حجتهاي ، مراد از آيات :ديگر  قولي به . است »سراءا«  در سوره  شده ذكر  گانه نه 

  و رسالت ما  اتآي »كرد  او تكذيب  ولي«كنند  مي  داللت  بر توحيد وي  كه  است  سبحان

  . ايمان  سوي را به  وي  دعوت » و نپذيرفت«را  � موسي

  

��e��d����c��b��a����� �̀�_��~��e��d����c��b��a����� �̀�_��~��e��d����c��b��a����� �̀�_��~��e��d����c��b��a����� �̀�_��~  
 نبيرو  تا با سحر خود ما را از سرزمينمان  اي آيا آمده ! موسي  اي«  فرعون » گفت«

  از سحراست  خود نوعي  اين  كه ـ  اي اژدها برگردانده  و عصا را به  اي آمده : يعني »؟ كني 

  واجب بر آنها  و پيرويت  هستي  پيامبر برحقي  كه  را القا كني  توهم  اين  تا در مردم ـ

و ما   گشته ما مسلط  بر سرزمين  كه  يابي  دست  هدف  اين  به  نيرنگ  با اين  گاه آن  است

 ،كرد  را عنوان  از سرزمين  كردن  بيرون  ملعون  فرعون  كه اين  علت ؟ كني  بيرون  را از آن

  بدبين  وي  نيات  به  را نسبت  برماند و آنان � را از موسي  خويش  بود تا قوم  اين

  .كند  گردان روي  وي  به  گفتن  از اجابت  ساخته

  

��t��s���r��q��p��o��n��m��l��k��j��i����h���������g��f��t��s���r��q��p��o��n��m��l��k��j��i����h���������g��f��t��s���r��q��p��o��n��m��l��k��j��i����h���������g��f��t��s���r��q��p��o��n��m��l��k��j��i����h���������g��f  
ميان   تو به  را براي  انند آنهم  ا سحريما نيز قطع  كه  بدان  پس« :افزود  فرعون  سپس

  معارضه با تو ، اي تو با خود آورده  كه  همانند سحري  آوردن  ما به  يعني »آورد  خواهيم 

  بيرون  آن  ديني  را از جنبه  كوشيد تا مسئله  فرعون  بود كه  گونه بدين .كرد  خواهيم

  با اهل  ستمگران  هميشگي  شيوه  اين  البته .بدهد  و وطني  اسيسي  جنبه  آن  و به  ساخته

 .سازند مي  متهم  دست از اين  اساسي بي  اتهامات  به  را در اهدافشان  آنان  كه  است  حق

را   معيني  و مكان  روز معلوم  يعني »بگذار  موعدي  ما و خودت  ميان  پس« :افزود  سپس

  موعد را به  تعيين  فرعون »تو  هو ن  كنيم  خالف«را   وعده  آن  يعني »را  ما آن  نه  كه«

در   هم  آن«باشد   گذاشته  نمايش را به  اش اقتدار خيالي  كرد تا كمال  تفويض � موسي
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بر   در آن  و آشكار باشد تا حق هموار  ما بايد مكاني  ميعادگاه : يعني »هموار  مكاني

  در ميان  باشد ميانه  د مكانيباي  ميعادگاه : است  اين  معني  قولي به .شود  نمايان  همگان

  در ميانه  بايد مكاني :يا .باشد  سو يكسان دو هر از ، آن  سوي به  رونده  مسافت  كه  فريقين

  .باشند  داشته  آمادگي  آن حضور در  براي  همه  شهر باشد كه

  

��}���|���{�����������z��y��x��w��v��u��}���|���{�����������z��y��x��w��v��u��}���|���{�����������z��y��x��w��v��u��}���|���{�����������z��y��x��w��v��u  
  كه بود  روز جشني ، روز زينت »باشد  شما روز زينت  گاه وعده« � موسي » گفت«

 � موسي كه  اين  دليل .شستند مي  دست  آراستند و از كارهايشان مي  خود را در آن  مردم

  شركت  اجتماع  دارند در آن  كه  با فراغتي  همه  بود تا مردم  اين ،كرد  روز را معين  آن

  كه و اين« :افزود � موسي  سپس .شود  نمايان  بر همه  حق  دعوت  كنند و درنتيجه

باشد و بعد   پرتوافگن جا  بر همه  تا روشني »شوند  گرد آورده  چاشت  در وقت  مردم

  مانده  باقي  مردم  وتبصره  تحليل  براي  كافي  وقت ، ديگران  و باطل  من  حجت  از ارائه

  .نكنند  شكي  هيچ  من  آنها در معجزه ، باشد و بنابراين

  ارائه  را براي  وقت  ترين بايد مناسب  كه  دعوتگران  براي  بليغ  است  درسي  آيه  اين

  .كنند  انتخاب ، مردم  به  خويش  دعوت

  

��¥��¤��£��¢��¡�����~��¥��¤��£��¢��¡�����~��¥��¤��£��¢��¡�����~��¥��¤��£��¢��¡�����~  
 روي � و از موسي  و رفت  برخاست  مجلس  از آن  يعني » برگشت  فرعون  پس«

 : يعني »خود را گرد آورد  نيرنگ  مهو ه«بپردازد   ساحران  كار گردآوري  برگرداند تا به 

  . گاه وعده بر سر »آمد باز  سپس«بود گرد آورد   بسته  دل  بدان  كه  را و نيرنگي  ساحران

  

�� �̧�¶��µ�� �́�³���²±��°�� �̄�®��¬��«��ª��©�� �̈��§��¦�� �̧�¶��µ�� �́�³���²±��°�� �̄�®��¬��«��ª��©�� �̈��§��¦�� �̧�¶��µ�� �́�³���²±��°�� �̄�®��¬��«��ª��©�� �̈��§��¦�� �̧�¶��µ�� �́�³���²±��°�� �̄�®��¬��«��ª��©�� �̈��§��¦  
  به بر شما،  واي:  گفت«  و ساحران  قومش  و سران  فرعون  به  يعني » آنان  به  موسي«

  خداي و افترا به  بهتان  نكنيد و به  پروردگاري  ادعاي  دروغ به : يعني »نبنديد  خدا دروغ

 و »كند مي  هالك«  سخت » عذابي  شما را به  گاه آن  كه«نورزيد   شرك  عزوجل
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 �برخدا  هر كس : يعني »نرسيد  مطلب  افترا كرد به  ا هركهو قطع«گرداند  مي  كن ريشه

  . گشت  زيانكار شد و هالك ، بست  روغافترا كرد و د

  غفلت  نبايد از موعظه  حال  هيچ  به  كه  دعوتگران  براي  بليغ  است  نيز درسي  آيه  اين

  .كنند

  

��¾��½���¼����»��º��¹��¾��½���¼����»��º��¹��¾��½���¼����»��º��¹��¾��½���¼����»��º��¹  
  سخن  چون  ساحران : يعني »وگو كردند گفت  كارشان  خود درباره  ميان  ساحران  پس«

خود   سوي را به  سخن  از آنان  يك و هر  كرده  مشورت  هم با ،را شنيدند � موسي

بعد   ساحران يا .قرار دادند  بررسي خود مورد  نظر در ميان  را از همه  كشيدند و موضوع

  ا مضمونما دقيق كردند و  و كشمكش  ديگر نزاع با يك ،� موسي  موعظه  اين  از شنيدن

  اين  كه  است  بر آن  از مفسران  برخي  زني  گمانه  ولي . دانيم را نمي  كشمكش  اين

و راز « ؟يا خير  مانند آنهاست  ساحري  آيا او هم  بود كه � موسي  درباره  اختالفشان

  .پرداختند جوان  به � از موسي  خود پنهان  آنها در ميان : يعني »گفتند  را پنهان

  

��Ì���Ë����Ê��É��È��Ç���Æ���Å��Ä��Ã��Â��Á��À��¿��Ì���Ë����Ê��É��È��Ç���Æ���Å��Ä��Ã��Â��Á��À��¿��Ì���Ë����Ê��É��È��Ç���Æ���Å��Ä��Ã��Â��Á��À��¿��Ì���Ë����Ê��É��È��Ç���Æ���Å��Ä��Ã��Â��Á��À��¿  
  خواهند كه مي«  است  اين  ا موضوعو قطع» ساحرند  دو تن  اين  البته«  ساحران »گفتند«

را آشكار   آن  كه سحري  همان »كنند  با سحر خود بيرون«مصر  » شما را از سرزمينتان

گفتند  ،بود  كرده  جتروي  فرعون  كه  از آنچه  را با تأثيرپذيري  سخن  اين  ساحران .ساختند

 »ببرند  شما را ازبين  پسنديده  آيين  خواهند كه و مي«و را تكرار كردند ا  سخن  و همان

  يافته  گرايش  سويشان به  قوم  واشراف  سران ،شدند  دو اگر در سحر خود غالب آن : يعني

و   و رسم  آيين  كه  است  كار آن  اين  انجام و  كنند و مال مي  پيروي  شان در آيين  و از آنان

 .افتد بر مي ، تر است ساير امتها برتر و پيشرفته از زندگي  كه  اي بسيط زندگي در  راهتان

  باشد زيرا ساحران  سحرشان  همان » مثلي  طريقه« از  مرادشان  دارد كه  احتمال  همچنين

  برايشان  بابت  بودند و از اين  روزگار معزز و مورد احترام  در آن ، سحر خويش  سبب به
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  و موسي  هارون  اگر مغلوب  ترسيدند كه  بود پس  فراهم  اياييدرآمدها و هد

  .شود  قطع  درآمد از آنان  همه اين ،گردند عليهماالسالم

  

���Ø��×��Ö��Õ��Ô��Ó��ÒÑ��Ð��Ï��Î���Í���Ø��×��Ö��Õ��Ô��Ó��ÒÑ��Ð��Ï��Î���Í���Ø��×��Ö��Õ��Ô��Ó��ÒÑ��Ð��Ï��Î���Í���Ø��×��Ö��Õ��Ô��Ó��ÒÑ��Ð��Ï��Î���Í  
  گروهي  شما عزمي  همه  عزم ـ  نيرنگ  در اين ـبايد  »خود را گرد آوريد  نيرنگ  پس«

طور   به »آييد  پيش  صف  باز به«ظهور آيد   منصه  به  كامل  كريو همف  و با اتفاق  بوده

  در بيرابر موسي  و شكوهتان  تر و هيبت آراسته  امورتان  تا نظم  فشرده  هم  و به  هماهنگ

يا   سخنان  اين »شود مي آمد، رستگار  غالب  امروز هركه  حقيقت در«گرتر باشد  جلوه

  .بود  برايشان  فرعون  يا از سخنان با همديگر و  ساحران  از كالم

  

��L��K��J��I��H��G���F��E��D����C��B��A��L��K��J��I��H��G���F��E��D����C��B��A��L��K��J��I��H��G���F��E��D����C��B��A��L��K��J��I��H��G���F��E��D����C��B��A  
و «ما  از  خود را قبل  اوال عصاي » افگني يا تو مي ! موسي  اي«  ساحران »گفتند«  سپس

  .را بايد از سحر بيفگنند  آنچه »افگنند مي  كه  باشيم  كساني  يا ما نخستين

  

��T��S��R��Q��PO���N���M��T��S��R��Q��PO���N���M��T��S��R��Q��PO���N���M��T��S��R��Q��PO���N���M��Z���Y��X��W��V��U��Z���Y��X��W��V��U��Z���Y��X��W��V��U��Z���Y��X��W��V��U  
از   قبل  كه  خواست  از آنان ، گونه بدين »شما بيفگنيد  بلكه«  آنان  به � موسي » گفت«

  : دليل  سه  به ؛افگنند  ميدان  را به  سحرشان  وي

  .كند  آشكارتر تجلي ،ها نيرنگ  آن  بعد از افگندن  وي  تا معجزه ـ1

را   هايشان برساخته  همه  عصايش  گاه افگنند آن  دانمي  خود را به  هاي برساخته  تا آنان ـ2

  .ببلعد

  .دهد نمي  اهميتي  هيچ  سحرشان  به  بدهد كه  تا نشان ـ3

و  � موسي  و گمان  خيال  به  يعني »آمد  نظرش به  چنين  اثر سحرشان بر  ناگهان  پس«

و  يسمانهار  كه«آمد   چنين  ديگري  هر بيننده  و واهمه  خيال  طور به همين

  .كنند مي  حركت  سرعت ها به مارها و افعي  و همچون »دوند مي  هايشان چوبدستي
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�� �̀�_�� �̂�]��\��[�� �̀�_�� �̂�]��\��[�� �̀�_�� �̂�]��\��[�� �̀�_�� �̂�]��\��[  
  طبيعت و  سرشت  حكم  به  موسي : يعني » را يافت  در ضمير خود ترسي  موسي  پس«

  ستر  احساس  جادوگران  افگن آور و واهمه هيجان  كارهاي  مشاهده  در هنگام ، بشري

  .شود  مبادا مغلوب  كرد كه

  

��g�����f��e�������d��c��b��a��g�����f��e�������d��c��b��a��g�����f��e�������d��c��b��a��g�����f��e�������d��c��b��a  
  . بر آنان  و پيروزي  با غلبه » تو خود برتري  كه  نترس:  گفتيم«

  

��z���y��x�����������w��v���u��ts�����������r���q���p��on��m��l��k��j��i��h��z���y��x�����������w��v���u��ts�����������r���q���p��on��m��l��k��j��i��h��z���y��x�����������w��v���u��ts�����������r���q���p��on��m��l��k��j��i��h��z���y��x�����������w��v���u��ts�����������r���q���p��on��m��l��k��j��i��h  
از  »اند برساخته را  ر چهبينداز تا ه«عصا را  : يعني»  داري  راست  در دست  و آنچه«

  اند، نيرنگ برساخته  ، آنچه فرو برد، درحقيقت«  و قالبي  جادويي  عصاها و ريسمانهاي

جا برود  وجادوگر هر«  نيست  چيز ديگري  و افسون  و جز خيال » جادوگر است

و   سحر حقيقت  ندارد زيرا براي  جادوگر رستگاري  جنس  يعني »شود رستگار نمي

  .شود نمي  برآورده  با سحرش  ساحر هم  و هدف  نيست  بقايي

  

��c��b��a������ �̀�_��~���}���|���{��c��b��a������ �̀�_��~���}���|���{��c��b��a������ �̀�_��~���}���|���{��c��b��a������ �̀�_��~���}���|���{  
 ،او  را افگند و عصاي  عصايش � موسي : يعني »درافتادند  سجده  به  ساحران  پس«

  هنگام در اين ،نماند  از آنها در ميان  را فروبلعيد و چيزي  عصاها و ريسمانهايشان

  كار او ازجانب  بلكه  سحر و جادو نيست  از باب � كار موسي  د كهدانستن  ساحران

  سجده  به  عزوجل  در برابر خداي  درنگ بي  گاه آن  چيز تواناست  بر همه  كه  است  خدايي

  و موسي  پروردگارهارون  به: گفتند«آوردند و   ايمان � موسي  رسالت  و به  افتاده

در  ،را ببينند  وحجتي  نشانه  چون  كه  منصفان  حال  است  چنين و اين » آورديم  ايمان

  .آورند فرود مي  سر تسليم  برابر آن
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 ، سجده  بودند و در حال  هفتاد تن  ساحران« : گفت  كه  است شده  روايت  عياض از ابن

  چنين »شدند  افگنده  : القي«  از مفهوم .»را ديدند  خود در آن  هاي و جايگاه  بهشت

  سجده  ا بهوسريع  گرفته قرار  انوار حقيقت  تأثير تابش  تحت  چنان  ساحران  آيد كه برمي

  .اند شده  مجبور ساخته  در سجده  افتادن  به  گويي  در افتادند كه

آنها  ؛آسا بود شگفت قدر چه  كار ساحران !هللا سبحان«:گويد مي « كشاف« تفسير  صاحب

  كفر و جحود و دومين  روي خود را از  انها و عصاهايبار ريسم  نخستين :دوبار افگندند

 .»!! است  بزرگي  فرق  چه  افگندن دو  اين  و ميان ؛شكر و سجود  ايخود را بر  بار سرهاي

  پي  حقيقت  به  و نشانه  دليل  پنج  مشاهده از  ساحران«: گويد در تفسير خود مي  رازي  امام

  :بردند

 ممكن  و نيرنگ  با حيله  حركتي  چنان  كه  اي گونه به ،عصا  حركت  بودن آشكار ـ 1

  . نيست 

و   حيله نيز با  چيزي  چنين  كه ؛ افعي  به  آن  شدن تبديل  عصا در هنگام  حجم  افزايش ـ 2

  . نيست  ممكن  نيرنگ

  هامر نيز باحيل  اين  كه ـ  و غيره  و دهان  از چشم ـ  وجود افعي  اعضاي  بودن  نمايان ـ 3

  . نيست  ممكن  و نيرنگ

 نيز با  اين  كه ـآنها   كثرت  با همه ـبودند   برساخته  را كه  هرآنچه  افعي  فروبردن ـ 4

  . نيست  ممكن  و نيرنگ  حيله

  هم  اين  كه . اوليه  عصاي  هيأت  همان  به  كوچكي  چوبدستي  شكل عصا به  بازگشت ـ 5

  .« نيست  ممكن  و نيرنگ  با حيله

  

��v��u��t���s��r��qp��o��n��m��l��kj���i��h��g���f��e��d��v��u��t���s��r��qp��o��n��m��l��kj���i��h��g���f��e��d��v��u��t���s��r��qp��o��n��m��l��kj���i��h��g���f��e��d��v��u��t���s��r��qp��o��n��m��l��kj���i��h��g���f��e��d
��¡�����~��}���|���{��z��y��x��w��¡�����~��}���|���{��z��y��x��w��¡�����~��}���|���{��z��y��x��w��¡�����~��}���|���{��z��y��x��w  

  به  خطاب ،را ديد  در برابر آن  ساحران  و خضوع  كننده خيره  معجزه  اين  چون » فرعون«

آيا  : يعني »آورديد؟  او ايمان  به  دهم  شما اجازه  به  كه از آن  آيا پيش:  گفت«  ايشان

  و او را در دينش  كرده  را تصديق � موسي  سخن ، من  از سوي  و دستوري  اذن  بدون
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ا قطع : يعني » است  شما سحر آموخته  به  كه  شماست  قطعا او بزرگ«نموديد   پيروي

و استاد   او معلم يا . سحر است  شما در فن  ترين و بلندپايه  ساحرترين � موسي

  مردم  تا در اذهان  خواست  سخن  با اين  فرعون . است  سحر آموخته شما  به  كه  شماست

از   ساحران  نه  كه  نستدا مي  خوب او  در غير آن ،نياورند  ايمان  پديد آورد كه  اي شبهه

  و ساحران � موسي  ميان  و نه  است  بوده  آنان  او رئيس  نه ،اند سحر آموخته � موسي

  ها و پاهاي دست  شك بي  پس« :افزود  سپس . است  وجود داشته  و پيوندي  رابطه  هيچ

 : خالف  من » كنم مي  قطع  چپ  ازجانب  و ديگري  راست  از جانب  شما را يكي

  هاي و شما را بر تنه«  آن  يا عكس ، چپ  و پاي  راست  دست  از قطع  است  عبارت

  خرما را انتخاب  درخت  هاي تنه  فرعون  كه اين  علت » آويزم خرما بر دار مي  درخت

تشهير و   كار سبب  و نيز اين  است  دهنده وآزار  خرما خشن  درخت  تنه  بود كه  اين ،كرد

تر  از ما سخت  يك  كدام  عذاب  كه  دانست خواهيد  و البته«شود  آنها مي  آزار روحي

  دنباله  آيات  اين و هرچند ؟ پروردگار موسي يا عذاب  من  عذاب » تر است و پاينده

را در   تهديدش  فرعون  اند كه گفته  كنند اما مفسران نمي را ذكر  فرعون  تعذيب  ماجراي

 � عباس ابن .مردند  ايمان بر ،او  در زير شكنجه  كرد وآنان  عملي  مورد ساحران

دار و نيكوكر  پاك  روز شهيداني مكار و در آخر  روزساحراني  در اول  آنان« :گويد مي

  .»بودند

  

������ �̧�¶���µ�� �́�³��²±��°�� �̄�®��¬«��ª��©��� �̈�§��¦��¥��¤��£��¢������ �̧�¶���µ�� �́�³��²±��°�� �̄�®��¬«��ª��©��� �̈�§��¦��¥��¤��£��¢������ �̧�¶���µ�� �́�³��²±��°�� �̄�®��¬«��ª��©��� �̈�§��¦��¥��¤��£��¢������ �̧�¶���µ�� �́�³��²±��°�� �̄�®��¬«��ª��©��� �̈�§��¦��¥��¤��£��¢
��¹��¹��¹��¹  

  آمده  نزد ما از بينات  كه  ما هرگز تو را بر آنچه«  فرعون  در پاسخ  ساحران »گفتند«

ها  از حجت � موسي  كه  ا تو را بر آنچهقطع : يعني » دهيم نمي  ، ترجيح است

هرگز تو » و«  گزينيم بر نمي ، است  ما آورده  براي  سبحان  زد خداياز ن  روشن  ومعجزات

 . است  قسم ، جمله  اين : قولي به » است  ما را آفريده  كه  بر كسي«  دهيم نمي  را ترجيح

  وي  و معجزات  بينات هرگز تو را بر ، است  ما را آفريده  هك  ذاتي  سوگند به : يعني

جز «  دار آويختن  به و  از كشتن » بكن  خواهي مي  ر حكميه  پس«  دهيم نمي  ترجيح



1634  

تو   و نفوذ سلطه » راني مي  حكم  كه  دنياست  زندگاني  تو فقط در اين  كه  نيست  اين

  و قتل  آزار و شكنجه  از انواع  كه  با آنچه ؛ دنياست  زندگي  همين  فقط محدود به ،بر ما

و   پاينده  و ما سراي  نيست  اي سلطه  تو را بر ما هيچ ، اما بعد از آن  داري بر ما روا مي

  . ايم كرده  پايدار را انتخاب

  

��É��È����Ç��Æ��ÅÄ��Ã��Â���Á��À��¿��¾����������½��¼��»��º��É��È����Ç��Æ��ÅÄ��Ã��Â���Á��À��¿��¾����������½��¼��»��º��É��È����Ç��Æ��ÅÄ��Ã��Â���Á��À��¿��¾����������½��¼��»��º��É��È����Ç��Æ��ÅÄ��Ã��Â���Á��À��¿��¾����������½��¼��»��º  
 : يعني »ما را بيامرزد  تا بر ما گناهان  آورديم  ايمان  پروردگارمان  همانا ما به«

از سحر   آنچه«تا بيامرزد بر ما  »و«  آن از كفر و غير  اعم ـ  است  از ما گذشته  كه گناهاني

و خدا بهتر و « � با موسي  در ستيز و معارضه » مجبور كردي  ما را بر آن  راكه

از   تر است و پاينده  مطيعانش  به  دادن  از تو در پاداش  بهتر است : يعني » است تر پاينده

:  گفت  كه  فرعون  جسارت  به  است  پاسخي  اين  البته.  عاصيانش  نمودن  عذاب تو در

  .»71 /آيه« ﴾}���|���{��~���}���|���{��~���}���|���{��~���}���|���{��~���﴿

  

��×���Ö��Õ��Ô��Ó�����Ò��Ñ��Ð��Ï���Î��Í���Ì��Ë��Ê��×���Ö��Õ��Ô��Ó�����Ò��Ñ��Ð��Ï���Î��Í���Ì��Ë��Ê��×���Ö��Õ��Ô��Ó�����Ò��Ñ��Ð��Ï���Î��Í���Ì��Ë��Ê��×���Ö��Õ��Ô��Ó�����Ò��Ñ��Ð��Ï���Î��Í���Ì��Ë��Ê  
  براي  جهنم«كفر برود   حال  به  يعني »برود  مجرم  نزد پروردگارش  هركه  در حقيقت«

و   راحت  مرگي  ميرد به مي  در جهنم  نه »يابد مي  زندگي  ميرد و نه مي  نه  ، در آن اوست

و زجر  درد  جهنمي  شخص  پس  بخش گوارا و لذت  اي زندگي  ماند به مي  زنده  نه

زير فشار  در  كه با وجود آن  كنند ولي مي  درد و زجر را لمس  زندگان  كه كشد چنان مي

كند  مي  مزه مزه را  مرگ  جرعه  كه ميرد و با آن  نمي ،دارد قرار  كندن جان  در حال  عذاب

  .رود نمي  در او از بين  درد و ألم  اما احساس

  رسول  كه  است  آمده �سعيد از ابي  احمد و مسلم  روايت  به  شريف  در حديث

ما أ« :فرمودند  رسيدند پس  آيه  اين  به  خطبه  ايراد كردند و در اثناي  اي خطبه صخدا

النار   نفإبأهلها  ليسوا  ما الذينأ، و فيها وال يحيون   يموتونال  نهمفإهلها أ  هم  هلها الذينأ

أو  ةنهر الحيا  له  نهر يقال  ضبائر علي  بهم  ، فيؤتي الشفعاء فيشفعون  يقوم  ، ثم ةماتإ  تميتهم



1635  

  اهل  راستي  به  آنان  كه  دوزخ  اما اهل : السيل  حميل  الغثاء في  كما ينبت  ، فينبتون الحيوان

 ،نيستند  دوزخ  اهل  كه  كساني  ولي .مانند مي  زنده  ميرند و نه مي  در آن  نه  هستند پس  آن

  آنان  گاه كنند آن مي  خيزند وشفاعت برمي  شفيعان  سپس ، ميراند ميراندني را مي  آنان  آتش

  در آن  شود پس مي  گفته  حيوان يا  نهر حيات  آن  به  آورند كه مي  بر نهري  گروه را گروه

 .»رويد مي  سيل  آب  ها در كف وسبزه  خاشاك  كه رويند چنان شوند و مي نهر سبز مي

  من  ةذر  مثقال  قلبه  في  كان  النار من  من  يخرج« : است  آمده  شريف  در حديث  همچنين

  بيرون  آتشاز  ، است  بوده  از ايمان  اي ذره  سنگ هم  اندازه به  در قلبشان  كه  كساني : يمانإ

  .»شوند مي  آورده

  

��â�������á��à��ß��Þ���Ý��Ü���Û��Ú���Ù��Ø��â�������á��à��ß��Þ���Ý��Ü���Û��Ú���Ù��Ø��â�������á��à��ß��Þ���Ý��Ü���Û��Ú���Ù��Ø��â�������á��à��ß��Þ���Ý��Ü���Û��Ú���Ù��Ø  
 شايسته  اعمال«  و تأييد ايمان  پشتوانه  به » كه بيايد درحالي  نزد او مؤمن  و هر كس«

  اين  پس« ؛باشد  فرستاده  را پيش  نيك  و اعمال  و عبادات  و طاعات »باشد  داده  انجام 

  حق  سپس . و واالست  رفيع  منازلي  برايشان : يعني » بلند است  درجات  برايشان  گروه

  :فرمايد و مي  بلند را تفسير نموده  درجات  خود اين  تعالي

  

���ð��ï��î��í��ì��ëê��é�����������è��ç��æ��å���ä��ã���ð��ï��î��í��ì��ëê��é�����������è��ç��æ��å���ä��ã���ð��ï��î��í��ì��ëê��é�����������è��ç��æ��å���ä��ã���ð��ï��î��í��ì��ëê��é�����������è��ç��æ��å���ä��ã  
 ، است  جويبارها روان  از زير آن  كه«ماندگار  هميشه  بهشتهاي  يعني » عدن  جنات«

و از  » است  گراييده  پاكي  به  كه  كسي  پاداش  است  مانند و اين مي  در آن  جاودانه

  كه  است  ا بر آنكثير ترجيح ابن . است  پرهيز كرده  دوزخ  آورنده  موجب  گناهان كفر و

  . است  فرعون  در پاسخ  ساحران  خنانس  حكايت ، آيات  اين
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� �J��I��H��G��F��E��D��C��B��A��J��I��H��G��F��E��D��C��B��A��J��I��H��G��F��E��D��C��B��A��J��I��H��G��F��E��D��C��B��A������R��Q��P��O���N��M�� � �L��K��R��Q��P��O���N��M�� � �L��K��R��Q��P��O���N��M�� � �L��K��R��Q��P��O���N��M�� � �L��K
��S��S��S��S  

  همه  بعد از مشاهده  فرعون  كه  هنگامي » فرستاديم  وحي  موسي  سوي به  و هرآينه«

با   اسرائيل بني  نداد كه  اجازه  باز هم ،خود  بر قوم  شده  نازل  هاي و مجازات  معجزات

  كه آن بي ،ازمصر »ببر  را شبانه  بندگانم  كه« ؛گردند  شام  رهسپار سرزمين � موسي

  با عصايت  يعني » كن باز  در دريا برايشان  خشك  و راهي«يابد   آگاهي  از حالتان  كسي

  شويم يادآور مي .شود مي  شگافته  در وسط دريا برايشان  خشك  راهي  پس  بر دريا بزن

 : يعني » بترسي  دشمن  فرارسيدن از  نه  كه«بود ) بحر احمر(  قلزم  ، دريايدريا  آن  كه

  از فرعون » باشي  بيمناك  و نه«دريابد  تو برسد و تو را  به  دشمن  كه از اين  هستي  ايمن

  .در دريا  شدن  يا از غرق

  آبي  آن در  نه  گردانيد كه  خشك  چنان  بستر دريا را برايشان  عزوجل  خداي  امر كه  اين

  .بود � موسي  براي  گبزر  بس  اي معجزه  شك بي ، گلي  بود و نه

  

��\��[��Z���Y��X��W����V���U��T��\��[��Z���Y��X��W����V���U��T��\��[��Z���Y��X��W����V���U��T��\��[��Z���Y��X��W����V���U��T  
آنها را « آمد و  بيرون  وقومش  موسي  تعقيب  از مصر به » با لشكريانش  فرعون  پس«

  بزرگ  تكرار براي »فروپوشانيد  را از دريا آنچه  فروپوشانيد آنان  كرد پس  دنبال

 ، وسهمگين  بزرگ  امواجي  يعني . است  واقعه  اين  بودن  و تصوير هولناك  نماياندن

  آنان  چيزي  همان : است  اين  معني  قولي  به .را در خود فروپوشانيد  و فرعونيان  فرعون

  . اي را شنيده  آن  تو داستان  را فروپوشانيد كه

  

��b��a�� �̀��_�� �̂�]��b��a�� �̀��_�� �̂�]��b��a�� �̀��_�� �̂�]��b��a�� �̀��_�� �̂�]  
 را  آنان »نمودن  و هدايت«  رشد و هدايت  از راه »كرد  خود را گمراه  قوم  و فرعون«

  ميان از  اسرائيل بني  كشانيد كه  راهي  را با خود به آنها  كه  هنگامي ، نجات  راه  سوي به

  .بودند  را پيموده  دريا آن
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��q��p��o��n��m������l���k��j���i��h��g����f��e��d��c��q��p��o��n��m������l���k��j���i��h��g����f��e��d��c��q��p��o��n��m������l���k��j���i��h��g����f��e��d��c��q��p��o��n��m������l���k��j���i��h��g����f��e��d��c  
 ! اسرائيل نيب  اي« : فرعون  از دست  دادنشان بعد از نجات  اسرائيل بني  به  و گفتيم

طور با   راست  و در جانب  داديم  نجات«  فرعون » ما شما را از دشمنتان  درحقيقت

طور بياورد تا   شما را با خود به  كه  داديم  فرمان � موسي  به  يعني » نهاديم  وعده شما

 � موسي  به  را خطابما   شما كالم ، و در نتيجه  بگوييم  درحضور شما با او سخن

از   عبارت  كه  اسرائيل از بني  شده و انتخاب  برگزيده  گروهي : كه  است  مراد اين .يدبشنو

  كوهي  راست  در جانب  آيند كه  گاهي وعده  به � با موسي ،بودند  نقبايشان  هفتاد تن

 ، تيه  در دشت » فروفرستاديم  و سلوي  و بر شما من«  قرارداشت »طور«  نام در سينا به

  در سوره)  و بلدرچين  ترنجبين(  وسلوي  تفسير من .بوديد  نيازمند آن  سخت  كه  جايي

  . گذشت )57 /آيه(  بقره

  

��c��b��a�� �̀�_��~��� }|��{��z��y��x��w��v��u��t��s�� �r��c��b��a�� �̀�_��~��� }|��{��z��y��x��w��v��u��t��s�� �r��c��b��a�� �̀�_��~��� }|��{��z��y��x��w��v��u��t��s�� �r��c��b��a�� �̀�_��~��� }|��{��z��y��x��w��v��u��t��s�� �r
��d��d��d��d  

 لذايذ و : مراد از طيبات »، بخوريد داديم  شما را روزي  كه  آنچه  از طيبات«

از   يعني »از حد تجاوز نكنيد«  من  در روزي  يعني » در آنو «  است  حالل  هاي خوراكي

 : است  اين  معني  قولي به .تجاوز نكنيد ، جايز نيست  كه  آنچه  سوي به  جايز است  كه  آنچه

  گاه آن«خواهيد بود  طغيانگر و تجاوزكار  صورت  در آن  را انكار نكنيد كه �هللا  نعمت

بر او فرود آيد، «  من  عذاب  يعني » من  خشم  و هر كسآيد  بر شما فرود مي  من  خشم

  كه  است  شده  قطعا رهسپار هاويه  يعني : فقد هوي » است  افتاده  قطعا در هالكت

  . است  از قعر دوزخ  عبارت

  

��n��m��l��k��j��i���h���g��f��e��n��m��l��k��j��i���h���g��f��e��n��m��l��k��j��i���h���g��f��e��n��m��l��k��j��i���h���g��f��e  
  و كار شايسته بياورد  كند و ايمان  توبه  كه  هستم  كسي  آمرزنده  من  يقين  و به«

و  �خدا كند و به  توبه  و گناهان  از كفر و شرك  كه  كسي  براي  آمرزگارم  يعني »نمايد
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  شرع  را كه  اي شايسته  آورد و اعمال  ايمان  و روز آخرت  و كتابها و پيامبران  فرشتگان

  راست  راه  هباز ب«دهد و   انجام ، آنها را خواسته  و اجراي  انور آنها را نيكو شناخته

 : كه  است  مراد اين ، قولي به .ورزد  استقامت  شيوه  ميرد بر اين تا مي  يعني »رهسپار شود

  .شود  راهياب  حقيقت  سوي به  آن  وسيله بياموزد تا به  علم

  . است  توبه و  صالح  عمل ، از ايمان  اثري ، كامل  هدايت  كه كند بر اين مي  داللت  آيه  اين

  

p��op��op��op��o����������u��t��s���r��q��u��t��s���r��q��u��t��s���r��q��u��t��s���r��q  
مقرر   وعده »آورد  شتاب  خود ـ تو را به  از قوم  مانده  چيز ـ غافل  چه ! موسي  و اي«

 ،طورآيند  به  هم با  همه  قومش  نقبا و نخبگان  و هفتاد تن � موسي  بود كه  چنان

  انشانمي از  پروردگارش  گاه وعده  شوق به  افتاد اما سپس  راه  به  با آنان � موسي

در   عزوجل  خداي  رسانيد پس  ميعادگاه  به  از همه  و خود را قبل  گرفت  پيشي  شتاب به

  كرده  را ترك  قومت  كه  داشت  چيز تو را بر آن  چه ! موسي  اي :فرمود  وي  انكار به  مقام

  سوي  هبر بهر  جستن  سبقت  كه  است  برآن  دليل  و اين ؟ آيي  بيرون  شتابان  و از ميانشان

  سليم  وضع  انتخاب ـباشد   هم  درستي  نيت  هر چند به ـ  امت  امر خير و تنها گذاشتن

  .باشد نمي  صالح  به  و مقرون  نيست

  

�����~��}���������|��{��z��y��x��w��v�����~��}���������|��{��z��y��x��w��v�����~��}���������|��{��z��y��x��w��v�����~��}���������|��{��z��y��x��w��v  
  اينك  هم ،هستند  من  در نزديكي : يعني »منند  در پي  ، اينان من  قوم« � موسي » گفت«

  و موجب  دليل  سپس . نيست  بيش  اندك  مسافتي  و آنان  من  رسند و ميان مي  د از منبع

  به » تو شتافتم  سوي ـ به  پروردگارم  ـ اي  و من« :فرمود  نموده  خود را بيان  عجله

  . بيفزايي  از من  تا بر خشنوديت : يعني » تا خشنود شوي«  گاه وعده

  

��� �̈�§��¦��¥��¤��£��¢��¡��� �̈�§��¦��¥��¤��£��¢��¡��� �̈�§��¦��¥��¤��£��¢��¡��� �̈�§��¦��¥��¤��£��¢��¡��ª��©��ª��©��ª��©��ª��©  
  يعني » افگنديم  تو در فتنه  از عزيمت  را پس  اما ما قومت«  سبحان  خداي »فرمود« 

آنها را   و سامري«  افگنديم  و در بال و محنت  و ابتال قرارداديم  را مورد آزمايش  آنان
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  با فراخواندنشان ،فروافگند  حق از  و گمراهي  آنها را در سردرگمي : يعني »كرد  گمراه

  اي از قبيله  سامري . وي  خواسته  از اين  گفتنشان  و اجابت  طاليي  گوساله  پرستش  به

  كه  از ميعادي  سبب  بدان  موسي : گفت  اسرائيل از بني  همراهانش  او به ؛بود  سامره  نام به

  ندر ميا  حرام  زيورات  اين  كه  گرفت  پيشي كرد و از شما  تخلف ،شما و او بود  ميان

  از آن  سپس ،افگنند  را در آتش  زيورات  كه آنها را امر كرد  پس ! شما وجود داشت

  .شد  آنچه و شد  ساخت  اي گوساله  زيورات

را   زيوراتي ،از مصر را داشتند  قصد خروج  كه  هنگامي  اسرائيل بني  كه  شويم يادآور مي

  .بودند  گرفته  عاريت  به  از قبطيان

  

««««�����̄�®��¬�̄�®��¬�̄�®��¬�̄�®��¬�����°�°�°�°�����́���³��²±�́���³��²±�́���³��²±�́���³��²±����¼��»º��¹�� �̧�¶��µ¼��»º��¹�� �̧�¶��µ¼��»º��¹�� �̧�¶��µ¼��»º��¹�� �̧�¶��µ�������½���½���½���½
��É��È���Ç��Æ��Å��Ä��Ã��Â��Á��À��¿��¾��É��È���Ç��Æ��Å��Ä��Ã��Â��Á��À��¿��¾��É��È���Ç��Æ��Å��Ä��Ã��Â��Á��À��¿��¾��É��È���Ç��Æ��Å��Ä��Ã��Â��Á��À��¿��¾  

  گرفتن در طور و  مناجات  شب  ميعاد چهل  رساندن  پايان  بعد از به » موسي  پس«

و   سخت  تأسف :أسفا » خود برگشت  قوم  سوي به  و اندوهناك  خشمگين«  تورات

  وعده«  من  بر زبان »شما  آيا پروردگار شما به ، من  قوم  اي:  گفت«  است  خشم  شدت

را   بهشت شما به  از جمله ؟ در دنيا و در آخرت  هر خيري  دريافت  وعده »نداد  نيك

خود در   كالم  داد كه  شما وعده  ورزيد و به  پايداري  وي  بر طاعت  چنانچه ؛داد  وعده

  نتيجه كنيد و در  عمل  است  در آن  كه  آنچه  شما بشنواند تا به  به  من  را بر زبان  تورات

و   آيا زمان : يعني »شد بر شما دراز  آيا مدت«گرديد   خويش  عمل  پاداش  مستحق

 ،كرديد  را فراموش  الهي  هاي وعده ، آن  سبب  به  شد كه  از شما طوالني  ام جدايي  مدت

يا خواستيد « ؟ است  وز نگذشتهوچند ر  ماه  از يك  بيش  مدت  هنوز از آن  كه درحالي

  كنيد كه  خود خواستيد كاري  عمل  اين يا با »بر شما فرود آيد  از پروردگارتان  خشمي

  من  با وعده  كه«شود و بر شما فرود آيد   گريبانگيرتان  الهي  و عذاب  خشم  آن  سبب  به

تا او از طور   هبودند ك  داده  وعده  وي  به � موسي  زيرا قوم »كرديد  مخالفت

  داده  او وعده  به  آنان : قولي به .كنند  قيام  عزوجل  خداي  طاعت به ،گردد باز مي  سويشان به
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  كرده  توقف ، گرفت  پيشي  او از آنان  كه همين  بيايند ولي  ميعادگاه  به او  در پي  بودند كه

  .ورزيدند  شدند و تخلف  او منصرف  به  و از پيوستن

  

�Ë� �Ê�Ë��Ê�Ë��Ê�Ë��Ê������Ø��×��Ö��Õ��Ô��Ó��Ò��Ñ��� �Ð��Ï��Î��Í��Ì��Ø��×��Ö��Õ��Ô��Ó��Ò��Ñ��� �Ð��Ï��Î��Í��Ì��Ø��×��Ö��Õ��Ô��Ó��Ò��Ñ��� �Ð��Ï��Î��Í��Ì��Ø��×��Ö��Õ��Ô��Ó��Ò��Ñ��� �Ð��Ï��Î��Í��Ì
���Ù���Ù���Ù���Ù  

 وعده  كردن  بر خالف  بلكه » نكرديم  وعده  اختيار خود باتو خالف  ما به: گفتند«

 اين  بيان  به  سپس .در كاركرد  پليدي  نيرنگ  بود كه  سامري  زيرا اين  مجبور بوديم 

 » داشتيم  بر دوش  سنگين  بارهايي  وماز زر و زيور ق  ولي« :گفتند  پرداخته  وي  نيرنگ 

  از مردم ،روند  از مصر بيرون � خواستند با موسي مي  چون  اسرائيل بني  كه  است  نقل

خواهند در  مي  كه وانمود كردند  چنين  آنان  و به  گرفته  عاريت  را به  آنجا زيورآالتي

  ا احتياجموقت  زيورات  اين  ا بهكنند لذ  دارند از آنها استفاده  كه  اي يا عروسي  جشن

  حالل  برايشان  زيورات  اين  ناميدند زيرا تصاحب » گناهان: اوزار« را  زيورات .دارند

  را در آتش  زيورات  آن ، ازگناه  منظور رهايي  به : يعني » آنها را افگنديم  پس«نبود 

 : كار برد و گفت را به  ر آتشد  زيورات  انداختن  نيرنگ  بود كه  سامري  و اين  افگنديم

  گونه  همين  و سامري«اندازيد   در آتش و آنها را  نيست  بر شما حالل  زيورات  اين

با خود   كه  از زيورات  نيز آنچه  سامري ، ما انداختيم  كه  گونه همين : يعني » بينداخت

  . از طال ساخت  اي سالهما گو  براي  زيورات  آن  از مجموعه  گاه افگند آن  در آتش  داشت

  زمين  به  كه  و صورتي  شكل  را در همان � جبرئيل  سامري  كه  است  آمده  در روايات

  برگرفته  مشتي  وي  اسب  زير سم  يا خاك ، وي  قدمگاه  از خاك  سپس ،آيد ديد فرود مي

  . داشت برمي  بانگ  گوساله ، افگند و بر اثر آن  طاليي  را بر گوساله  آن

  و آن  كرده قبط پرهيز  قوم  قصد زهد و تقوا از زيورات  به  اسرائيل بني« :گويد كثير مي ابن

بود   سان بدين ،آوردند  روي  پرستي گوساله  ديگر به  را از خود دور افگندند اما از سوي

هادند ن  گردن  بزرگ  جنايت  در برابر يك  ولي  كرده  زهد پيشه  اهميت  چيز كم  از يك  كه

  خون  عنهما درباره هللا عمر رضي بن هللاز عبدا  عراق  از اهالي  مردي : است  نقل  كه چنان

  جايز است  لباس  در آن  خواندن نماز آيا  شود پرسيد كه مي  آلوده  بدان  لباس  كه  اي پشه
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 ـ صخدا  فرزند رسول ؛بنگريد  عراق  مردم  به !شگفتا :فرمود �هللاعبدا ؟يا خير

را   اي پشه  خون  آيند و از ما حكم حاال مي) برنياوردند  و دم(را كشتند  ـ � حسين

  .»!؟پرسند مي

سوء   مردم  زهد و پرهيزگاري ، ورع  از روحيه  سامري  كه  است  تأمل  قابل  نكته  اين

  وآگاهي  از علم  اگر مردم  كه  يابيم مي  دست  نتيجه  اين  امر به  از اين  كرد پس  استفاده

بشود   هايي سوء استفاده  چنين  از آنان  هميشه  است  ممكن ،باشند  بهره  بي  درست

ابوبكر و   خالفت  موجود در زمان  و پرهيزگاري  ورع  سبا از روحيه  بن هللاعبدا  كه چنان

 ، پرهيزگاري  از فرهنگ  دفاع  كرد و در زير نقاب  عنهما سوءاستفادههللا ا عمر رضي

از آثار   اسالمي  هنوز امت  كور را كه  فتنه  برد و آن  زير سؤال  را به � عثمانعملكرد 

وجود دارند   لوح ساده  مسلماناني  در هر زمان  البته . برانگيخت ،برد مي  رنج  بار آن تفرقه

  و گرفتار دام  مبين  ضالل  رهسپار وادي ، زهد بارد و جاهالنه  ريسمان  به  با آويختن  كه

  .شوند مي  لعين  طانشي

  

��M��L��K��J�������I��H��G��F��E��D��C��B��A��M��L��K��J�������I��H��G��F��E��D��C��B��A��M��L��K��J�������I��H��G��F��E��D��C��B��A��M��L��K��J�������I��H��G��F��E��D��C��B��A  
 »آورد  بيرون  داشت  صدايي  كه  اي پيكر گوساله  برايشان«طالها   از اين  سامري » پس«

 .دارد برمي  بانگ  زنده  گوساله  كه چنان  داشت و آواز برمي  بانگ  سامري  گوساله : يعني

لذا در   داشت  بسياري  مهارت  پيكرتراشي  در فن  سامري : قولي به . گاو است  بانگ :خوار

 ،شد مي  داخل  آن  در شكم باد  چون  بود كه  قرار داده  هايي شگاف  چنان  گوساله  پيكر آن

  سامري » پس«  وجود نداشت  حياتي  گوساله  در آن ، بنابراين  خاست بر مي  از آن  آوازي

 : اسرائيل  بني  به  خطاب ،بودند  كرده  همراهي و  كار موافقت  اين با او در  كه  و كساني

  كرده  فراموش  پس«لذا او را بپرستيد  » است موسي  شما و خداي  خداي  اين: گفتند«

  زيرا از آن  را پيدا نكرده  خدايش  اين  و جاي  كرده  را گم  راه � موسي : يعني » است

  معني  قولي به .وجو كند و بيابد را در طور جست  آن تا  تاس  رفته  پس  نداشته  آگاهي

  او و خداي  خداي  گوساله  اين  شما بگويد كه  كرد تا به  فراموش � موسي : است  اين

  پروردگار حقيقي  سامري : يعني .گردد بر مي  سامري  به ) نسي( يا ضمير در . شماست
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  دليل  به ،تواند خدا باشد نمي  گوساله  كرد كه  امر را فراموش  يا اين ،خود را از ياد برد

  : ذيل  آيه

  

��Z��Y��X��W��V��U���T��S����R��Q��P��O��N��Z��Y��X��W��V��U���T��S����R��Q��P��O��N��Z��Y��X��W��V��U���T��S����R��Q��P��O��N��Z��Y��X��W��V��U���T��S����R��Q��P��O��N  
مغز كور  گمراهان  آيا آن : يعني »گرداند را بازنمي  سخني  سويشان به  بينند كه مگر نمي«

  و مالك«دهد  نمي ار  سخنشان  پاسخ  گوساله  آن  اند كه و تفكر نكرده  امر انديشه  در اين

  .؟ خداست او  پندارند كه مي  چگونه  پس » نيست  برايشان  سود و زياني  هيچ

  

��l��k���j��i��h��g��f��ed��c��b��a��� �̀��_�� �̂�]��\��[��l��k���j��i��h��g��f��ed��c��b��a��� �̀��_�� �̂�]��\��[��l��k���j��i��h��g��f��ed��c��b��a��� �̀��_�� �̂�]��\��[��l��k���j��i��h��g��f��ed��c��b��a��� �̀��_�� �̂�]��\��[  
  پيش : يعني » از اين  پيش«  گوساله  پرستشگران  به  يعني » آنان  به  هارون  و در حقيقت«

  اين جز ! من  قوم  اي  بود كه  گفته« ؛بازگردد  سويشان ور بهاز ط � موسي  كه از آن

  سبب  شما به : يعني »ايد قرار گرفته  مورد فتنه  گوساله  اين  شما به  كه  نيست

 گمراه  حق  از راه  خاطر آن  ايد و به قرارگرفته  آزمايش و مورد  افتاده  در فتنه  سالهگو اين

 » است  رحمان  پروردگار شما خداي  گمان و بي«نكنيد   را پرستش  آن  ايد پس شده 

  در عبادت »مرا پذيرا باشيد  كنيد و فرمان  مرا پيروي  پس«  جان بي  گوساله نه

  .نكنيد  پيروي ، گوساله  پرستش  به  در دستور وي  لذا از سامري �خداوند

  :زيرا او بود  نموده  عظهرا مو  آنان  وجه  نيكوترين  به � هارون  شود كه مي  مالحظه  پس

در   فتنه  به  گوساله  اين  سبب  همانا شما به : به  نما فتنتمإ( : سخنش  را با اين  آنان :اوال

  .كرد  آگاه  كارشان  از بطالن ؛)ايد افتاده

  رحمان  و همانا پروردگار شما خداي : الرحمن  ربكم  نإو ( : سخنش  را با اين  آنان :ثانيا

  .نمود  دعوت �هللا  معرفت  سوي به ؛) است

  .فراخواند  نبوت  معرفت  به ؛)كنيد  پيروي  از من : فاتبعوني( : سخنش  را با اين  آنان :ثالثا

و   پيروي  به ؛)كنيد  اطاعت  من  و از فرمان : مريأطيعوا أو( : سخنش  را با اين  آنان :رابعا

  .داد دستور  الهي  و قوانين  انقياد در برابر احكام
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��v���u��t���s��r��q��p��o��n��m��v���u��t���s��r��q��p��o��n��m��v���u��t���s��r��q��p��o��n��m��v���u��t���s��r��q��p��o��n��m  
 »بر بود  مجاور خواهيم  هميشه« � هارون  در پاسخ  اسرائيل  بني  منحرفان »گفتند«

آيا او مارا در   كه  نگريم مي  گاه آن »ما بازگردد  سوي به  تا موسي  گوساله  اين«  پرستش

  . گرفت  كناره  از آنان � هارون  كهبود   هنگام  در اين ؟كند يا خير تأييد مي  آن  پرستش

  

��d��c��b���a �̀�_��~��}��|����{��z��y����x��w��d��c��b���a �̀�_��~��}��|����{��z��y����x��w��d��c��b���a �̀�_��~��}��|����{��z��y����x��w��d��c��b���a �̀�_��~��}��|����{��z��y����x��w  
بر  � هارون  برادرش  تا با سرزنش  و خواست  از طور بازگشت � موسي  سرانجام

  وقتي ! هارون  اي« � موسي » گفت« :را برچيند  انحراف  شود و بساط آن  چيره  اوضاع

  پيروي  ازمن  كه  چيز تو را بازداشت  چه«  گوساله  با پرستش »شدند  آنها گمراه  ديدي

  اين  معني يا ؟ گرداني  آگاه  عملكردشان  و مرا از اين  پيوندي  به  من  به : يعني »؟ كني

  گمراهان  اين و با  نكردي  پيروي  از من �هللاخاطر ا  به  شدن  چرا در خشمگين : است

را در   دستورم  چگونه : يعني »؟ كردي  سرپيچي  يا از فرمانمآ« ؟ بر نخاستي  مبارزه  به

 ،اند برخاسته  مخالفت به  وي  با دين  كه  كساني  به  كردن  و پشت �خدا  براي  ايستادگي

 ؟اند گرفته  خدايي  به را  گوساله  كه  گزيدي  اقامت  گروهي  و در ميان  كردي  خالف

 : بود كه  داده  فرمان  برادرش  به ،طور  كوه  به  از رفتن  قبل � موسي  كه  شويم يادآور مي

  پيروي  فسادگران  و از راه  كن  را اصالح  و كار آنان  باش  من  قومم جانشين  در ميان(

  .»142/   اعراف« ) نكن

منكر   بايد از اهل  از منكر كه و نهي  معروف در امربه  است  اصل  اين« :گويد مي  قرطبي

  آنان  عمل  اگر به  بويژه ،گزيند مي  منكر اقامت  اهل  در ميان  كه  لذا كسي  رفتگ  كناره

  .« است  آنان  حكم  او همچون  حكم ،باشد  راضي
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��w���v��u��t��s��r��q��p��o��n����m���lk�������j������i��h��g���f��e��w���v��u��t��s��r��q��p��o��n����m���lk�������j������i��h��g���f��e��w���v��u��t��s��r��q��p��o��n����m���lk�������j������i��h��g���f��e��w���v��u��t��s��r��q��p��o��n����m���lk�������j������i��h��g���f��e
��x��x��x��x  

  دل  را ذكر كردكه مادر  سبب  ا بديناو مخصوص » پسر مادرم  اي« � هارون » گفت«

از   گونه اين  با من  يعني »را  سرم  مرا بگير و نه  ريش  نه«را بر سر مهر آورد  � موسي

خود   چپ  با دست � موسي  كه  است  نقل . برخورد نكن  گري و پرخاش  سر خشم

و   خشم  انگيزه  بود و به  را گرفته  سر وي  موي  راستش  با دسترا و  � هارون  ريش

  بيان  به � هارون  سپس .كشيد خود مي  سوي به  او را همچنان �خدا  در راه  يرتغ

  ترسيدم  از آن  من« : و گفت  پرداخت  پرستان با گوساله  جنگيدن  در عدم  عذر خويش

  بيرون  اگر از ميانشان  كه  ترسيدم : يعني » اي انداخته  تفرقه  اسرائيل بني  ميان:  بگويي  كه

  بيرون  اگر از ميانشان شوند زيرا  متفرق ، بجنگم  يا اگر با آنان ، كنم  تركشانو   روم

  كردند و ديگران مي  پيروي  از من  قطعا گروهي ، كردم مي  مبارزه  آنان  يا عليه ، رفتم مي

  صورت  در آن  كه  داشتم  بيم  ماندند لذا ازآن مي  باقي  گوساله  بر پرستش  سامري  همراه

  . اي ساخته  پراكنده را  جمعشان  كه  تو بودي  اين : بگويي  من  به

  بقيه ، تن هزار  جز دوازده  بود كه  ششصدهزار تن  زمان  در آن  آنان  شمار همه  گويند كه

  را نگاه  سخنم«  بگويي  كه  نيز ترسيدم »و«آوردند   روي  گوساله  پرستش  به  همه

  و آن . نداشتي  را پاس  و نصيحتم  نكردي  آنها عمل  درباره  سفارشم  به : يعني » نداشتي

�}� :بود عليهماالسالم  هارون  به  موسي  سفارش  اين �y��x��w� �vz  : )در ميان  

  هارون  همچنان .»142/   اعراف« ) كن  را اصالح  و كار آنان  باش  جانشينم  من  قوم

 مرا  قوم  اين( : سخنش  با اين ،افگند  پيش  عذر ديگري عليهماالسالم  موسي  سوي به

  .»150  /اعراف« )مرا بكشند  بود كه  نمانده  يافتند و چيزي  ناتوان

  

��}��|��{��z��y��}��|��{��z��y��}��|��{��z��y��}��|��{��z��y  
  .؟ واداشت كار  اين  چيز تو را به  و چه »بود؟  منظور تو چه ! سامري  اي:  گفت  موسي«
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مراد او  : قولي  به »بينا نشدند  آن  به  ديگران  كه  بينا شدم  چيزي  به  من«  سامري » گفت«

  افگنده  چنين  در ضميرش  ديد پس  او را سوار بر اسبي  بود كه � جبرئيل  رؤيت  همان

  زيرپاي  خاك ؛ است  گفتني .برگيرد  خاكي  مشت  وي  اسب  از رد پاي  شد كه

شود  مي  جماد زنده  آن  كه افتد مگر اين نمي  جمادي  بر هيچ  و اسبش � جبرئيل

 � جبرئيل  يعني »خدا  فرستاده  از رد پاي  خاك  مشتي  پس« : گفت  سامري  كه چنان

  قالب  به  گداخته از زر  كه  پيكري  در همان  يعني » را در پيكر افگندم  و آن  برداشتم«

و مرا  » بياراست  من  را پيش  وصف  همين  من  و نفس«  بودم  و پيراسته  ريخته  گوساله

  يا عقلي  نقلي  برهاني نه ، داشتم  الهي  الهامي  امر نه  در اين  پس  انداخت  فريب  دام  اين  به

  از سوي  اعترافي  سامري  سخن  اين . بود و بس  نفسم  هاي دهي  فقط از آرايش  اين  بلكه

  . و ندامت  توبه  نه ، تاس  اشتباه  به  وي

  درباره ما  گويد سيد فقيه مي  چه :پرسيدند : ابوبكر طرطرشي  از امام«:گويد مي  قرطبي

  ايستند و به مي  از آنان  برخي  كنند و سپس مي  ذكر اجتماع  براي  كه  از صوفيه  گروهي

و   كرده  آماده  چيزي  گاه افتند آن مي  بر زمين  هوش بي  كه پردازند تا آن و وجد مي  رقص

  خداي : گفت  پاسخ در  امام ؟ جايز است  و حضور با آنان  آيا همراهي ،خورند مي

و   است  و ضاللت  وجهالت  بطالت ، صوفيه  گروه  اين  مذهب ؛كند  بر تو رحم  عزوجل

و وجد   اما از رقص . نيست ص وي  رسول  و سنت �خدا  جز كتاب  چيزي  اسالم

  برايشان  چون  بودند كه  سامري  ياران ،را پديد آوردند  آن  كه  كساني  ليناو :بشنو

  اين  پرداختند پس  رقص  به  گرداگرد وي ايستادند و ، برآور ساخت  بانگ  اي گوساله

  چون  كه  اي مگر نخوانده..  . است  گوساله  كفار و پرستشگران  و آيين  از دين  رقص

بود، از   ساخته  آشيان  بر سرهايشان  پرنده  گويي ، نشست مي  با اصحابش صخدا  رسول

تا   است  الزم  و نايبانش  داشتند؟ لذا بر سلطان  ادب و  و وقار و سنگيني  سكوت  بس

و روز  �خدا  به  كه  كسي  بازدارند و براي  غيرآن را از حضور در مساجد و  اينان

را بر   حضور يابد و آنان  در مجالسشان  نبا آنا  كه  دارد، روا نيست  ايمان  آخرت
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و غير   حنبل  و احمدبن  و شافعي  و ابوحنيفه  مالك  مذهب  است  مدد كند، اين  باطلشان

   .١» مسلمين  از ائمه  ايشان

  

��Ä� �Ã��ÂÁ��À��¿���¾��½�� ¼»��º� �¹�� �̧ �¶��µ�� �́ �³��²���±��Ä��Ã��ÂÁ��À��¿���¾��½�� ¼»��º� �¹�� �̧ �¶��µ�� �́ �³��²���±��Ä��Ã��ÂÁ��À��¿���¾��½�� ¼»��º� �¹�� �̧ �¶��µ�� �́ �³��²���±��Ä��Ã��ÂÁ��À��¿���¾��½�� ¼»��º� �¹�� �̧ �¶��µ�� �́ �³��²���±
��Ñ��Ð����Ï��Î��Í��ÌË��ÊÉ���È��Ç��Æ��Å��Ñ��Ð����Ï��Î��Í��ÌË��ÊÉ���È��Ç��Æ��Å��Ñ��Ð����Ï��Î��Í��ÌË��ÊÉ���È��Ç��Æ��Å��Ñ��Ð����Ï��Î��Í��ÌË��ÊÉ���È��Ç��Æ��Å  

  بهره  هرآينه« رو از نزد ما  ما و بيرون  از ميان »برو  پس«  سامري  به � يموس » گفت«

  تو به  كه گونه  همان : يعني »نزنيد  دست  من  به:  بگويي  باشد كه  اين  تو از زندگي

  موكب  پي بر خاك  يعني ـجايز نبود   برايت  آن  به  زدن دست  كه  زدي  دست  چيزي

شود و   نزديك زند و  تو دست  به  كسي  نه  كه  است  تو اين  سزاي  اكنون  پس ـ  جبرئيل

  كه  هر كس  به  سامري  گويند كه . شوي مي  و نزديك  زني مي  دست  كسي  به  تو هم  نه

از   سامري  امر كرد كه � موسي ! آري . گرفت مي ) سهم(  دو را تب هر ،شد مي  نزديك

  وي  به  نه ،درآميزند  با وي  نه  كه دستور داد  اسرائيل نيب  تبعيد شود و به  قومش  ميان

  گمان و بي«دنيا   در اين  وي  براي  جزايي  مثابه به ؛گويند  سخن  با وي  شوند و نه  نزديك

  آن �هرگز خداوند : يعني »نشود  با تو خالف  در آن  كه  ديگر است  تو را موعدي

معبود   سوي به  و اينك«  است  قيامت روز  و آن كند نمي  تو خالف  را در حق  وعده

بنگر، «پايبند و پايدار   آن  پرستش و بر » بودي  معتكف  در خدمتش  پيوسته  خود كه

  وسيله  و به  كوبيم او را مي : است  اين  معني  قولي به . آتش  به » سوزانيمش مي  البته  كه

  يعني » ، پراكندني كنيم مي  دريا پراكنده دررا   آن  سپس«  كنيم مي  اش ذره ذره  سوهان

  .ببرد و نابود سازد  بين از  را پاك تا باد آن  افشانيم را در دريا مي  خاكستر گوساله

  

���ß��Þ��Ý���Ü��Û��ÚÙ�����Ø��×��Ö��Õ��Ô�������Ó���Ò���ß��Þ��Ý���Ü��Û��ÚÙ�����Ø��×��Ö��Õ��Ô�������Ó���Ò���ß��Þ��Ý���Ü��Û��ÚÙ�����Ø��×��Ö��Õ��Ô�������Ó���Ò���ß��Þ��Ý���Ü��Û��ÚÙ�����Ø��×��Ö��Õ��Ô�������Ó���Ò  
  اين  نه » جز او نيست  معبود برحقي  هيچ  كه  است  خدايي  معبود شما تنها آن«

 دانش  هرچيز از روي  به«افگند   در فتنه  آن  وسيله  شما را به  سامري  كه  اي گوساله
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 هر كس  پس . است  بر گرفته چيز را در همه  تعالي  حق  علم  يعني » است كرده  احاطه 

 اي . است  پرستش  تنها او شايسته  شك بي ،باشد  داشته  و جايگاهي  شأن  چنين 

  !؟بود  كجا رفته  هايتان عقل ،گرفتيد  پرستش  را به  گوساله  وقتي ! خردان بي 

 توحيد  سوي  را به  داد و قومش  پايان  سامري  فتنه  به � موسي  بود كه  سان بدين

  .برگرداند

  

��O��N���M��L��K��J��IH��G��F��E���D��C��B��������A��O��N���M��L��K��J��IH��G��F��E���D��C��B��������A��O��N���M��L��K��J��IH��G��F��E���D��C��B��������A��O��N���M��L��K��J��IH��G��F��E���D��C��B��������A  
را  � موسي  داستان  كه نچنا !صمحمد  اي : يعني » كنيم مي  بر تو حكايت  گونه اين«

 » است  گذشته  آنچه از اخبار« : كنيم مي  بر تو حكايت  گونه  همين ، كرديم  بر تو حكايت

  دهنده  و تسلي  جان  بخش آرام، اخبار  تا اين  پيشين  هاي و رخدادها در امت  از حوادث

  خود ذكري  تو از جانب  به او مسلم«باشد   ات و راستگويي  صدق  اطر و دليلخ

از   يك هيچ  به  همانند آن  كتابي  كه  است  كريم  قرآن :مراد از ذكر در اينجا»  ايم داده

  . است  نشده  داده ‡نبياا

  

��X���W��V��U��T��S��R���Q��P��X���W��V��U��T��S��R���Q��P��X���W��V��U��T��S��R���Q��P��X���W��V��U��T��S��R���Q��P  
  در آن  آنچه  و به  نياورده  ايمان  آن  لذا به »برتابد  روي«  از قرآن  يعني » از آن  هر كس«

روز  او در آن  يعني »دارد را بر مي  باري  او در روز قيامت  پس«كند ن  عمل  است

  .كشد مي  را بر دوش  سنگين  و مجازاتي  بزرگ  گناهي ،خود  روگرداني  اين  سبب به

  

��a�� �̀������_�� �̂�]��\��[Z��Y��a�� �̀������_�� �̂�]��\��[Z��Y��a�� �̀������_�� �̂�]��\��[Z��Y��a�� �̀������_�� �̂�]��\��[Z��Y  
بار   آن » است بدباري  هستند و چه  جاودانه«  است  دوزخ  آتش  كه  مجازات » در آن«

در روز   بزرگشان  گناه  اين : يعني » خواهند داشت  روز قيامت  كه  برايشان«  سنگين

  . است  برايشان  سربار بدي  چه  قيامت
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��k��j���i��h����g��fe��d�����c��b��k��j���i��h����g��fe��d�����c��b��k��j���i��h����g��fe��d�����c��b��k��j���i��h����g��fe��d�����c��b  
 كه  رستاخيز است  نفخه  يعني ، دوم  مراد نفخه »شود مي  در صور دميده  كه  روزي«

  را كبودچشم  روز مجرمان  و در آن«شوند  حشر مي  حاسبهم  براي  بعد از آن  مردم 

  برآنان �خداوند  كه  گناهاني  سبب  به  اند كه كاراني و گنه  مشركان :مراد » انگيزيم برمي

  سياهي زيرا  انگيزيم برمي  را تشنه  آنان : يعني .شوند مي  مؤاخذه ، است  نيامرزيده

  مراد كبودي  دارد كه  احتمال  همچنان .گرايد مي  يكبود  به  براثر تشنگي  هايشان چشم

  و گرانباريشان  حسرت ، پشيماني ، خشم  در اثر شدت  چشمانشان  و از جمله  بدنهايشان

  .باشد

  

��r��q���p��o����n��m���l��r��q���p��o����n��m���l��r��q���p��o����n��m���l��r��q���p��o����n��m���l  
 ديگر يك  به  و آرامي  آهستگي  به  يعني »گويند خود مي  در ميان  طور پنهاني  به«

فشار   بر اثر شدت  يعني»  شب  جز ده«در دنيا  »ايد نكرده  ا درنگشم« :گويند مي

  كوتاه بسيار  را در دنيا يا در قبرهايشان  اقامتشان  مدت ،قرار دارند  در آن  كه  اي وسختي

  .پندارند مي

  

��_��~��}��|������{��z��y���x���w��v��u��t��s��_��~��}��|������{��z��y���x���w��v��u��t��s��_��~��}��|������{��z��y���x���w��v��u��t��s��_��~��}��|������{��z��y���x���w��v��u��t��s  
  كه  گاه آن  داناتريم«  رازگويي  درحال  خويش  در ميان »گويند مي  آنچه  ما به«

 آنها  كاملترين ، گفتن  آنها در سخن  ترين عادل  يعني : طريقه  امثلهم » آنان  ترين روش نيك

  درنگ: گويد مي«  آنها در نزدشان  ترين آيين  و نيك  و خرد و داناترين  در رأي

  ترينشان رهيافته و  ترين گاهآ  به  سخن  اين  دادن نسبت »روز  جز يك«در دنيا  »ايد نكرده

  كه اين  نه ، است تر كننده داللت  و هراسشان  هول  او بر شدت  سخن  كه  است  آن  براي

  .نزديكتر باشد  و راستي  صدق  به  سخن  اين
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��g��f��e��d��c���b��a��`��g��f��e��d��c���b��a��`��g��f��e��d��c���b��a��`��g��f��e��d��c���b��a��`  
پرسند  مي  آنها در روز قيامت  و وضع  از حال : يعني »پرسند كوهها مي  و از تو درباره«

 »آنها را  پروردگارم :بگو« ؟روند مي  يا از بين ،مانند مي  روز كوهها باقي  آيا در آن : كه

 ،آنها  يا منفجرساختن ، آنها از ريشه  با بركندن » پراكندني  كند به ريز ريز مي«  در قيامت

  .گردد  و پريشان  آنها در هوا پخش  ريزريز ذرات  كه  اي گونه  به

  

j��i��hj��i��hj��i��hj��i��h�����������k���k���k���k  
 .كند مي  هموار تبديل  ميداني  كوهها را به  يعني »گذارد هموار مي  آنها را ميداني  پس«

رها  ، داشته بر آنها قرار  كه  كوههايي  بردن ميان و از  آنها را بعد از پراكندن  يا مواضع

  .بنا وبي  گياه بي ، صاف ،هموار  است  زميني : قاع .گذارد كند و فرومي مي

  

m��lm��lm��lm��l����������r��q��p��o��n��r��q��p��o��n��r��q��p��o��n��r��q��p��o��n  
  فرودآمدگي و  نشيب  معني به : عوج » بلنديي  هيچ  و نه  بيني مي  فرودي  هيچ  در آن  نه«

مانند  ؛ است  بلندي  هر فراز و مكان : امت .ها و مانند آنها وادي  چون ؛ است  زمين  روي

  . كوچك  هاي ها و پشته تل

  

������~��}���|��{��z��yx��w��v���u��t��s������~��}���|��{��z��yx��w��v���u��t��s������~��}���|��{��z��yx��w��v���u��t��s������~��}���|��{��z��yx��w��v���u��t��s������¢���¡��¢���¡��¢���¡��¢���¡  
 سوي به �خدا  از منادي  مردم  يعني »كنند مي  پيروي  از داعي  روز، همه  در آن«

 سوي به :دهد ندا در مي  كنند و او چنين مي  پيروي  است � اسرافيل  محشر كه 

  منادي اگر آنها به  البته .بشتابيد  رحمان  خداي  در پيشگاه  قرارگرفتن  گسترده  دشت پهن 

  بود و در آن  بخش نجات  برايشان  اين ،گفتند مي  اجابت  در دنيا نيز لبيك  جلعزو  خداي

دربر   برايشان  سودي  هيچ  كردند كه نمي  پيروي  در محشر درحالي  از منادي  صورت

  گريز از پيروي  براي  راهي  هيچ : يعني » نيست  پيروي  از آن  اي كجي  هيچ«  داشت نمي

 و راهي  شده  منحرف او  از پيروي  را ندارد كه  توانايي  اين  كس  هيچ و  نيست  منادي  آن
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  براي  و صداها همه«كنند  مي  او حركت  سوي به  شتابان  همه  گيرد بلكه  ديگر در پيش 

و   رحمان  خداي  و خوف  خشيت صداها از  همه  يعني »گردد مي  خاشع  رحمان  خداي

  آهسته  و جز صدايي«گردد  مي  خاموش ،او  نسخ  به  سپردن  منظور گوش  به

  . است  كنندگان حركت  پاي  يا صداي ، و نرم  آهسته  صداي : همس » شنوي نمي

  

��°�� �̄�����®��¬��«�����ª��©�� �̈���§��¦��¥��¤��£��°�� �̄�����®��¬��«�����ª��©�� �̈���§��¦��¥��¤��£��°�� �̄�����®��¬��«�����ª��©�� �̈���§��¦��¥��¤��£��°�� �̄�����®��¬��«�����ª��©�� �̈���§��¦��¥��¤��£  
باشد   كه  هر كس ، شفاعتگري  از هيچ  كسي  براي »سود نبخشد  روز شفاعت  در آن«

  كه  كسي  مگر شفاعت : يعني » است  داده  او را اذن  رحمان  خداي  كه  كسي  مگر براي«

 » است گفتار پسند كرده  و او را از روي«  است  داده  شفاعت  او اذن  به  رحمان  خداي

  به  شريف  حديث در . است  داده شفاعتگر را مورد پسند قرار ، سخن  خاطر آن به : يعني

در زير   روز قيامت« :فرمودند صخدا  رسول  كه  است  هآمد  و مسلم  بخاري  روايت

محامد و   چنان  بر من و  افتم در مي  سجده  او به  و براي  آيم مي  رحمان  خداي  عرش

  مرا به �خداوند  پس  برشمارم آنها را  توانم نمي  اكنون  شود كه مي  داده  شگرفي  اوصاف

  اي :فرمايد مي  سپس ،گذارد مي  باقي  سجده  بخواهد در حال  كه  هر مقدار از زمان

  كه ؛ كن  شود و شفاعت مي  شنيده  سخنت  كه ؛بگو  را بردار و سخن  سرت !محمد

  كساني  گاه شود آن مقرر مي  در شفاعت  حدي معين  برايم  پس .شود مي  پذيرفته  شفاعتت

  راوي .« دمگر مجددا بازمي  سسپ ، كنم مي  بهشت وارد ،قرار دارند  محدوده  در اين  را كه

  منظور كسب  به  مجدد خود از بهشت  چهاربار بازگشتن از ص حضرت  آن :گويد مي

  .گفتند  سخن ، بيشتري  هاي جماعت  براي  شفاعت  اجازه

  

��¼��»������º���¹���� �̧�¶��µ�� �́�³��²��±��¼��»������º���¹���� �̧�¶��µ�� �́�³��²��±��¼��»������º���¹���� �̧�¶��µ�� �́�³��²��±��¼��»������º���¹���� �̧�¶��µ�� �́�³��²��±  
امر  از » است  از آنان  پسرا   و آنچه«  از امر قيامت » است  آدميان  روي  را پيش  آنچه«

  به  نه  آنان  دانشهاي  يعني »ندارند  عملي  او احاطه  به  آنان  كه آن  داند، حال مي«دنيا 

  . وي  معلومات  به  و نه  صفات  به  نه ،دارد  احاطه  تعالي  حق  ذات
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��È��Ç��Æ���Å��Ä��Ã��ÂÁ��À��¿��¾��½��È��Ç��Æ���Å��Ä��Ã��ÂÁ��À��¿��¾��½��È��Ç��Æ���Å��Ä��Ã��ÂÁ��À��¿��¾��½��È��Ç��Æ���Å��Ä��Ã��ÂÁ��À��¿��¾��½  
  چه هر  و فروتني  ذلت  ها به چهره : يعني »كنند مي  خضوع  قيوم  حي  ها براي و چهره«

  مطلب به  گمان و بي«كنند  مي  و فروتني  خضوع  و پاينده  زنده  خداي  آن  براي ، تمام

از   چيزي  كه  زيانكار شد هر كس : يعني » داشت  را بر دوش  بار ظلمي  نرسيد هر كس

زيانكار شد هر  : يعني . است  شرك ، ظلممراد از  : قولي  به . داشت  را بر دوش  بار ستم

  نفإ،  والظلم  ياكمإ« : است  آمده  شريف  در حديث . گرفت  را بر دوش  بار شركي  كس

 : يقول  تعالي  اهللا  نفإ،  مشرك  وهو به  اهللا  لقي  من  ةالخيب  كل  ة، والخيب ةالقيام  يوم  ظلمات  الظلم

{�� �d��c����b��az  : روز قيامت  هاي تاريكي  بپرهيزيد زيرا ظلم  ماز ظل ! هان  

  مالقات  خدا را درحالي  كه  است  كسي  آن  براي ـ  نامرادي  همه ـ  و نامرادي  است

  بس  ظلمي  شرك  گمان بي :فرمايد مي زيرا خداوند متعال  است  مشرك  وي  به  كند كه مي

  .»13/31  لقمان« « است  بزرگ

  

�Í���Ì��Ë�����Ê��É�Í���Ì��Ë�����Ê��É�Í���Ì��Ë�����Ê��É�Í���Ì��Ë�����Ê��É��������������Ô��Ó���Ò��Ñ��Ð���Ï��Î��Ô��Ó���Ò��Ñ��Ð���Ï��Î��Ô��Ó���Ò��Ñ��Ð���Ï��Î��Ô��Ó���Ò��Ñ��Ð���Ï��Î  
خير   و كارهاي  و طاعات  عبادات  دادن  انجام  چون »كند  شايسته  كارهاي  و هر كس«

  كه اين از  يعني »ترسد مي  از ستمي  نه  پس« �خداوند  به »باشد  مؤمن  كه  درحالي«

و   از حق  تنكاس : هضم » از هضمي  و نه«ترسد  نمي ،گيرد قرار  مورد مجازات  گناه بي

  . است  حسنات  پاداش

  .ندارد  قدر و ارزشي  هيچ ، ايمان  بدون  شايسته  عمل  كه  است  بر آن  دليل  آيه  اين

  

���ã��â��á��à��ß��Þ��Ý��Ü��Û��Ú��Ù���Ø��×��Ö��Õ���ã��â��á��à��ß��Þ��Ý��Ü��Û��Ú��Ù���Ø��×��Ö��Õ���ã��â��á��à��ß��Þ��Ý��Ü��Û��Ú��Ù���Ø��×��Ö��Õ���ã��â��á��à��ß��Þ��Ý��Ü��Û��Ú��Ù���Ø��×��Ö��Õ  
  را به آن : يعني » كرديم  نازل  عربي  قرآني  صورت  به«را   قرآن  يعني »را  آن  گونه  و اين«

  به  زباني را بفهمند زيرا  آن  تا همه  كرديم  نازل ، زبانهاست  ترين فصيح  كه  عربي  زبان

  يعني » آورديم وعيد  گونه گونه  و در آن«وجود ندارد   عربي  زبان  و روشني  فصاحت

تهديد آنها  و  ترساندن  ها را براي دهي از هشدارها و بيم  گوني گونه  انواع  در قرآن
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  تا باشد كه«  تكراركرديم  مختلف  روشهاي  وعيد را به  از انواع  بعضي  يا در آن . ديمآور

  از خداي  بندگان  كه  است  آن  براي  قرآن  تكرار هشدارهاي  يعني »گيرند  تقوا درپيش

  آنان  يا براي«حذر كنند   وي  بپرهيزند و از مجازات  وي  از معاصي  پروا كرده  عزوجل

پديد   پند و عبرتي  هايشان دردل  قرآن  ها و هشدارهاي يا موعظه : يعني »بياورد  پندي

  .ايجاد كند  زهد و ورعي  در دلهايشان  يا قرآن : است  اين  معني  قولي به .آورد

  

��S��R��Q��P��ON��M��L���K��J��I��H��G��F��ED��C��B��A��S��R��Q��P��ON��M��L���K��J��I��H��G��F��ED��C��B��A��S��R��Q��P��ON��M��L���K��J��I��H��G��F��ED��C��B��A��S��R��Q��P��ON��M��L���K��J��I��H��G��F��ED��C��B��A
��T��T��T��T  

و   ملحدان از الحاد  سبحان  خداي  يعني » است  بلند مرتبه  برحق  خدا، فرمانرواي  پس«

  است  بر حقي  زيرا او فرمانرواي  برتر است ،گويند مي  وي  در وصف  مشركان  از آنچه

  دست به  همه  وعقاب  ثواب ؛ و از جمله  آنهاست  در ميان  و آنچه  آسمانها و زمين  كه

شود،   رسانده  انجام  تو بهبر   آن  وحي  كه از آن  پيش  قرآن  و در خواندن«  اوست

  .» نكن  شتاب

  نازل  وحي  به  كه  فراواني  از اشتياق ص اكرم  رسول : است  آمده  نزول  سبب  در بيان

او   كه از آن و پيش  كرده  شتاب ،آورد مي  وحي � جبرئيل  كه  هنگامي ،داشتند  الهي  شده

 ،بود  نزول  درحال  بر ايشان  لحظه  در آن  كه  آياتي  خواندن  به ،شود  فارغ  از وحي

  است  آيه  اين نظير .كرد  كار نهي  را از اين  ايشان  متعال  خداي  كردند پس مي  مبادرت

  زبان  قرآن  خواندن به( :Ï�Î��Í��Ì��Ë���Êz}� : قيامت  در سوره  تعالي  حق  فرموده

  وحي : است  اين  معني  قولي به .»16 /قيامت« ) ورزي  شتاب  آن  تا به  نده  خود را حركت

: و بگو«  نكن  اعالم ،آيد بر تو فرود  آن  و توجيه  تأويل  بيان  كه از آن  قبل  مردم  را به

  بر دانشت  كه  كن  درخواست  از پروردگارت : يعني » بيفزاي  بر دانشم !پروردگارا

  اللهم«: كردند دعا مي  چنين صخدا  رسول  كه  است  آمده  شريف  در حديث .بيفزايد

  من  عوذ بااهللاأو  حال  كل  علي  ا والحمد هللاعلم  ، وزدني ما ينفعني  علمنيو  بما علمتني  نينفعأ

  را مايه  آنچه ، مند گردان بهره ، اي آموخته  من  به  مرا ازآنچه !بار خدايا :النار  هلأ  حال
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  از آن  در هر حال  و ستايش  بيفزاي  نشمو بر دا  بياموزان  من  به  است  من  مندي بهره

  .« دوزخ  اهل  از حال  برم مي  پناه  عزوجل خداوند  و به  خداوند است

بخواهد  �خدا  كه  اي تا هر پايه ـ  آن  عاليه  مدارج  و پيمودن  علم  تحصيل  به  كريمه  آيه

  گسترهپر  چنان  علم  يايو در  هاست مرتبه  بلندترين ، علم  كند زيرا مرتبه مي  ترغيب ـ

  خداي« :گويد مي از علما  نقل  به  نسفي .تواند درنوردد را نمي  آن  انساني  هيچ  كه  است

  .« علم  جز در طلب ،نداد  فرمان  طلبي  افزون  به  چيزي  را در هيچ  پيامبرش  عزوجل

  

�� �̀�_�� �̂�]��\��[��Z��Y��X��W���V��U�� �̀�_�� �̂�]��\��[��Z��Y��X��W���V��U�� �̀�_�� �̂�]��\��[��Z��Y��X��W���V��U�� �̀�_�� �̂�]��\��[��Z��Y��X��W���V��U  
  بخشيدن از  پيش � آدم  به  يعني » فرستاديم  حكم  آدم  سوي به  از اين  پيش  يقين و به«

  فراموش  ولي«نخورد   معين  درخت  از آن  كه  كرديم  امر و سفارش  وي  به  فرزندان

از او   را كه  وآنچه  بوديم  صادر كرده  حكم  وي  به  آن  در باره  را كه  عهدي  به  عمل »كرد

  او عزمي  و براي« خورد  معين  درخت  بود لذا از آن  شده  هگرفت  پيمان  در مورد آن

 اجرا و به  كاري  انجام بر  شدن  مصمم ، نفس  ساختن متعهد : در لغت  عزم»  استوار نيافتيم

  درخت  از آن  امر كه اين  خود را به � آدم  البته . است  باورها در هر امري  گذاشتن

  وي  شيطان  بود اما چون  تعهد سپرده  بود و بدان  دانيدهگر  و مصمم  ملزم ،نخورد  معين

  بشري  شد و ضعف  وشكننده  سست  و عزمش  و منفعل  نرم  طبيعتش ،كرد  را وسوسه

  اين  يا معني .كند  شكيبايي  درخت  آن  ميوه  از نخوردن  لذا نتوانست  گشت  دامنگير وي

  اين  بلكه  نيافتيم  استواري  عزم  و داراي  صممم ، با امر خويش  را در مخالفت  آدم : است

  .بود  و نسيان  فراموشي  از روي  كار وي

  

��j���i���h��g��f��e��d��c���b��a��j���i���h��g��f��e��d��c���b��a��j���i���h��g��f��e��d��c���b��a��j���i���h��g��f��e��d��c���b��a  
  بجز ابليس  كنيد پس  سجده  آدم  براي:  گفتيم  فرشتگان  به  را كه  هنگامي  و ياد كن«

 »34/  بقره«  در سوره  كريمه  يهآ  تفسير نظير اين »كردند  سجده  سر باز زد، همه  كه

  . گذشت
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��w��v��u��t���s��r��q��p��o��n��m��l��k��w��v��u��t���s��r��q��p��o��n��m��l��k��w��v��u��t���s��r��q��p��o��n��m��l��k��w��v��u��t���s��r��q��p��o��n��m��l��k  
 » است  دشمني  تو و همسرت  براي  ابليس  ، اين درحقيقت ! آدم  اي:  گفتيم  پس«

شما را  زنهار تا  پس«شد   معترف  فضلتان  به  كرد و نه  سجده  برايت  زيرا نه  خطرناك

 چيز  همه  در زمين  كه چرا  در زمين » افتي  در رنج  گاه آن  نكند كه  بيرون  از بهشت

  آوردن  دست به در كار  كه  نداري  از آن  گزيري  و تو در زمين  نيست  آماده  بهشت  بسان

  جان  را به  رنجي  هرگونه ، و غيره  بنايي ، دامداري ، مانند كشاورزي ؛ زندگاني  اسباب

  و زحمت  رنج چيز بي  همه و آنجا  خبرها نيست  از اين  در بهشت  كه در حالي  بخري

  سخن  و مشقت  در رنج � آدم  فقط از افتادن  تعالي  حق  كه اين  دليل . است  فراهم

  بر زنش  و انفاق  زندگي  هزينه  تأمين  مرد مسئول  كه  است  اين ؛ از همسرش  نه ، گفت

  .بيشتر بنمايد  بايد تالش  كه  باشد و اوست مي

  

���_��~��}��|��{��z��y��x���_��~��}��|��{��z��y��x���_��~��}��|��{��z��y��x���_��~��}��|��{��z��y��x  
  نه و  شوي مي  گرسنه  در آن  نه  كه  هست«امتياز  » اين  تو در بهشت  براي  در حقيقت«

و از  ها مستفيد مندي برخورداريها و بهره  از انواع  تو در بهشت : يعني » ماني مي  برهنه

 ـآرا  و تن فاخر  هاي گوارا و پوشيدنيو   بخش  لذت  هاي خوردني  چون ـها  نعمت  انواع

  . گردي مي  متنعم

  

��f��e��d��c��b��a��`��f��e��d��c��b��a��`��f��e��d��c��b��a��`��f��e��d��c��b��a��`  
 و  تشنگي  كه چنان » آفتاب  گرمازده  و نه  گردي مي  تشنه  در آنجا نه  كه اين  و هم«

  اثري  ها هيچ بختي تيره  از اين  دهد لذا در بهشت را آزار مي  زمين  ساكنان ، گرمازدگي

 ، شكم  كردن  سيراب سير و : به  دنيا منوط است  هاي بختي رنجها و نگون  اسو اس . نيست

  . مسكن  و مسأله  تن  پوشاندن
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  پنهاني  گونه و حوا به  با آدم  شيطان : يعني » انداخت  وسوسه  وي  سوي به  شيطان  پس«

  درختي:  يعني»  جاودانگي  درخت  آيا تو را به ! آدم  اي:  گفت«وگو شد و  وارد گفت

  پايان به و »شود نمي  زايل  كه  بر ملكي«ميرد و  اصال نمي ،بخورد  از آن  هر كس  كه

  بيش  دروغي ـ  اللعنه  عليه ـ  ابليس  از سوي  سخن  اين  البته» ؟ كنم  راهنمايي« ؛رسد نمي

  .بكشاند  سبحان  خداي  معصيت  سوي به ، نرم و نرم  اندك دو را اندك نبود تا آن

 ، فرمانروايي به  و گرايش  جاودانگي  به  گرايش  يعني ؛ دو گرايش  اين  كه  ذكر است  شايان

و   آدم  وسوسه از آنها در  شيطان  كه  بشر است  دار در طبيعت  و ريشه  عميق  دو گرايش

را   برد تا انسان مي  بهره  دو گرايش  از همين  كرد و او هميشه  برداري بهره  حوا در بهشت

  .دور گرداند  وي  و كتاب  الهي  از پيام

  

��¥��¤��£��¢��¡���~��}��|��{���z��y��x��w��v��u��¥��¤��£��¢��¡���~��}��|��{���z��y��x��w��v��u��¥��¤��£��¢��¡���~��}��|��{���z��y��x��w��v��u��¥��¤��£��¢��¡���~��}��|��{���z��y��x��w��v��u
���¦���¦���¦���¦  

 »شد  نمايان  شرمگاههايشان  بر آنان  خوردند پس  درخت  از آن«و حوا   آدم » گاه آن«

كردند   و شروع«  گذشت « رافاع«  در سوره  و مابعد آن  آيه  تفسير نظير اين

  وصله  هم  را به  بهشت  درختان  برگهاي : يعني »بر خود  بهشت  برگهاي  چسبانيدن به

 هاي برگ  چسبانيدن  به  دو شروع  آن : قولي  به .خود را بپوشانند  زدند تا عورت مي

  ورزيد و راه  پروردگار خود عصيان  به  آدم  گونه  و اين«انجير بر خود كردند   درخت 

  بيراهه به  كرده  را نافرماني  خداوند متعال ، درخت  از آن  با خوردن  آدم : يعني »كرد  را گم

  دنيا زندگي به  شدن  با فرودآورده : است  اين  معني  قولي به .كرد  را گم  صواب  و راه  رفت

  .وتار شد  تيره  بر وي  آدم  گواراي
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  آن  ارتكاب خاطر  به  كرد و از پروردگارش  توبه  معصيت  از آن  آدم  كه بعد از آن » پسس«

  است  كرده  ستم  خويش  بر خويشتن  معصيت  با اين  كرد كه  طلبيد و اعالم  آمرزش

بر   بازگشت  رحمت  به  پس«  ساخت  خود نزديك  و به »او را برگزيد  پروردگارش«

 »كرد  هدايتش و«و بر او بخشود   پذيرفت  او را از معصيتش  توبه  اليتع  حق : يعني » وي

  . و مغفرت  توبه  سوي به

  

��À��¿���¾��½���¼��»��º��¹��¸¶��µ�� �́ � ³²���±��°��¯��À��¿���¾��½���¼��»��º��¹��¸¶��µ�� �́ � ³²���±��°��¯��À��¿���¾��½���¼��»��º��¹��¸¶��µ�� �́ � ³²���±��°��¯��À��¿���¾��½���¼��»��º��¹��¸¶��µ�� �́ � ³²���±��°��¯
��Ä��Ã��Â��Á��Ä��Ã��Â��Á��Ä��Ã��Â��Á��Ä��Ã��Â��Á  

  زمين  سوي به »فرود آييد  شما هردو، از بهشت«و حوا   آدم  به  تعالي  حق »فرمود«

در امر  بشر در دنيا  از شما گروه  برخي  كه  در حالي : يعني »ديگر  برخي  دشمن  برخي«

  در ميان ، دشمني  اين  سبب ديگر هستيد و به  برخي  دشمن ،از امور  و مانند آن  معاش

  من  جانب شما از  اگر براي  پس«آيد  پديد مي  و كشمكش  و خونريزي  شما جنگ

  هر كس«  صورت  در آن ؛كتابها  ستادنو فروفر ‡پيامبران  با ارسال »رسد  رهنمودي

  بخت با تيره »كشد مي  رنج  و نه«در دنيا  »شود مي  گمراه  كند، نه  پيروي  از هدايتم

  . در آخرت  شدن

  

��Ñ��Ð������Ï��Î��Í��Ì��Ë���Ê��É��È���Ç���Æ��Å��Ñ��Ð������Ï��Î��Í��Ì��Ë���Ê��É��È���Ç���Æ��Å��Ñ��Ð������Ï��Î��Í��Ì��Ë���Ê��É��È���Ç���Æ��Å��Ñ��Ð������Ï��Î��Í��Ì��Ë���Ê��É��È���Ç���Æ��Å  
  وعمل  من  كتاب  تالوت ، من  از دين  هر كس : يعني »روبگرداند  از ذكر من  و هر كس«

 خواهد  و سختي  تنگ  ، زندگي درحقيقت«بگرداند   دل ، است  در آن  كه  آنچه  به

از  زيرا او  خواهد داشت  و دشواري  تنگ  دنيا زندگي  در اين  گمان بي : يعني » داشت

باشد اما   و در رفاه  ماند و هرچند ظاهرا متنعم مي  بهره صدر بي  و انشراح  روان  آرامش

  كه  است  آمده  در روايتي .برد سر مي به  و حيرت  و اضطراب  در نگراني ،امر  قتدر حقي

او   و روز قيامت«باشد  مي كافر در قبرش  كردن  عذاب ،« و سخت  تنگ  زندگي« مراد از
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  از وي  چشمانش  بينايي  كه  كنيم حشر مي  او را درحالي : يعني » كنيم را نابينا محشور مي

  . است  قلب  نابينايي  يعني ، حجت  از ديدن  وي  مراد نابينايي : قولي به . ستا  شده  سلب

  

���Ú���Ù�������������Ø���×����Ö��Õ�������Ô��Ó��Ò���Ú���Ù�������������Ø���×����Ö��Õ�������Ô��Ó��Ò���Ú���Ù�������������Ø���×����Ö��Õ�������Ô��Ó��Ò���Ú���Ù�������������Ø���×����Ö��Õ�������Ô��Ó��Ò  
  .؟در دنيا » بينا بودم  كه با آن  چرا مرا نابينا محشور كردي !پروردگارا: گويد مي«

  

��J��I�����H��G��FE��D��C������������B��A��J��I�����H��G��FE��D��C������������B��A��J��I�����H��G��FE��D��C������������B��A��J��I�����H��G��FE��D��C������������B��A  
  در دنيا آيات  كه  گاه آن : يعني »ما بر تو آمد  آيات  طور كه  همان: ايدفرم مي«

  نابينا شدي  حق  و از ديدن  كردي  طور عمل تو خود همين ،ما برتو آمد  هاي ونشانه

  كردي  و آنها را ترك  برگردانده  از آنها روي : يعني » كردي  تو آنها را فراموش«  چراكه

  فراموش امروز  گونه همان«  نمودي  و از آنها تغافل  خرد ننگريسته  ديده  و در آنها به

  . است  عمل  زيرا جزا از جنس  گردي رها مي  دوزخ  و عذاب  در نابينايي  يعني » شوي مي

  در اين ، آن مقتضاي  به  و قيام  معني  فهم  همراه به  لفظ قرآن  كردن فراموش  كه  بايد دانست

  حديث  اين كه  است  داخل  چند در وعيد ديگري هر ، نيست  لوعيد و هشدار داخ

  اهللا  لقي الإ  فنسيه  القرآن قرأ  رجل  ما من« :باشد مي  آن  ناظر به صخدا  رسول  شريف

و باز )  راحفظ كرده  آن  يعني(  را خوانده  قرآن  كه  نيست  كسي  هيچ : جزمأوهو   يلقاه  يوم

 ،كند مي  مالقات  وي با  كه  را در روزي  عزوجل  خداي  كه گر اينم  نموده  را فراموش  آن

  حديث  اين  كه .»بگويد  تواند سخن و نمي  است  زبان بي  كند كه مي  مالقات  درحالي

  . دهنده و تكان  سخت  است  وعيدي ، كسان  گونه  اين  براي

  

��X��W����V������U��T��SR��Q��P��O��N��M��L���K��X��W����V������U��T��SR��Q��P��O��N��M��L���K��X��W����V������U��T��SR��Q��P��O��N��M��L���K��X��W����V������U��T��SR��Q��P��O��N��M��L���K  
 پروردگار خود ايمان  آيات  و به  كرده  را اسراف  هركه  دهيم سزا مي  ينو همچن«

و   شهوات در  و فرورفتن  افراط گرايي : اسراف . است  كرده  آنها را تكذيب  بلكه » نياورده 

  و هرآينه«  است  الهي  آيات  در اينجا تكذيب  مراد از آن  كه  است  حرام  هاي خواهش
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تر  و پاينده«  دنياست  تر از عذاب بزرگتر و وحشتناك : يعني »تر سخت  آخرت  عذاب

  در حديث  روي  از اين .ندارد انقطاعي  زيرا هيچ  دارتر و پايدارتر است دوام : يعني » است

 ،را داشتند  كردن  قصد لعان  كه  مرد و زني  براي صخدا  رسول  كه  است  آمده  شريف

  مرد لعان  اي : يعني .» تر است آسان  آخرت  ا از عذابدني  عذاب  گمان بي« :فرمودند

بر تو در دنيا   حد قذف  اجراي  كه بدان ، اي داده زنا  نسبت  زنت  به  دروغ  اگر تو به ! كننده

و اما تو  . ام بسته  اتهام  بر زنم  دروغ  به  بگو كه  پس  است  آخرت  عذاب  تر از قبول آسان

  تر از تحمل حد زنا بر تو در دنيا آسان  اجراي ، اي گرديده شافح  اگر مرتكب ! زن اي

  آخرت  و از عذاب  كن  اعتراف  حقيقت  به  است  اگر چنين  پس  است  آخرت  عذاب

  .بپرهيز

  

��k��j��i���h��g��f���e��dc��b������a�� �̀�_�� �̂�]���������\��[��Z��Y��k��j��i���h��g��f���e��dc��b������a�� �̀�_�� �̂�]���������\��[��Z��Y��k��j��i���h��g��f���e��dc��b������a�� �̀�_�� �̂�]���������\��[��Z��Y��k��j��i���h��g��f���e��dc��b������a�� �̀�_�� �̂�]���������\��[��Z��Y  
  پيش را  بسيار نسلهايي  چه  كه  است  نشده  نروش«  مكه  اهل  براي : يعني » آيا برايشان«

 از  يعني »كنند وآمد مي  رفت  ايشان  در سراهاي  آنان  اينك  كه  نابود كرديم  از آنان

كنند و  وآمد مي رفت  شدگان هالك  يا در ديار آن .شوند مند مي بهره  منازلشان

 و كار  و كسب  معيشت  طلبو   تجارت  براي  شدنشان بيرون  هنگام  وآمد به رفت اين

  اصحاب  چون ـ  گذشته  امتهاي  ها و شهرهاي سرزمين ،ها آمدورفت  آنها در اين  كه  است

 ،بينديشند اگر  بينند پس مي  و خالي  را خراب ـلوط   قوم  هاي حجر و ثمود و قريه

  يد از سرنوشتبا  لذا آنان  انگيز است عبرت  امور سخت  از جمله  مشاهدات  اين  گمان بي

در   گمان بي«فرود نيايد   بر اينان ،فرود آمد  بر آنان  بگيرند تا آنچه  عبرت  امتها درس  آن

دارد  و ناروا بازمي  زشت  آنها را از كارهاي  خردشان  كه » خردمندان  امر براي  اين

  . انگيز و هشدار دهنده عبرت » است  هايي نشانه«

  

�p����o��n����������m��l�p����o��n����������m��l�p����o��n����������m��l�p����o��n����������m��l������u��t��s���r��q��u��t��s���r��q��u��t��s���r��q��u��t��s���r��q  
  وعده :از  است  عبارت  كه »سابقا از پروردگار تو صادر شد  كه  سخني  و اگر نبودي«

 ، آخرت  تا سراي ص محمدي  از امت  عذاب  تأخيرانداختن  در به  سبحان  خداي
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شد  مي  گريبانگيرشان او حتم »بود  شده  الزم«  گناهانشان  و عذاب  مجازات » هرآينه«

  معين  و اگر اجلي«شد  مي  تأخير افگنده  به  دور و نه  از آنان  نه  حال  هيچ  به  ذابع  پس

 ،نبود  موعد معيني  كننده تكذيب  گروه  اين  براي  عزوجل  اگر نزد خداي : يعني » نبودي

  و حال  وضع  اين  نبايد به  آنان  پس آمد فرود مي  برآنان  و ناگهاني  عاجل  قطعا عذاب

  :فرمايد مي  پيامبرش  دلجويي  براي  تعالي  حق  جهت  از اين .شوند  فريفته  يشخو

  

��f�� � �e��d��c�� � ba�� � � � �̀ � � �_��~��}��|��{��z�� �y��x� � �w��v��f�� � �e��d��c�� � ba�� � � � �̀ � � �_��~��}��|��{��z�� �y��x� � �w��v��f�� � �e��d��c�� � ba�� � � � �̀ � � �_��~��}��|��{��z�� �y��x� � �w��v��f�� � �e��d��c�� � ba�� � � � �̀ � � �_��~��}��|��{��z�� �y��x� � �w��v
��k��j��i���h��g��k��j��i���h��g��k��j��i���h��g��k��j��i���h��g  

از   آن و مانند  دروغگو هستي  تو جادوگري  كه  باره  در اين »گويند مي  بر آنچه  پس«

  زيرا براي  نده  اهميتي  هيچ  هايشان ياوه  اين  و به»  شكيبا باش«وا نار  هاي و تكذيب  طعن

  و با حمدپروردگار خويش«افتد  نمي  وپيش هرگز پس  كه  است  معيني  وقت  عذابشان

  نمازهاي  اداي ،شود ذكرمي  آيه  در اين  كه  در اوقاتي  گفتن  مراد از تسبيح » گوي  تسبيح

و «  است  نماز صبح  به  اشاره » آفتاب  از طلوع  قبل«  گوي  تسبيح ! آري . است  گانه پنج

  رسول  كه  است  آمده  شريف  در حديث.  نماز عصر است  به  اشاره » آن  از غروب  قبل

نماز   آن  از غروب  و قبل  آفتاب  طلوع از  قبل  كه  هرگز كسي« :فرمودند ص اكرم

 » بگوي  تسبيح  شب  از ساعات  و برخي« .»شود نمي  داخل  دوزخ  به ، است  خوانده

و عشاء   را بر دو نماز مغرب  آن  و برخي  است نماز تهجد  مراد از آن . نماز بخوان : يعني

ظهر و   نمازهاي ، مراد از آن : قولي به »روز  اطراف« در  گوي  تسبيح» و«اند  كرده  حمل

دارد زيرا   نماز ظهر نيز اشاره  به )هاغروب  و قبل(  جمله :ديگر  قولي به . عصر است

  مراد آيه :اند  گفته  بعضي . است  آفتاب  از غروب  قبل دو ظهر و عصر هر  نمازهاي

  است  اوقات  در اين هللا سبحان  مراد گفتن :ديگر  قولي به . است  نافله  نمازهاي ، كريمه

  گردي  نايل  چيزي  به  سبحان  داياز نزد خ  اميد كه  بدان  يعني » گردي خشنود  باشد كه«

  اهللا  يقول« : است  آمده  شريف  در حديث .را شاد گرداند  خشنود و دلت را  روانت  كه

  أفضل  أعطيتكم  نيإ...  ؟ رضيتم  هل  :، فيقول سعديكو  لبيك:  ، فيقولون ةالجن هلأيا :  تعالي
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سخط أفال   رضواني  عليكم  أحل:  قولي؟ ف ذلك  من  ء أفضل شي  يأو:  فيقولون ، ذلك  من

  فرمان  به !پروردگارا :دگوين مي ! بهشت  اهل  اي :فرمايد مي  متعال  خداي: أبداً  بعده  عليكم

 !پروردگارا: گويند مي ؟ايد آيا خشنود شده :فرمايد مي . است  خجسته  و فرمانت  حاضريم

  كه  اي عطا كرده  ما چيزهايي  براي  كه يدرحال  خشنود نباشيم  كه  است  شده  مگر ما را چه

 . دهم را نيز مي  اين شما بهتر از  به  من  ولي :فرمايد مي ؟ اي نداده  از خلقت  يك هيچ  به

را   خويش  و رضوان  خشنودي بر شما :فرمايد مي ؟ است  چيز بهتر از آن  چه :گويند مي

  .« گيرم نمي  شمديگر هرگز بر شما خ ، و بعد از آن  آورم فرود مي

و  صبر  اضافه  به �با حمد خدا  همراه  گفتن تسبيح : آيد كه بر مي  چنين  آيه  از اين

  روياروي  و ايستادگي  در مقاومت  مسلمان  ادب ، دين  در برابر آزار دشمنان  شكيبايي

  وسيله ،�خدا با حمد  همراه  گفتن  تسبيح  كه چنان  كفر است  اهل  هاي و ستيزه  سخنان

  .باشد نيز مي  دنيا و آخرت  سعادت  مدارج  به  در نيل  مسلمان

  

�����~��}��|��{��zy���x������w���v��u��t��s��r��q��p�����o��n��m���l�����~��}��|��{��zy���x������w���v��u��t��s��r��q��p�����o��n��m���l�����~��}��|��{��zy���x������w���v��u��t��s��r��q��p�����o��n��m���l�����~��}��|��{��zy���x������w���v��u��t��s��r��q��p�����o��n��m���l  
از  » ايم ساخته مند  بهره«  از كفار را بدان  يعني »را  از آنان  گروهي  كه  آنچه  سوي و به«

  آوردن  دست را در به  خويش  همت  بلكه »مدوز  چشم«دنيا   زندگي  هاي آرايش

 : يعني » دنياست  زندگاني  آرايش«  كن  صرف  نزد ما است  كه  اي جاوداني  هاي نعمت

و   و ظرف  و فرش  ومنازل  و منال  از مال ؛ آن  گذراي  و بهجت  و زينت  اينها فقط تجمل

ها و  بهره  تا اين : يعني » بيازماييم  آن را در  تا آنان«  است  و غيره  راحت  سواري  وسايل

پروردگار   و روزي«  گردانيم  آنان  براي  خويش  از جانب  و ابتاليي  ها را آزمايش آرايش

و   دنيا و ثواب  از روزي  برايت �خداوند  كه  آنچه : يعني » تر است تو بهتر و پاينده

كفار   در دنيا به  كه  است  از چيزهايي بهتر  هرحال به ،كند مقدر و ميسر مي  آخرت  پاداش

  . گذشت »88/ حجر» در سوره  آيه  تفسير نظير اين كه  شويم يادآور مي . است  داده

 از دنيا و  مردم  ترين گريزنده صخدا  رسول  بود كه  ارشاد الهي  بنا بر همين

  درحديث .كردند ينم  خود ذخيره  فرداي  چيز را براي  بودند و هيچ  از آن  زاهدترينشان

ما و: قالوا الدنيا،  ةزهر  من  لكم  اهللا  ما يفتح  عليكم  خافأما   خوفأ  نإ« : است  آمده  شريف
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بر شما   كه  آنچه  از شديدترين  گمان بي  : رضاأل  بركات:  ؟ قال اهللا يا رسول الدنيا ةزهر

 .گشايد دنيا فرامي  رايشبر شما از آ  متعال  خداي  كه  است  چيزهايي ، هستم  بيمناك

  .« زمين  بركات :فرمودند ؟هللا يا رسول  دنيا چيست  آرايش :پرسيدند  اصحاب

  

��±������°�� �̄�®¬��«��ª©�� �̈�§��¦¥���¤�����£�����¢��¡��±������°�� �̄�®¬��«��ª©�� �̈�§��¦¥���¤�����£�����¢��¡��±������°�� �̄�®¬��«��ª©�� �̈�§��¦¥���¤�����£�����¢��¡��±������°�� �̄�®¬��«��ª©�� �̈�§��¦¥���¤�����£�����¢��¡  
  قولي  به .اند ص حضرت  آن  خانواده : مراد از اهل » ده  نماز فرمان  را به  و اهلت«

 شده  روايت . بر آن  با مداومت » شكيبا باش  و خود بر آن«ند امتشان  مراد تمام :ديگر

  به را  ايشان ص حضرت  آن ،رسيد مي  رنجي صپيامبر  خانواده  به  هرگاه  كه  است 

را   دادن ما از تو روزي«كردند  مي  را تالوت  كريمه  آيه  و اين  داده  نماز فرمان  خواندن

را  ما تو«  بدهي  را روزي  ات خود و خانواده  كه  طلبيم ما از تو نمي  يعني » طلبيم نمي

  را صرف  خويش  همت  و همه  نباش  روزي  نگران  را پس  و آنان » دهيم مي  روزي

 بهشت  كه  و پسنديده  نيك  سرانجام : يعني » تقوا است  از آن  و عاقبت«  كن  آخرت

  يقول« : است  آمده  قدسي  شريف  ديثدر ح . است  تقوا و پرهيزگاري  اهل  از آن ، است 

  تمأل  تفعل  لم  نإو  وأسد فقرك  غني  صدرك مألأ  لعبادتي  تفرغ  !آدم يا بني :تعالي  اهللا

  را براي خود ! فرزندآدم  اي :فرمايد مي  خداوند متعال : سد فقركأ  لمشغال و  صدرك

را   نيازمندي و فقر و  پر سازم  توانگريو   نيازي را از بي  ات تا سينه  گردان  فارغ  عبادتم

و فقر و   پرساخته  و مشغله  را از گرفتاري  ات سينه ، نكني  و اگر چنين  از تو دور كنم

  آن  كه  است  آمده  شريف  در حديث  همچنين .« كنم نمي  و را برطرفت  بينوايي

  لمو  عينيه  بين  فقره  جعلو  مرهأ  عليه  اهللا  ، فرق همه الدنيا  كانت  من« :فرمودند ص حضرت

  وأتته  قلبه  في  غناه  جعلو  أمره  له  جمع  نيته  ةخراآل  كانت  ومن  ،له  ال ما كتبإالدنيا   من  يأته

  را بر وي  وي خداوند كار ،دنيا باشد  وغمش هم  همه  هر كس  : ةراغم  الدنيا وهي

  كه  دنيا جز آنچه از  دهد و برايش قرار مي  شچشمان  را در ميان  كند و فقرش مي  پراكنده

  به  برايش  كارش ،باشد  آخرت  نيتش  آيد و هر كس نمي  دست  به ، است  مقدر شده
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  وي  سوي ا بهدنيا اجبار شود و مي  قرار داده  در قلبش  وي  نيازي و بي  شده  سامان آورده

  .»آورد مي  روي

  

�������º��¹ �̧�¶������µ�� �́�³��²�������º��¹ �̧�¶������µ�� �́�³��²�������º��¹ �̧�¶������µ�� �́�³��²�������º��¹ �̧�¶������µ�� �́�³��²����������������������������������Á��À���¿����¾��½��¼��»��Á��À���¿����¾��½��¼��»��Á��À���¿����¾��½��¼��»��Á��À���¿����¾��½��¼��»  
 ما  براي  اي معجزه  پروردگارش  از جانب« صمحمد »چرا«  كافران »و گفتند«

  آنان خود  كه  است  معجزاتي :مراد ؟آوردند مي  از وي  قبل  انبياي  كه چنان »آورد نمي

سارها و  هچشم  آوردن پديد ،طال  صفا به  كوه  كردن  تبديل  چون ؛كردند پيشنهاد مي

را رد كرد و   پيشنهادشان  اين  عزوجل  خداي  پس . آن  و امثال  مكه  جويبارها در وادي

  روشن  داليل  يعني »؟ است  پيشين  هاي در صحيفه  آنچه  روشن  آيا دليل« :فرمود

  در اين  كه  درحالي »؟ است  نيامده  برايشان«  منزله  زبور و ساير كتب ، انجيل ، تورات

  بعثتشان  به  و هم  شده  تصريح ص پيامبر اسالم  نبوت  به  ها هم ها و صحيفه تابك

  منزله  كتب  آن  و صحت  صدق به  كافران  اين  از آنجا كه  پس ؟ است شده  داده  بشارت

  آن  و صريح  روشن  زيرا بيان  است  كافي  انكارشان  بودن  پايه خود بر بي  اين ،معترفند

رويها  و بيراهه  كوبيده  مهر بطالن  انكارشان بر ،ص اسالم پيامبر  ر مورد نبوتها د كتاب

  معني  قولي به .گرداند اثر مي و بي  را باطل  حقيقت به  دادن  از تن  آنان  هاي و گردنكشي

ها و  نشانه ،عناد  انگيزه و به  كفر ورزيده  كه  هايي امت  كردن  آيا خبر هالك : است  اين

  آيا به : است  اين  يا معني ؟ است  نرسيده  آنان  به ،كردند  درخواست  تري افزون  تمعجزا

  اين  كه ؟ نرسيده ، اعجاز است  آنها در باب  و بزرگترين  در معجزات ما  كه  اي شما معجزه

 و در  است  منزله  سائر كتب  صحت  فقط گواه  نه  كه  كتابي ،باشد مي  كريم  قرآن  ابرمعجزه

ها  كتاب  آن  كه درحالي ، نيز هست  معجزه  كتابها وجود دارد بلكه  آن  روشن  برهانهاي  آن

  .نبودند  معجزه
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  به« صمحمد  از بعثت  پيش : يعني » از وي  پيش«را   كافران : يعني »را  و اگر ما آنان«

را   چرا پيامبري !پروردگارا«  در روز قيامت »گفتند ، قطعا مي كرديم مي  هالك  ذابيع

 ،آورد ما مي  براي  پيامبرت  آن  كه »تو را  تا آيات«در دنيا  »؟ ما نفرستادي  سوي به

و رسوا «دنيا  در  عذاب  دنآم با فرود » خوار شويم  كه از آن  ، پيش كرديم مي  پيروي«

  . در روز قيامت  دوزخ  ورود بهبا  » گرديم

  

â��á��à��ß��Þ��Ý��Ü��Û���ÚÙ��Ø��×��Öâ��á��à��ß��Þ��Ý��Ü��Û���ÚÙ��Ø��×��Öâ��á��à��ß��Þ��Ý��Ü��Û���ÚÙ��Ø��×��Öâ��á��à��ß��Þ��Ý��Ü��Û���ÚÙ��Ø��×��Ö������������   
  يعني »منتظرند  همه« ؛خود  جوي ستيزه  كفر پيشه  مخالفان  به صمحمد  اي »بگو«

خواهد انجاميد   آن سوي به  سرانجام ،كار  كه  هستيم  از ما و شما منتظر رخدادي  هريك

  راست  راه  اهل  كساني چه بدانيد  زودا كه« ؛كار را  جامسران »در انتظار باشيد  پس«

و « ؛ است  برحق  كسي چه كه  دانست خواهيد ،فرارسد  قيامت  چون : يعني »هستند

  .؟يا شما ،ما ؟باشد مي  وارسته  روي راهه و از بي  حق  سوي  به » است  يافته راه  كسي چه
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  ﴾أنبياء   سوره ﴿
 . است  آيه) 112(  و داراي  است  كيم

  

  مبارزه جهاد و  بيان  متضمن  ناميدند كه »انبياء«  جهت  را بدان  سوره  اين: تسميه  وجه

ابواالنبياء   از داستان  بيان  اين . است  و مشركشان  پرست بت  اقوام  عليه ‡عظام  انبياي

 ، اسحاق  نهايداستا با  سپس ،شود مي  شروع ، شده  مطرح  تفصيل  با كمي  كه � ابراهيم

 ، يونس ، ذوالنون ، ذوالكفل ، ادريس ، اسماعيل ، ايوب ، سليمان ،داوود ، نوح ،لوط ، يعقوب

  عليهم  و سالمه هللا  صلوات  مصطفي محمد  النبيين  خاتم  و سرانجام  عيسي ،زكريا

  .شود مي  موجز مطرح  با بياني آنها  دعوت  و سرگذشت  گرديده  دنبال  اجمعين

  به )نشينان باديه( از اعراب  مردي ، سوره  اين  با نزول  زمان هم  كه  است  شده  يتروا

  پذيرايي  نيكويي  او به عامر از ،افگند  اقامت  رحل � ربيعه عامربن  آمد و در منزل  مدينه

خدا   محضر رسول  مرد به  آن  سپس ، گفت  سخن صخدا   با رسول  وي  كرد و درباره

  به صخدا   رسول :عامرگفت  به ، برگشت  از حضور ايشان  و چون شد  مشرف ص

  كه  خواهم مي  و من  نيست  اعراب  در ميان  بهتر از آن  واديي  بخشيدند كه  اي واديي  من

  مرا به« :عامر گفت .باشد  بازماندگانت تو و  از آن  كه  تو ببخشم  را به  از آن  اي قطعه

  .»برد  دنيا را از يادمان  شد كه  نازل  اي سوره زيرا امروز  ستني  نيازي  زمينت  قطعه

  

���H��G��F��E��D��C����B��A���H��G��F��E��D��C����B��A���H��G��F��E��D��C����B��A���H��G��F��E��D��C����B��A  
 » است  شده نزديك  حسابشان« ؛ آيات  سياق  دليل  به ـكفار   براي :يعني » مردم  براي«

  از آنكمتر  ، مانده  از عمر دنيا باقي  زيرا آنچه  است  روز قيامت  كه  حسابشان  وقت :يعني

  آمده � انس  روايت  به  شريف  در حديث  جهت  از اين . است  گذشته  كه  است  چيزي

  شدم  مبعوث  درحالي  من :كهاتين ة أنا و الساع  بعثت« :فرمودند صخدا   رسول  كه  است

خود   و مياني  سبابه  دو انگشت  و به « است  نزديك  من  دو انگشت  مانند اين  قيامت  كه

  كه با آن »رويگردانند«  خويش  از حساب » غفلت در«كفار   يعني » و آنان« .كردند  ارهاش

  زندگي  برخورداريهاي  زيرا سرگرم  است  نزديك  هم  حساب  و حضور در عرصه  قيامت



1665  

  و براي  بوده  غافل  از امر آخرت  كه  است  سبب  همين  به ،باشند مي دنيا  و گرفتاريهاي

پيامها را در  ـ � ربيعه عامربن  دل  چون ـ  زنده  دلهاي  كه درحالي ،ندارند  آمادگي  آن

  .پذيرند و از آنها تأثير مي يابند مي

  

��T��S����R��Q��P��O��N��M��L��K��J��I��T��S����R��Q��P��O��N��M��L��K��J��I��T��S����R��Q��P��O��N��M��L��K��J��I��T��S����R��Q��P��O��N��M��L��K��J��I  
 :مراد از ذكر در اينجا »آيد نمي  برايشان  پروردگارشان  از سوي  اي ذكر تازه  هيچ«

  كه مگر اين« آيد نمي  بر آنان ، شده  ا نازلجديد  كه  از قرآن  ياتيآ  يعني . است  قرآن  آيات

  رهأما  نفوس  و غوغاي  مادي  گرفتار دنياي  دلهايشان  پس »شنوند را مي  آن  كنان بازي

  :فرمايد مي  كه چنان كنند نمي  بايد تأمل  كه  گونه  آن  قرآن  لذا در آيات  است  بالسوءشان

  

�Z��Y��X��WV��U�Z��Y��X��WV��U�Z��Y��X��WV��U�Z��Y��X��WV��U�������d����c��b��a �̀�_������ �̂�]��\���[���d����c��b��a �̀�_������ �̂�]��\���[���d����c��b��a �̀�_������ �̂�]��\���[���d����c��b��a �̀�_������ �̂�]��\���[
��f��e��f��e��f��e��f��e  

دنيا   و سرگرمي  بازي  وابسته  دلهايشان  يعني » شده  غافل  دلهايشان  كه  در حالي«

  قرآن  به  فرادادن  هوش  گوش  چون  امر مهمي  به  پس  است  ماديشان  دني  هاي وخواهش

در   يعني »رازگفتند  كردند پنهان  ستم  كه  و آنان« .كنند نمي  بايدوشايد التفات  كه چنان

مانند   جز بشري  شخص  آيا اين  كه« :و گفتند  كرده  بليغ  سعي  رازشان  اين  ساختن پنهان

 ،آشامد مي ،خورد مانند شما مي او هم :يعني ؟با شما ندارد  فرقي  گونه هيچ  كه » شماست

و   آيا ديده« ؟تواند پيامبر باشد مي  گونهچ او  ميرد پس مي  و باالخره  شده  زاده  از مادري

  به  كه  و آنچه  مانند شماست  او بشري  هرگاه :يعني »رويد؟ سحر مي  سوي به  دانسته

  و از وي  كرده  را اجابت  وي  دعوت  چگونه  پس  نيست  سحر و جادو بيش  آورده  همراه

  ؟كنيد مي  پيروي

  دعوي  از بشر كه  نتواند بود و هر كس  پيامبر جز فرشته  باور بودند كه  بر اين  آنان ! باري

  . ساحر و جادوگر است ،كند  رسالت
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  در هرمكاني »داند مي  و زمين  را در آسمان  هر سخني  پروردگارم« صپيامبر  » گفت«

شما در   كه  آنچه  بگويد لذا او به  سخن  اي گوينده  كه  آسمانها و زمين  و اكناف  از اطراف

هر  » و او شنواي«  داناست ،ايد گفته  و با رمز و راز سخن  طور سرپوشيده  خود به  ميان

و   احوال  به  از جمله ؛ دانستنيي هر امر  به » داناست«  است  شنيدني  كه  است  چيزي

  .شما  اوضاع

  

ssss����u��tu��tu��tu��t����vvvv����wwww����xxxx����z��yz��yz��yz��y����}��|{}��|{}��|{}��|{����~~~~����____������a������`��a������`��a������`��a������`  
 ، آوري مي  قرآن  نام تو به  كه  آنچه !پيامبر  اي :يعني » است  آشفته  خوابهاي: گفتند  بلكه«

  تعبير و تأويلي  كه  است  پريشاني  خوابهاي :أضغاث . است  و آشفته  دروغين  از خوابهاي

: گويند مي  بلكه«  است  تهو بربس » است  را افترا كرده  آن: گويند مي  بلكه«باشد   نداشته

  . شعر است  از جنس ، با خود آورده  قرآن  نام  به  كه  و آنچه » او شاعر است

  دهنده نشان  از آنجا كه ، است  حالي و آشفته  از سردرگمي  حاكي  سخنانشان  ترديد اين بي

  ثابتي  و بينش رأي ، قرآن  به  راجع  مترددند و در قضاوتشان  آنها سخت  كه  است  آن

 صپيامبر   كه  آنچه  حقيقت  به  آنان  كه  است  بر آن  تردد خود دليل  اين  پس ندارند

  چگونه  آن  حقيقت و  و كنه  چيست  قرآن  دانند كه ندارند لذا نمي  آشنايي  است  آورده

باشد  مي  عزوجل  خداي  و از جانب  است  حق  قرآن  دانند كه مي  خوبي به  يا آنان . است

و   دروغ  در لفافه  خويش  را بر پيروان  قضيه ،ها گويي آشفته  د تا با اينخواستن  ولي

ما   براي  بايد كه  پس« :گفتند  روي  از اين  هم ،كنند  بپيچانند و آنها را اغفال  بازي نيرنگ

 :يعني »شدند  فرستاده  آن  به  پيشينيان  كه  گونه بياورد، همان«  اي معجزه  يعني»  اي نشانه

  به  و غير آن � صالح  و شتر براي � موسي  عصا براي  چون  معجزاتي  كه  گونه نهما

ما   براي  سنخ  از همين  اي نيز بايد معجزه ص  اسالم پيامبر ،شد  داده  پيشين  پيامبران

  .بياورد

  :فرمايد مي  در پاسخشان  عزوجل  خداي
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 نياورده  ما ايمان  آيات  به  ايم كرده  را هالك  آن  كه  شهري  يز هيچن  از آنان  پيش«

  معجزه  درخواست  از پيامبرانشان  كه  پيشين  شهرهاي  نيز مردم  از آنان  قبل  يعني »بود 

نياوردند و در   ايمان  معجزات  آن  به ،آمد  برايشان  بزرگي  حسي  بودند و معجزات  كرده

  معجزات  اين  به ، كنيم  را نيز برآورده  آيا اگر پيشنهاد اينان ، كرديم  هالك را  آنان  نتيجه

  .!؟آورند مي  ايمان

  معجزه  آنان  به  هرگاه  كه  است  پيشين  امتهاي  در حق  الهي  سنت  بيانگر اين  آيه  اين

  كن ريشه  بيعذا  طور قطع  به ،آوردند نمي  ايمان  شد و سپس مي  فرستاده  شان درخواستي

  هرگاه :فرمايد مي �در اينجا نيز خداوند .شد مي  نازل  آنان برانداز بر  و خانمان  كننده

را در   و قرآن صمحمد  منكر  مشركان  درخواست  ما چگونه  پس  است  ما چنين  سنت

  پس« ؟ كنيم مي  برآورده ـدارد وجود  كه  بر معجزاتي  افزون ـديگر   حسي  معجزات  ارائه

  كه آن  با وصف ـ  پيشين  شده  هالك  امتهاي  هرگاه :يعني »آورند؟ مي  ايمان  آيا اينان

  گروه  اين  ديگر چگونه ،نياوردند  ايمان ـشد ارائه  آنان  نيز به  شان درخواستي  معجزات

و گ ؟شود  فرستاده  آنان  اند به كرده  را درخواست  اگر آنچه  حتي ؛آورد خواهند  ايمان

و تلويحا   كرده  اشاره  امت  بر اين  خويش  رحمت  به ، بيان  با اين  خداوند متعال  كه اين

و   استيصال  كه  پيشين  امتهاي  سرنوشت  را به  امت  تا اين  نداريم  ما اراده :گويد مي

  دندر فرستا  پيشنهادشان  كه  است  دليل  همين  به ، سازيم بود روبرو  شان مطلق  نابودي

  . كنيم نمي  اجابت را  بيشتري  حسي  معجزات

 صخدا   رسول به  مكه  مردم  كه  است  شده  روايت  كريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان

  كوه  كند پس مي  خوشحال ما تو را  آوردن  و ايمان  است  حق  گويي مي  اگر آنچه« :گفتند

آمد و  ص  حضرت  نزد آن � برئيلج  هنگام  در اين .« ما طال بگردان  صفا را براي

  برآورده  كه  در صورتي  شود ولي مي  برآورده  قومت  درخواست  اين  اگر بخواهي« :گفت

  خواهي و اگر مي .شود نمي  داده  مهلتي  هيچ  آنان  ديگر به ،نياوردند  ايمان  گاه شد و آن

  بر قومم  بلكه« :مودندفر صخدا   رسول .« مختاري نيز ، كني  مهرباني  بر قومت  كه
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و   دهم نمي  خرج به  و عجله  شتاب ، بر آنان  عذاب  آمدن فرود و در  كنم مي  مهرباني

  .شد  نازل  آيه  اين  بود كه  همان .« هستم  مهلت خواستار  برايشان

  

�o��n��m��l�o��n��m��l�o��n��m��l�o��n��m��l����v���u��t��sr��q��pv���u��t��sr��q��pv���u��t��sr��q��pv���u��t��sr��q��p����x��wx��wx��wx��w������{��z����y��{��z����y��{��z����y��{��z����y  
و « :فرمايد مي ،بشر باشد  پيامبر نبايد از جنس  كه  اولشان  در رد شبهه �خداوند  سپس

  پيش  يعني » نداشتيم  ، گسيل كرديم مي  وحي  آنان  به  را كه  از تو نيز جز مرداني  پيش

و هرگز   ايم نفرستاده  رسالت  از بشر را به  جز مرداني  پيشين  امتهاي  سوي به ،از تو نيز

ذكر   دانيد از اهل نمي اگر  پس«اند  نبوده  از فرشتگان  آنان  سوي ما به  فرستادگان

اگر خود  :يعني .اند  يهود ونصاري  يعني ، آسماني  كتابهاي  به  علم  اهل :ذكر  اهل »بپرسيد

  در اين ، ديگري  از جنس  اند نه بوده بشر  فقط از نوع �خداوند  فرستادگان  دانيد كه نمي

  نسبت  انسان  كه  طور در هر امري همين .رسيدبپ  آسماني  كتابهاي  از پژوهندگان  صورت

بر   اسالم  علماي ، آيه  بنا بر همين .بپرسد  و دانش  علم  بايد از اهل ، است  جاهل  آن  به

  .اند كرده  اجماع ، از عالم  تقليد عامي  وجوب

  است  اين ،كرد  حوالت  كتاب  اهل  را به  مشركان  آيه  در اين  عزوجل  خداي  كه اين  دليل

از  ،داشتند  نظرهايي  مشورتها و تبادل  كتاب  با اهل صدر كار پيامبر اكرم  مشركان  كه

  مشركان ، بنابراين بودند  همداستان  هم با صبا پيامبر خدا   آنها در دشمني  همه  طرفي

از   ههم  رسوالن  كه  حقيقت اين ، حال  در عين .اعتماد داشتند  كتاب  اهل  سخن  به  مكه

  .كنند  را پنهان  آن بتوانند  كتاب  اهل  نبود كه  حقيقتي ،اند بشر بوده  جنس

  

��¦��¥�����������¤��£��¢��¡��������~��}��|��¦��¥�����������¤��£��¢��¡��������~��}��|��¦��¥�����������¤��£��¢��¡��������~��}��|��¦��¥�����������¤��£��¢��¡��������~��}��|  
  جسدي را  و پيامبران« :كند مي  دنبال  گونه را اين  مشركان  رد سخنان  تعالي  حق  سپس

  اسوه ، طبيعت و  فطرت  و سنت  قانون در  پيامبران :يعني » غذا نخورند قرار نداديم  كه

خورند و  بشر مي ديگر افراد  كه چنان ؛خورند مي  پس ؛اند آدم ساير افراد بني  و الگوي

نياز  بي  نوشيدني از غذا و  انساني  هيچ  نوشند زيرا جسم مي  آنان  كه چنان ؛نوشند مي

  با اين ، است  جسم  همان :جسد .نياز نيستند بي  نيز از آن ‡انبيا ، بنابراين  نيست
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  اطالق  انسان بر  هم  جسم  كه شود درحالي نمي  اطالق  جسد جز بر انسان  كه  تفاوت

  در دنيا بلكه »نبودند  هم  جاويدان« ‡پيامبران »و«ديگر   بر حيوانات  شود و هم مي

  .ميرند از بشر مي  آنان غير  كه ميرند چنان نيز مي  آنان

  

��ª��©��� �̈�§��ª��©��� �̈�§��ª��©��� �̈�§��ª��©��� �̈�§���°�� �̄�®��¬��«���°�� �̄�®��¬��«���°�� �̄�®��¬��«���°�� �̄�®��¬��«  
 ‡پيامبران  به  را كه  اي وعده :يعني » گردانيديم  را راست  آنان  خود به  وعده  سپس«

  محقق ، بوديم  داده  كنندگانشان تكذيب  ساختن و نابود  دادنشان  در مورد نجات

  ذاباز ع » داديم  نجات«خود   مؤمن  از بندگان » را خواستيم  و آنها و هركه«  گردانيديم

  هالك«مشركانند   كه را  در كفر و معاصي  از حد گذرندگان :يعني »را  و اسرافكاران«

  . برآنان  دنيوي  عذاب  با فرستادن » ساختيم

  

���»��º��¹��¸¶��µ�� �́�����³����²��±���»��º��¹��¸¶��µ�� �́�����³����²��±���»��º��¹��¸¶��µ�� �́�����³����²��±���»��º��¹��¸¶��µ�� �́�����³����²��±  
  اي يا ، قريش  گروه  اي »شما  سوي  ما به  حقيقت در« :شد  نازل  هشدار ديگري  سپس

 :يعني » است ذكر شما در آن   كه«را   قرآن  يعني » كرديم  را نازل  كتابي« ! عرب  گروه

  در قرآن :است  اين  معني  قولي به . است  بلند شما در آن  و منزلت  و مقام  شرف  كه  كتابي

ديگر   قولي به .دهيد  انجام شما بايد آنها را  كه  است  نيكويي  مالو اع  اخالق  ذكر مكارم

  قرآن ؛ هر توجيه  به . است  موعظه پند و  شما در برگيرنده  براي  قرآن :است  اين  معني

ادعا   كه  پريشاني  هاي خواب  و حكايت  شماست  و شرف  و رفعت  برتري  سبب

  تا براي  است  چنين  حقيقت  انديشيد كه و نمي »كنيد نمي  آيا تعقل«  نيست ،كنيد مي

  و منزلت  مقام  اين  به  و عروج  شرف اين  به  شدن  آراسته  يعني ـ  فضل  اين  آوردن دست به

  ؟آوريد  ايمان  آن  به ـ  از قرآن  گرفتن و اندرز  اخالق  مكارم  به  و تخلق

  كه  قرآن  جز اين  مگر اعراب« :گويد مي « القرآن  ظالل في«در تفسير  :شهيد سيد قطب

 ؟...كنند  بشريت  را تقديم  آن  دارند كه  و ارمغاني  شهتو  ديگر چه ، شده  نازل  زبانشان  به

  .»؟دارد  اي برتري  بشر چه  بر ديگر نژادها و اقوام  و مگر نژاد عرب
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��K��J���I��H��G��F�������E��D��C��B��A��K��J���I��H��G��F�������E��D��C��B��A��K��J���I��H��G��F�������E��D��C��B��A��K��J���I��H��G��F�������E��D��C��B��A  
ستمكار «  مردمش » بسيار شهرها را كه  و چه« :آيد مي  از قبل  تري دهنده هشدار تكان باز

  كه  روي  آن از ؛داشتند  كه  و شوكتي  با وجود نيرو و سطوت » شكستيم  هم بودند، در

  از آنها قوم  و پس«كردند   را تكذيب  وي  و آيات  كفر ورزيده  عزوجل  خداي  به

از   را كه  ديگري  قوم ،شهرها  آن  مردم  ساختن بعد از نابود :يعني » پديد آورديم  ديگري

  . گردانيديم  ديارشان  را ساكن  نو درآمدگان  و آن  يد آورديماز نو پد ،نبودند  آنان

  

���S��R��Q��P��O��N��M��L���S��R��Q��P��O��N��M��L���S��R��Q��P��O��N��M��L���S��R��Q��P��O��N��M��L  
 ما را  عذاب  نابودشدگان  آن  چون :يعني »كردند  ما را احساس  عذاب  چون  پس«

فرود   بر آنان  عذاب  ناخواه خواه  شد كه  باورشان  و مشاهده  حس  دريافتند يا ديدند و به

  . است  فرار و گريز و انهزام :ركض »گريختند مي  از آن  بناگاه«  است  آمدني

  :بودند  از فرشتگان  برخي  شد و گوينده  گفته  آنان  اثنا به  در اين

  

�� �̂�]���\��[��Z��Y��X��W��V��U��T�� �̂�]���\��[��Z��Y��X��W��V��U��T�� �̂�]���\��[��Z��Y��X��W��V��U��T�� �̂�]���\��[��Z��Y��X��W��V��U��T  
 كه  هايتان نعمت و ناز  سوي به :يعني »بوديد  متنعم  در آن  آنچه  سوي نگريزيد و به«

 مهد ناز و نعمتتان  كه »باز گرديد  هايتان خانه  سوي و به«بود   و كفرتان  سركشي  سبب 

 قرار  شما مورد پرسش  باشد كه«كرديد  نشستيد و بدانها افتخار مي در آنها مي ؛بود 

قرار   مورد مراجعه ،ديگر  امور مهم  به  و پرداختن  و مشاوره  سؤال  براي :يعني »گيريد

  .آنها گفتند  به  استهزا و توبيخ  شيوه  را به  سخن  اين  نفرشتگا !!گيريد

  

��d��c��������b��a�� �̀�_��d��c��������b��a�� �̀�_��d��c��������b��a�� �̀�_��d��c��������b��a�� �̀�_  
  به » بوديم ما واقعا ستمگر  بر ما، كه  واي  اي«  عذاب  كفار گرفتار در سرپنجه »گفتند«

  اعتراف  است  عذابشان  موجب  خود كه  ستمگر بودن  به  عظيم  موقف  در آن ، ترتيب  اين

  !؟ هنگام بي  هنگامه  در اين  اعتراف  سود از اين  چه  ند وليكرد
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��m��l��k��j��i��h����g��f��e��m��l��k��j��i��h����g��f��e��m��l��k��j��i��h����g��f��e��m��l��k��j��i��h����g��f��e  
  واي  اي :گفتند مي  بود كه  همين  سخنشان  پيوسته  يعني »بود  همين  هميشه  دعوايشان«

  كه  وقتي تا« ؛كردند مي تكرار  را پيوسته  سخن  اين ! آري . ما واقعا ستمگر بوديم !بر ما

فرو «شود  مي درو  با منگال  كشت  كه  همچنان » گردانيديم  دروشده  شتيرا مانند ك  آنان

فسرد و  ميرد و تماما مي فرومي  كه  آتشي  چون ،نداشتند  و حركتي  جنبش  هيچ  كه » مرده

  .شود خاكستر مي

  

��u��t��s��r��q��p���o��n��u��t��s��r��q��p���o��n��u��t��s��r��q��p���o��n��u��t��s��r��q��p���o��n  
را  آنها :يعني » نيافريديم  بازيچه  ، به دو است  آن  ميان  را كه  و آنچه  و زمين  و آسمان«

كند  مي  پيروي  وااليي  و هدف  دقيق  آنها از فلسفه  خلقت  بلكه  نيافريديم  و بيهوده  عبث

  .گرداند مي  را برآورده  شده  ريزي  منضبط و برنامه  فوايد و منافعي  كه

  

��a�� �̀�_����~��}��|��{���z��y��x���w��v��a�� �̀�_����~��}��|��{���z��y��x���w��v��a�� �̀�_����~��}��|��{���z��y��x���w��v��a�� �̀�_����~��}��|��{���z��y��x���w��v  
 .شوند مي  سرگرم  بدان  كه  است  چيزي :لهو » بگيريم  لهوي  كه  خواستيم مياگر «

 « لعب« از  كه  است  اين « لعب«و  »لهو«  در ميان  فرق . و فرزند است  زن ،لهو :قولي به

  وخوشگذراني  سرگرمي ،»لهو«از   هدف  كه درحالي ، نظر نيست مورد  صحيحي  هدف

  قطعا آن«  بگيريم  اي و سرگرمي  بازيچه  خواستيم اگر مي :است  اين  معني  پس .باشد مي

خود بر   قدرت  را از نزد خود و ازخاستگاه  آن :يعني » كرديم خود اختيار مي  را از پيش

  اگر كننده«شما   انتخاب و  و پرداخت  ساخت  از نزد شما و بر اساس  نه ، گرفتيم مي

دارند   رغبت  لهوولعب  اسباب  گرفتن  به  كه  بوديم مي  اگر از كساني :يعني » بوديم مي

ما   افعال  همه  بلكه  اختيار كنيم  خوشگذراني و  سرگرمي  كه  هستيم  ما بزرگتر از آن  ولي

�_��﴿ مجاهد در تفسير .  نيست  در آن  اي و بيهودگي  عبث  و هيچ  است  حق � � �~��_� � � �~��_� � � �~��_� � � �~
`̀̀̀﴾� �� �� ��   كاري  چنين  دهنده  ما انجام: ، يعني ستا  نفي  براي  در قرآن»  نإ«هر : گويد مي�
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  رد سخن ، آيه  در اين  تعالي  مراد حق :قولي  به . كنيم نمي را اختيار  و لهو و لعب  نيستيم

  .خدايند  دختران  يا فرشتگان ، بتان :گفتند  كه  است  كساني

  

��p���o��n���m��l��kj��i��h��g����f��e����d��c��b��p���o��n���m��l��kj��i��h��g����f��e����d��c��b��p���o��n���m��l��kj��i��h��g����f��e����d��c��b��p���o��n���m��l��kj��i��h��g����f��e����d��c��b  
 ، است  اساس و بي  دروغ ،گفتند  قطعا آنچه :يعني » افگنيم فرو مي  باطلرا بر   حق  بلكه«

  كه  است  ما اين  و سنت  و وصف  شأن  بلكه  سرگرمي  اهل  و نه  هستيم  بازي  اهل  ما نه

  اصل .كند مي  و سركوب »شكند مي  را درهم  آن  پس«  كوبيم فرو مي  را بر باطل  حق

  ضربه  اين  كه ،برسد  دماغ  به  شگاف  تا آنجا كه  سر است  و شگافتن  شكستن :دمغ

  هايشان ها و شبهه ياوه ، و مراد از باطل ، حجت :مراد از حق :قولي به . است  اي كشنده

نابود   باطل  ناگهان  پس« كند آيد و آنها را نابود مي بر آنها فرود مي  حق  كه  است

  وصف  بر شما از آنچه  واي«  است  يد شوندهو ناپد  رونده  از بين :زاهق »شود مي

  و منزه  مقدس  از آن  كه  آنچه به  خداوند متعال  كردن  وصف  سبب شما به :يعني »كنيد مي

  .هستيد  آخرت  عذاب مانند  و ننگيني  سخت  سزاوار بدفرجامي ، است

  

��¡�����~��}��|��{�����z����y��x��w��vu���t��s��r��q��¡�����~��}��|��{�����z����y��x��w��vu���t��s��r��q��¡�����~��}��|��{�����z����y��x��w��vu���t��s��r��q��¡�����~��}��|��{�����z����y��x��w��vu���t��s��r��q
�¥��¤���£��¢�¥��¤���£��¢�¥��¤���£��¢�¥��¤���£��¢������¦��¦��¦��¦  

  وحق  و آفرينش  و بندگي  در ملك » اوست  از آن  است  در آسمانها و زمين  و هركه«

  وي  مخلوقات از  برخي  چگونه  پس  آنهاست  و مالك  دهنده روزي ، آفريننده  تعالي

نزد او   كه  وكساني« !؟قرار گيرند  او مورد پرستش  او توانند بود تا همچون  شريك

  و منزلت  تشريف  عنديت ،در اينجا « نزد او بودن :عنديت« . شتگانفر :يعني »هستند

او تكبر   از عبادت« ؛هستند نزد او  كه  كساني ! آري . مكاني  عنديت  نه ، است  معنوي

بزرگتر   تعالي  حق  خود را ازپرستش  و منزلت  شأن ، فرشتگان  يعني »ورزند نمي

از  »شوند نمي  و خسته«زنند  نمي او سر باز  گاهدر پيش  و تذلل  شمرند و از عبادت نمي

  ورزند تسبيح  سستي  كه آن وروز، بي  شب«  بلكه  پروردگار سبحان  و نيايش  پرستش
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  از آن  نه ،پايبنداند  تعالي  حق  ونيايش  گفتن  بر تسبيح  هميشه  فرشتگان :يعني »گويند مي

  شريف  در حديث  كه شوند زيرا چنان مي و دلگير  ملول  كنند و نه مي  ضعف  احساس

  . ما است  براي  كشيدن نفس  منزله به  فرشتگان  براي  گفتن  تسبيح ؛ است آمده

  

�� �̄���®��¬��«��ª��©��� �̈�§�� �̄���®��¬��«��ª��©��� �̈�§�� �̄���®��¬��«��ª��©��� �̈�§�� �̄���®��¬��«��ª��©��� �̈�§  
 »انگيزند؟ را برمي  آنها مردگان  اند كه گرفته  از زمين  خود خداياني  يا مگر براي«

و   با وجود حقارت  اند كه خود اختيار كرده  براي  از زمين  خداياني  يا مگر مشركان :يعني

  قضيه ! نه ؟كنند مي  زنده انگيزند و بر مي  را از قبرهايشان  مردگان ،دارند  كه  اي بيچارگي

و   توانايي  چنين  داشتن از ،اند گرفته  شان خدايي  به  آنان  كه  زيرا آنچه  نيست  چنين

  از چه  يرانند پسرا بم  كسي كنند و نه  را زنده  نند كسيتوا مي  نه ،بر كنار اند  اوصافي

  .؟شوند مي  گرفته  خدايي  به  روي

  

��¿��¾��½�������������¼��»��º��¹��¸¶��µ���� �́�³�������²�����±��°��¿��¾��½�������������¼��»��º��¹��¸¶��µ���� �́�³�������²�����±��°��¿��¾��½�������������¼��»��º��¹��¸¶��µ���� �́�³�������²�����±��°��¿��¾��½�������������¼��»��º��¹��¸¶��µ���� �́�³�������²�����±��°  
وجود   ديگري  خدايان  يگانه  جز خداي«  و آسمان  اگر در زمين :يعني »دو  اگر در آن«

وجود  بود كه  آنها اين  تباهي  وجه »شد مي  هردو تباه  آسمانو   ، قطعا زمين داشت

باشند و  توانا  در تصرف  الستقاللااز آنها ب  يك هر  كرد كه مي  چند ايجاب  خداياني

فساد و  ، تنازع  اين  سبب آمد و به پديد مي  و اختالف  آنها تنازع  ميان  هنگام  ا در اينقطع

  ، از آنچه خدا پروردگارعرش  است  منزه  پس«بود   حتمي  و زمين  آسمان  تباهي

  . نيست  تعالي  حق  و كمال  جالل  اليق  كه  از صفاتي  و غير آن  از شرك »كنند مي  وصف

 « تمانع  برهان«را   و آن  كرده  اقامه  برهاني  تعالي  بر توحيد حق  آيه  از اين  متكلمان

  :اند  گفته  آن  اند و در شرح ناميده

پيدا   تمانع و  تعارض  آنان  هاي اراده  ا ميانقطع ،بود چند دركار مي  اگر وجود خداياني

ضد يا   ديگري و  خواست مي  چيزي  خدايان  از آن  اگر يكي  كه  معني  اين  به ؛شد يم

  يا مراد يكي ،آمد برمي آنها  دوي يا مراد هر ؛نبود  بيرون  از دو حال  قضيه ،را  آن  خالف

تضاد و  ، دو اراده  انجاميد و ميان مي  ضدين  اجتماع  به ،آمد اگر مراد هردو برمي ؛ز آنهاا
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كرد  مي  را مختل  قدرتها كاروبار جهان  و تداخل  آمد و نهايتا تعارض پديد مي  تداخل

  يكي ، خواست نمي  را بيافريند و ديگري  انسان  كه  خواست از آنها مي  يكي ـمثال ـزيرا 

  اگر مراد هيچ ...آخر  طور تا به  و همين  خواست نمي  ببارد و ديگري  باران  خواست مي

  نيست  قادر و مقتدري  از آنها خداي  يك  هيچ  داد كه مي  نشان خود  اين ،آمد برنمي  يك

  و ديگري  از آنها قادر است  يكي  داد كه مي  نشان  اين ،آمد برمي  و اگر فقط مراد يكي

مقتدر   كه  زيرا خداييخدا نبود   علت  همين  به ،بود  قدرت بي  كه  يكي و آن  قدرت بي

  كه  اكنون  پس.  نيست  خدايي  نباشد، شايسته  نهايت و بي  مطلق  وي  قدرت نباشد و

 نظم  اين  و فراگيري  ، از حاكميت برخوردار است  دقيقي  و قانون  از نظم  آفرينش  جهان

  خداي امر و تقدير و توانايي  ، محصول و قانون  نظم  اين  كه  گرفت  نتيجه  چنين  توان مي 

  .١ندارد  معارضي  هيچ  كه  است  واحدي

  

��Æ��Å��Ä��Ã��Â����Á��À��Æ��Å��Ä��Ã��Â����Á��À��Æ��Å��Ä��Ã��Â����Á��À��Æ��Å��Ä��Ã��Â����Á��À  
 ، عظمت ، سلطه  قوت  سبب به  تعالي  حق :يعني »شود نمي  كند پرسيده مي  از آنچه هللا«

از   چيزي  درباره  از خلقش  احدي  از سوي ؛ و مالكيت  در الوهيت  اش و يگانگي  جالل

 »شوند مي  پرسيده«  بندگان  يعني » آنان  ولي«گيرد  قرار نمي  پرسش مورد  قضا و قدرش

دهد زيرا  قرار مي  پرسش مورد  را از افعالشان  آنان  سبحان  خداي :يعني .كنند مي  از آنچه

  آنان  الوهيت  مدعي  مشركان  كه لوقاتيمخ  همه  اويند همچنين  و مملوكان  آنها بندگان

  مخلوقي  زيرا هيچ ؛گيرند قرار مي  مورد بازپرسي ـ  و فرشتگان  مانند مسيح ـهستند 

  . است  سبحان  خداي  مطيع  و آفريده  را ندارد و بنده  خدايي  صالحيت

  

  

                                                 
آنها  مجموع  كه  كرده  نيز اقامه  ديگري  و نقلي  عقلي  ادله �خداوند  بر وحدانيت  رازي  فخر الدين  امام 1

 »كبير«تفسير   از آنها به  آگاهي  براي  پس  نقلي  دليل  و هشت  عقلي  دليل  ، چهارده است  ودو دليل بيست

 .كنيد  مراجعه
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ÞÝÞÝÞÝÞÝ�����������á��à��ß���á��à��ß���á��à��ß���á��à��ß  

  يا از مخلوقات  زمين  از مخلوقات »اند گرفته  پرستش  را به  او خداياني  جاي آيا به«

 بگو« ؟روگردانند  و از ياد وي  غافل  تعالي  حق  از محاسبه  سبب  و بدين  آسمان

  و نه  عقلاز   نه ـ  راهي  شما هيچ  خدايانند ولي  آنان  ادعا كه  بر اين »را بياوريد  برهانتان

  بيان )22آيه(در   بر شرك  عقلي  دليل  نفي  كه  نداريد چنان  برهان  اين  سوي به ـ  از نقل

با   كه  ذكركساني  است  اين« :آيد بر مي  وي  فرموده  نيز از اين  نقلي  دليل  شد و نفي

ذكر   است  اين و«  امتم  به  آن  ابالغ  براي  بر من  شده  نازل  وحي  است  اين :يعني »منند

  شده  نازل  من از  قبل  كه  كتابهايي  هم  اين  اينك :يعني »بودند  از من  پيش  كه  كساني

  خداي  كه  است  رفته  امر سخن  اين  به  راجع  از آنها هم  آيا در يكي  بنگريد كه  پس  است

را   حق  بيشترشان  بلكه« ؟باشد  داده  از خود فرمان غير  خدايي  گرفتن  به  سبحان

  و تمييزي  فرق  هيچ  و باطل  حق  خبرند و ميان و بي  جاهل  از آن :يعني »دانند نمي

 و ادامه  حق  از پذيرش »رويگردانند«  جهل  اين  سبب  به » آنان  پس«گذارند  نمي

  در برهاني  نه ، تأمل  در حجتي  از پيامبر لذا نه  از توحيد و پيروي  اند بر روگرداني دهنده 

  .كنند تفكر مي  در دليلي  تدبر و نه

در   آسماني  و رسالتهاي  كتب  بيشتر مضمون  تأكيد و تبيين  براي  خداوند متعال  سپس

  :فرمايد مي ، امر توحيد و يكتاپرستي

  

��P��O���N��M��������L���K���J���I��H��G��F��E��D��C��B��A��P��O���N��M��������L���K���J���I��H��G��F��E��D��C��B��A��P��O���N��M��������L���K���J���I��H��G��F��E��D��C��B��A��P��O���N��M��������L���K���J���I��H��G��F��E��D��C��B��A  
 :كه  فرستاديم مي  او وحي  به  كه مگر اين  ستاديمرا نفر  پيامبري  از تو هيچ  و پيش«

 ‡عظام  انبياي  همه  رسالتهاي ، بنابراين »مرا بپرستيد  پس  نيست  جز من  خدايي

  حجت  گونه  خود هيچ  بر شرك  و لذا مشركان  است  بوده  مبتني  برتوحيد و يكتاپرستي

  .ندارند  و برهاني
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��[��Z��Y��X���WV��UT��S��R��Q��[��Z��Y��X���WV��UT��S��R��Q��[��Z��Y��X���WV��UT��S��R��Q��[��Z��Y��X���WV��UT��S��R��Q  
 « خزاعه«  قبيله ، سخن  اين  گويندگان » اختيار كرده  فرزندي  رحمان  خداي: و گفتند«

  آنان  بلكه«افترا   از اين » است  او منزه« !خدايند  دختران  فرشتگان :گفتند مي  بودند كه

  ايشان  بلكه پندارند نيستند مي  آنان  كه چنان  فرشتگان :يعني »ارجمنداند  بندگاني

ارجمند و   وي  داشت و گرامي  تكريم  سبب  به  هستند كه  سبحان  خداي  براي  انيدگبن

  با ولديت  عبوديت  اند و از آنجا كه آمده  نايل  وي  قرب  موهبت  و به  واالقدر شده

  .نيستند  وي  فرزندان  آنان  دارد پس  منافات

  

��b��a�� �̀��_�� �̂�]��\��b��a�� �̀��_�� �̂�]��\��b��a�� �̀��_�� �̂�]��\��b��a�� �̀��_�� �̂�]��\  
گويند  نمي  سخني  هيچ  فرشتگان :يعني »كنند نمي  ستيبر او پيشد  سخني  در هيچ  كه«

 »كنند كار مي او  فرمان  به  و آنان«امر نكند   را بدان  يا ايشان ،را نگويد  آن  تعالي  تا حق

دستور دهد   آن  را به  ايشان �خداوند  كنند كه را مي  كاري  فقط همان  فرشتگان :يعني

  سخن  تابع  سخنشان  كه قرار دارند و چنان  تعالي  حق  يبرا  اطاعت  در نهايت  ايشان  پس

  .باشد مي  بر امر وي  نيز مبتني  عملشان ، پروردگار است

  

��r���q��p��o��n��m��l��k��j��i���h��g��f��e��d��c��r���q��p��o��n��m��l��k��j��i���h��g��f��e��d��c��r���q��p��o��n��m��l��k��j��i���h��g��f��e��d��c��r���q��p��o��n��m��l��k��j��i���h��g��f��e��d��c  
  خداوند متعال :يعني »داند ، مي است  سرشان  پشت  و آنچه  رويشان  در پيش  آنچه«

 ،كرد خواهند  عمل  در آينده  را كه  اند و آنچه كرده  عمل  در گذشته  گانفرشت  را كه  آنچه

گويند  اند و نمي نگفته را  سخني  و هيچ  نداده  را انجام  عملي  هيچ  ايشان  داند پس مي

 »كنند نمي  شفاعت  داده  خدا رضايت  كه  كسي  و جز براي«  تعالي  حق  علم  مگر به

 »هللاالا الاله«  اهل ، داده  رضايت  در حقشان  فرشتگان  شفاعت  به  تعالي  حق  كه  وكساني

 »هراسانند  تعالي  حق  خشيت و خود از«  است  خشنود شده  از ايشان  تعالي  حق  اند كه

و   با توقع  كه  است  ترسي :اشفاق اما  است  و بزرگداشت  با تعظيم  همراه  ترس :خشيت

  به  نسبت  كه  و معرفتي  شناخت  سبب به  فرشتگان :يعني .باشد  احتياط و حذر همراه

  .ترسند مي  از وي ، است  وي  خشيت  حق  كه دارند چنان �خداوند
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سزاوار  و « نيز بجز ا  خدا هستم  من :بگويد كه«  از فرشتگان :يعني « از آنان  و هر كس«

را   فرضي  گوينده  آن :يعني » دهيم كيفر مي  دوزخ  او را به  پس« ، باشم مي  پرستش

از   غير وي  كه چنان  كنيم مي  مجازات  جهنم  عذاب  به ، است  گفته  كه  سخني  سبب به

 :يعني » دهيم مي  گونه  را اين  ستمكاران  سزاي ! آري«  دهيم را جزا مي  مجرمان

بر خود و  ، غير وي  ربوبيت  و ادعاي  سبحان  خداي  به  آوري كبا شر  را كه  مشركاني

  را در غير جاي  الوهيت  آنان زيرا  دهيم كيفر مي  دوزخ  به  گونه  اين ،اند كرده  ستم  ديگران

  .اند داده قرار  آن  حقيقي

  

���f��e����d��c���f��e����d��c���f��e����d��c���f��e����d��c��������i��h��gi��h��gi��h��gi��h��g����q��p��o���n��ml��k��jq��p��o���n��ml��k��jq��p��o���n��ml��k��jq��p��o���n��ml��k��j������ts��r��ts��r��ts��r��ts��r
��w��v��u��w��v��u��w��v��u��w��v��u  

  فروبسته  آسمانها و زمين  كه«اند  و ندانسته  آيا نينديشيده :يعني »نديدند  آيا كافران«

  يك  همه ها نيز و زمين  آسمان  يك  آسمانها همه  كه  است  مراد اين :قولي  به »بودند

  آسمانها و زمين :ديگر  قولي  به .شدند  و جدا ساخته  شكافته  از هم  بودند پس  زمين

  كه  داشت قرار  در حالي  آسمان :ديگر  قولي به .بودند  و متصل  سبيدهديگر چ يك  به  همه

جدا   دو را از هم  آن  پس« رويانيد نمي  كه  قرارداشت  در حالي  بارانيد و زمين نمي

  بنابر وجه . و برگشاديم  كرده ديگر جدا  دو را از بعضي  از آن  بعضي :يعني » كرديم

را   بباراند و زمين  كه  گردانيديم  راچنان  آسمان :است  چنين  معني ، ديگر در تفسير آيه

  ترين تفسير با دقيق  اين  هر دوي  امروزه  كه  است  گفتني .بروياند  كه  گردانيديم  چنان

  . سازگار است  شناسي هستي  علوم  دانشمندان  علمي  نظريات

  دانشمندان نزد  آسمانها و زمين  شدن گشاده  هم از  و سپس  بودن  و پيوسته  بسته  قضيه

و   ستارگان ،خورشيد  برآنند كه  دانشمندان  اين ، است  معروف « سديم«  پديده  نام به  نجوم

  زمين ،خورشيد  سير سريع  اثناي اند و در بوده  واحدي  پيكره  و يك  قطعه  يك  همه  زمين

  از آنها برحسب  يك هر  براي  لخداوند متعا  سپس ،اند جدا شده  ديگر از آن  و سيارات

خود سير   مدار معين  در همان  قرار داد كه  مخصوص  مداري ، جاذبه  تأثير نيروي
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در   و مالء اعلي  فرشتگان  هستند كه  اي پيوسته  هم به  اينها غير از آسمانهاي  البته .كنند مي

  در شمار عالم :د حويسعي  از نظر شيخ  كه  آسمانهايي  همان ،كنند مي  آنها زندگي

  ماده :گويد مي  وجود دارد كه  اي نظريه  نجوم  در علم  همچنين .روند مي  حساب  به  غيب

  . است  پديد آمده  انفجار بزرگ  در اثر يك  و كائنات  چيز است يك  كائنات  اصلي

  اي يقيني غير  هاي را بر نظريه  قرآن  و قاطع  يقيني  نصوص  كه  خواهيم هرچند ما نمي

  كه  طوري  همان ؛بسا فردا رد شوند  اند و چه شده  امروز پذيرفته  كه  كنيم  حمل

  بشر تصديق  يقيني غير  از نظريات ، است  يقيني  حقيقتي  كه  كريم  قرآن  براي  خواهيم نمي

  كه  اي علمي  جديد با حقايق  نجومي  نظريات  كه  بگوييم  توانيم مي  ولي  بجوييم  اي كننده

اگر   ندارند و در نهايت  تصادمي ، نموده  اعالم  قبل  هزار و چهارصد سال  كريم  قرآن

  قرآن  علمي  تفسير آيات  در راستاي  فرضيه  آن ،باشد  درست  اي علمي  و نظريه  فرضيه

  .قراردارد  كريم

�����﴿: كريم  تعبير قرآن  اين  همچنين � �f��e�� � �d� �c�� �f��e�� � �d� �c�� �f��e�� � �d� �c�� �f��e�� � �d� �c��������﴾ :)اين  ، به)اند ندانسته  آيا كافران  

. خواهند كرد  را كشف  علمي  حقايق  اين  خواهند بود كه  كافران  دارد كه  اشاره  حقيقت

  . است  كريم  اعجاز قرآن از مظاهر  تعبير نيز مظهري  و خود اين

  كوني  حقيقت  از يك  وي  و اعالم  علم  در عرصه  كريم  قرآن  ، پيشگامي هر حال  به

  منزل  و وحي �خداوند  كالم  قرآن  كه  امر است  بر اين  و قاطعي  روشن  دليل،  بزرگ

  .١است  وي

 ما :يعني »؟ پديد آورديم  را از آب  اي هر چيز زنده«ما   اند كه ندانسته  آيا كافران »و«

 ، كنيم مي  نازل  را از آسمان  آن  كه  با آبي ـ  و نبات  از حيوان  اعم ـرا   اي هر موجود زنده

  . گردانيديم  زمين  در عرصه  اي هر موجود زنده  حيات  را سبب  و آب  ساختيم  زنده

  يابوده در ، اوليه  حيات  منشأ پيدايش :گويد مي  را كه  اي علمي  نيز نظريه  از آيه  مقطع  اين

  .كند تأييد مي ، است

  مقتضي  كه  عظيمي  هاي نشانه  همه  آن  با وجود مشاهده »آورند؟ نمي  ايمان  آيا باز هم«

  .؟ است  ذوالجالل  وجود خداي  به  قطعي  ايمان

                                                 
 . مترجم  تأليف»  كريم  قرآن  جديد از اعجاز علمي  هايي  جلوه»  كتاب  بهكنيد   نگاه 1
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مبادا  تا«و استوار   محكم  كوههاي :رواسي » استوار افگنديم  كوههايي  و در زمين«

و در « نسازد  ناآرام و  را نجنباند و مضطرب  آنان  تا زمين :يعني »را بجنباند  آنان  زمين

از   عبارت :فجاج » پديد آورديم  فجاجي«  استوار يا در زمين  در كوههاي :يعني » آن

  در ميان  وشكافي  هر پارگي« :گويد مي « فجاج«  در باره  زجاج  عالمه . هاست گشادگي

  است  برانعبورومرور عا  و آماده  فراخ  يي»راهها«ها  گشادگي  و اين .» است  ، فج دو كوه

موردنظر   و شهرها و اماكن  زندگي  و منافع  مصالح  سوي به »يابند  راه  آنان  تا باشد كه«

  .خود

  

��±��°�� �̄��®��¬��«ª��©�� �̈�§��±��°�� �̄��®��¬��«ª��©�� �̈�§��±��°�� �̄��®��¬��«ª��©�� �̈�§��±��°�� �̄��®��¬��«ª��©�� �̈�§  
 نگاه محفوظ و  بر زمين  از سقوط و افتادن  كه»  محفوظ قرارداديم  را سقفي  و آسمان«

دستبرد  از  ستارگان  وسيله  به  آسمان« :ويدگ مي  فراء در تفسير آن . است  شده  داشته 

و   در احوال  از نگرش :يعني » آسمان  از آيات  و آنان« « محفوظ است  شياطين

 ، سبحان  بر وجود خداي  دال  كه  و غيره  ماه ،خورشيد  همچون ـ  آن  هاي نشانه

  درستي آنها به و در »كنند مي  اعراض«  اوست  حكمت  و بزرگي  قدرت  كمال ، وحدانيت

  .ببرند  پي  متعال  خالق  وجود و وحدانيت  نمايند تا به تدبر و تفكر نمي

  

��¿��¾��½��¼�����������»��º¹���� �̧�¶��µ�� �́�³��²��¿��¾��½��¼�����������»��º¹���� �̧�¶��µ�� �́�³��²��¿��¾��½��¼�����������»��º¹���� �̧�¶��µ�� �́�³��²��¿��¾��½��¼�����������»��º¹���� �̧�¶��µ�� �́�³��²  
 در سپهري  يك هر  را آفريد كه  و ماه  و روز و آفتاب  شب  كه آن  و اوست«

  معين و  خاص )فلك(در سپهر  ، و ستارگان  از خورشيد و ماه  هريك :يعني» شناورند 

  لذا هريك مدار و خط سير آنها :از  است  آنها عبارت  فلك  خود در فضا شناورند پس

  .كنند مي شنا ،كند شنا مي  در آب  كه  شناگري  و مدار خود همچون  در فلك
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در   يژهبو ، آيات  در اين  ذكر شده  گانه شش  از ادله  در هريك  تعمق  كه  كنيم مي  اشاره

  آوردن  ايمان  براي ،درخشند جديد مي  علوم  بر جبين  كريم  قرآن  آيات  عصر حاضر كه

  . است  كافي  جهاني

  

��Ë��Ê��É��È��Ç��ÆÅ���Ä��Ã�������Â��Á��À��Ë��Ê��É��È��Ç��ÆÅ���Ä��Ã�������Â��Á��À��Ë��Ê��É��È��Ç��ÆÅ���Ä��Ã�������Â��Á��À��Ë��Ê��É��È��Ç��ÆÅ���Ä��Ã�������Â��Á��À  
 اكثر فقها با .در دنيا » قرار نداديم  جاودانگي  بشري  هيچ  براي  از تو هم  و ما پيش«

 » بميري آيا اگر تو« . است  نيز در گذشته �خضر :برآنند كه  كريمه  آيه  اين  استناد به

ميرند  آنها نيز مي ، ميري اگر تو مي :يعني »جاويدانند؟  آنان«خود   مقرر و محتوم  اجل  به

  . نيست  اي كامي  و دشمن  شادي  گونه  هيچ  دشمن  در مرگ ، بنابراين

محمد  :گفتند كفار  شد كه  نازل  هنگامي ، است  مدهآ  نزول  سبب  در بيان  كه چنان  آيه  اين

  روايت  جريج ابن منذر از ابن . شويم مي  راحت  وي  ميرد و ما از دست مي  زودي به ص

 صخدا   رسول  به  از مأل أعلي :گويد و مي  ذكر كرده  نزول  سبب  را در بيان  ديگري

  براي  كسي  چه !پروردگارا :ندكرد  عرض ص  حضرت  آن ،را دادند  ايشان  خبر مرگ

  .شد  نازل  كريمه آيه  اين  بود كه  همان ؟كند  را رهبري  ماند تا آنان مي  باقي  امتم

  

���Ø��×��Ö��ÕÔ��Ó��Ò��Ñ��ÐÏ���Î��Í��Ì���Ø��×��Ö��ÕÔ��Ó��Ò��Ñ��ÐÏ���Î��Í��Ì���Ø��×��Ö��ÕÔ��Ó��Ò��Ñ��ÐÏ���Î��Í��Ì���Ø��×��Ö��ÕÔ��Ó��Ò��Ñ��ÐÏ���Î��Í��Ì  
  جسم از  و جدايي  مفارقت  چشنده  هر روحي :يعني » است  مرگ  چشنده  هر نفسي«

  بدنش از  روح  كه ماند مگر اين نمي  باقي  ارواح  اناز صاحب  احدي  پس  است  خويش

و شما «  است  تعالي  حق  قهاريت  صفت  مقتضاي  باشد و اين  كه  كسي هر ؛شود جدا مي

  يعني« :گويد مي  در تفسير آن � عباس ابن » كنيم مبتال مي  بد و نيك  به  امتحان  را از راه

و   طاعت ، و حرام  حالل ،و فقر  توانگري ، و بيماري  سالمتي ، و سختي  آساني  شما را به

شكر و صبر شما   كه  بنگريم  تا در عينيت  آزماييم مي  و ضاللت  و هدايت  معصيت

  است  و مصيبت  نكبت  به  آزمودن تر از سخت ، نعمت  به  آزمودن  البته .« است  چگونه

  در آزمون  كه  اند كساني د اما كمشون مي  ها موفق دشواري  در آزمون  بسياري  كه چرا
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  پس  ديگران  سوي به  نه »شويد مي  بازگردانيده ما  سوي و به«كنند   ها پايداري نعمت

  . دهيم جزا مي  برابر اعمالتان شما را در

  

C��B��AC��B��AC��B��AC��B��A��������F��E��DF��E��DF��E��DF��E��D����������M��L���K��J��I���H�� �G��M��L���K��J��I���H�� �G��M��L���K��J��I���H�� �G��M��L���K��J��I���H�� �G
��R��Q��P����O���N��R��Q��P����O���N��R��Q��P����O���N��R��Q��P����O���N  

 ات مسخره  تو را ببينند، فقط به  چون«  مشركان :يعني »كافر شدند  كه  و كساني«

را   خدايانتان  كه  است  كسي  همان  آيا اين« :گويند و مي . تمسخر است :هزو »گيرند مي 

  آنان كه درحالي« ؟گيرد مي  گويد و بر آنها عيب بد مي  خدايانتان  به :يعني »كند؟ ياد مي

  گيرند كه مي  مسخره را به صدا خ  رسول  مشركان :يعني »را منكرند  خود، ياد رحمان

  حال ،كند مي ياد  بدي  ناتوانند به  رساندن  از سود و زيان  را كه  جاني بي  چرا خدايان

 ، است  از يگانگي  وي  شأن  شايسته  كه  آنچه  به  رحمان  خداي  خود از ياد كردن  كه آن

باشند  مي  و تمسخرو سرزنش  سزاوار طعن  آنها هستند كه  واقع در  كافر و منكرند پس

  . رحمت  نبي  نه

  ابوسفيان و  از كنار ابوجهل صخدا   رسول :كند مي  روايت  نزول  سبب  در بيان  سدي

خدا   رسول  ابوجهل  وگو بودند و چون گفت  مشغول  هم دو با آن  كه گذشتند درحالي مي

  بني  پيامبر طايفه  همان  اين :گفت  ابوسفيان  به  خنديد و خطاب  استهزاكنان ،را ديد ص

  از بني  هستيد كه  آيا منكر آن: و گفت  گشت  خشمگين  ابوسفيان !! است  عبد مناف

  به  روي  دو را شنيدند پس  آن  سخن ص خدا  رسول ؟گردد  مبعوث  پيامبري  عبدمناف

بردار  دست  تو را از عناد و مخالفت  من :او را تهديد كردند و گفتند  هنمود  ابوجهل

  سپس .رسيد  مغيره  وليدبن  عمويت  به  برسد كه  تو نيز همان  به  كه  گاه تا آن  بينم نمي

  از بني  در دفاع«  گفتي  را كه  آنچه  نگفتي تو هم !اما تو :فرمودند  كرده  ابوسفيان  به  روي

  .شد  نازل  كريمه آيه  بود كه  همان .« وي  قبيله«  وننگ  حميت  انگيزه  مگر به ،« نافعبد م

  

  

  



1682  

��\��[��Z��Y���X��WV��U�����T��S��\��[��Z��Y���X��WV��U�����T��S��\��[��Z��Y���X��WV��U�����T��S��\��[��Z��Y���X��WV��U�����T��S  
  عذاب شد زيرا آنها  نازل  قريش  قبيله  درباره  كريمه آيه :است  آمده  نزول  سبب  در بيان

  .طلبيدند  شتاب را به  الهي

  انسان  در كارها جزو طبيعت  كردن  شتاب :يعني » است  شده  آفريده  از شتاب  انسان«

 ـخود را   مجازاتهاي  زودي به :يعني » نمايانيم شما مي  خود را به  آيات  زودي به«  است

  آوردن فرود »نخواهيد  شتاب  به  از من  پس«  آوريم بر شما فرود مي ـ  دوزخ  با عذاب

 :قولي به . است  شما آمدني بر  ناخواه خواه  عذاب  اين  كه چرا  آن  از وقت  را قبل  عذاب

كند و  مي  داللت صخدا   رسول  بر راستگويي  كه  است  معجزاتي « آيات«از مراد 

  قرار داده  و دعوتشان ص  حضرت  آن  براي  عزوجل  خداي  كه  است  نيكي  سرانجام

  . است

  

��d��c��b����a������ �̀�_�� �̂�]��d��c��b����a������ �̀�_�� �̂�]��d��c��b����a������ �̀�_�� �̂�]��d��c��b����a������ �̀�_�� �̂�]  
 :يعني »رسد؟ مي فرا  كي  وعده  اين  گوييد پس مي  اگر راست«  مشركان »گويند و مي«

  قيامت  رسيدن و فرا  عذاب  فرودآمدن  خود درباره  وعده  اگر شما به ! مسلمانان  اي

از نزد   گوييد كه كنيد و مي مي  تالوت  را در قرآن  آن  كه  اي وعده  همان ـهستيد   صادق

 و  را از سر تكذيب  سخن  آنها اين  البته ؟فراخواهد رسيد  كي  وعده  آن  پس ـ  خداست

  .انكار و عناد و استبعاد گفتند

  

�h��g��f��e�h��g��f��e�h��g��f��e�h��g��f��e������t��s�������r��q��p����o��n��m��l��k��j���i��t��s�������r��q��p����o��n��m��l��k��j���i��t��s�������r��q��p����o��n��m��l��k��j���i��t��s�������r��q��p����o��n��m��l��k��j���i
��u��u��u��u  
 هايشان از چهره  را نه  آتش  را كه  وقت  آن  حال  صورت  اگر كافران« :است  اين  پاسخ

 شوند، مي  داده  خود نصرت  و نه  توانند داشت نمي باز  از پشتهايشان  و نه 

  زدگي شتاب كفر و استهزا و  اوصاف  به اگفتند و قطع نمي  سخناني  چنين »نددانست مي

يقينا  ،بردند مي  راه  حاالت  اين  به  يقين  اگر آنها با علم ! آري .شدند نمي  وصف
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استهزا و انكار  كفر و  كه  است  شان جهل  لذا اين  است  آمدني  قيامت  دانستند كه مي

  . است  گردانيده  و ساده  سهل  چنين اين  شان انديشهو   را در نگاه  قيامت

  

�� �̀�_��~��}��|��{���z��y��x��w��v�� �̀�_��~��}��|��{���z��y��x��w��v�� �̀�_��~��}��|��{���z��y��x��w��v�� �̀�_��~��}��|��{���z��y��x��w��v  
غافلگير   كه  اي گونه به» رسد مي  آنان  به  طور ناگهاني به«  يا قيامت ، دوزخ  آتش » بلكه«

ند گردا مي  غافلگيرشان و سراسيمه ، حيران :يعني »كند مي  زده را بهت  و آنان«شوند  مي

توانند  نمي«بايد بكنند   چه  دانند كه كنند و نمي مي  خود را گم  و پاي  دست  كه طوري  به

كنند   خود دفع  ها و پشتهاي را ازچهره  دوزخ  توانند آتش نمي :يعني »را برگردانند  آن

  شانبراي  هم  و تأخيري  االجل ضرب  گونه  هيچ :يعني »شود مي  داده  مهلت  آنان  به  و نه«

  .آورند  پيش  كنند و عذري  شود تا توبه منظور نمي

  

b��ab��ab��ab��a����k��j��i��h��g��f��e��d��ck��j��i��h��g��f��e��d��ck��j��i��h��g��f��e��d��ck��j��i��h��g��f��e��d��c������n��m���l��n��m���l��n��m���l��n��m���l  
  پيامبران و مسلما« :فرمايد مي ص  از پيامبر خويش  دلجويي  براي  تعالي  حق  سپس

مورد  تو را  مشرك  گروه  اگر اين :يعني »گرفتند از تو نيز مورد استهزا قرار  پيش

  رادر پيش  روش  خود همين  نيز با پيامبران  پيشين  امتهاي  كه  بدان ،اند زا قرار دادهاسته

  مسخره را  آنان  كه  كساني  پس«كردند   حرمتي بي  وااليشان  و جايگاه  شأن  و به  گرفته

 استهزايشان  جزاي :يعني »گرفتند استهزا مي  را به  آن  كه  كردند، آنچه مي

و   را مورد تمسخر قرار داده  پيامبران  كه  جزا بر كساني  و آن »شد  نگريبانگيرشا« 

  اين  البته .نيافتند  گريزگاهي  هيچ  الهي  كرد و از عذاب  كردند احاطه استهزا مي  ايشان به

  كه چنان خواهد شد  نيز همين  كفار زمانشان  فرجام  كه صخدا  رسول  به  است  اي وعده

  .بود  چنين  پيشين  انبياي  كنندگانكار تمسخر  فرجام
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  چه :يعني »كند؟ مي  نگهباني  رحمان  و روز از عذاب  شما را شب  كسي بگو چه«

 دنيا و آخرت  خواهد بر شما از مجازاتهاي مي  رحمان  خداي  كه  شما را از آنچه  كسي

ياد  از  آنان  بلكه« ! كس  هيچ  كه  است  اين  پاسخ ؟كند مي  تحفظ و حراس ،فرودآورد 

  فكرشان به  اد او همآورند و ي ياد نمي را به  عزوجل  خداي »رويگردانند  پروردگارشان

در   كردن فكر  و هرگز زحمت  كرده  اعراض  فكر و انديشه  از اين  كند بلكه خطور نمي

  .دهند خود نمي  امور را به  اين

  

~~~~�������������� �̄�®��¬��«������ª��©��� �̈�§��¦��¥¤��£��¢��¡����� �̄�®��¬��«������ª��©��� �̈�§��¦��¥¤��£��¢��¡����� �̄�®��¬��«������ª��©��� �̈�§��¦��¥¤��£��¢��¡����� �̄�®��¬��«������ª��©��� �̈�§��¦��¥¤��£��¢��¡���  
مگر  :يعني »كنند؟  حمايت  از آنان  كه  از ما است غير  خداياني  آنان  آيا براي«

  كه  گونه آن ! نه ؟ما باز دارند  را از عذاب  آنان  كه  است  ديگري  جز ما خدايان  برايشان

از   شان ادعايي  خدايان  آن :يعني »دهند  را نصرتتوانند خود  مي  نه« ؛ پندارند نيست مي

  جانب از  و نه« ؟دهند  را ياري  توانند ديگران مي  چگونه  خود عاجزند پس  دادن  ياري

  نيز تأييد وتوفيقي �هللا  از جانب  پنداري  خدايان  آن :يعني »مانند محفوظ مي  ما هم

  .؟دهند  و توفيق  ياريرا   توانند ديگران مي  چگونه  يابند پس نمي

  

���À��¿��¾���½��¼��»��º�� ¹ �̧ �¶��µ�� �́ �³���²��±��°���À��¿��¾���½��¼��»��º�� ¹ �̧ �¶��µ�� �́ �³���²��±��°���À��¿��¾���½��¼��»��º�� ¹ �̧ �¶��µ�� �́ �³���²��±��°���À��¿��¾���½��¼��»��º�� ¹ �̧ �¶��µ�� �́ �³���²��±��°
���Å��Ä��Ã��ÂÁ���Å��Ä��Ã��ÂÁ���Å��Ä��Ã��ÂÁ���Å��Ä��Ã��ÂÁ  

 را با  و پدرانشان  مكه  مردم :يعني » مند كرديم را بهره  و پدرانشان  اينان  بلكه«

  به  پس »درازا كشيد  به  عمرشان  كه تا آن«  مند كرديم بهره ، داديم  برآنان  كه  هايي نعمت

خواهند  برقرار  نازونعمت  در همين  پيوسته  كردند كه  و گمان  شده  عمر فريفته  طول  اين

امر   بودن نافذ آشكار  دليل  را كه  حقيقت  نگرند تا اين آيا نمي :يعني »بينند آيا نمي«ماند 

 فرو  آن  را از جوانب  و زمين  آييم ما مي  كه« ؛ببينند  است  و عجز ديگران  الهي

  مسلمانان  ساختن  با غالب ـ  آن  و جوانب  كفر را از اطراف  سرزمين :يعني »؟ كاهيم مي
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از كشور   پس  كشوري ـ  و مسلمانان صپيامبر خود   را براي  و آن  كاهيم مي ـ  بر آن

  ما با كشتن :است  اين  معني  قولي  به ؟ گشاييم مي ـاز قلمرو ديگر   پس  ديگر و قلمروي

  . كاهيم مي  از زمين ،كفار  ساختن و اسير

ـ   زمين  كره  از اطراف  بر كاستن  كريمه  آيه  عصر حاضر برآنند كه  از دانشمندان  بعضي

  از اطراف  مداوم  كاستن  خاطر همين دارد و به  روشني  ـ داللت  آن  و جنوب  در شمال

از وجود   دانشمندان  كه  است  اي هپديد  اين  البته.  كامال مدور نيست  زمين  كه  است  زمين

از   اعجاز ديگري  كنند و اين مي تعبير»  اهليجي«خط   ، به و جنوب  شمال  در قطب  آن

  ١. است  كريم  قرآن  علمي  معجزات

 :يعني ؟نخواهد آمد  بر سرشان ،آيد مي  بر سر همه  و آنچه »پيروزند؟  آنان  آيا باز هم« 

 تا  كاهيم مي  سرزمينشان  ما از اطراف  كه درحالي ،ز خواهند بودبر ما پيرو  آنان  چگونه

 را بر پيامبر خود و  آن  و سپس  كنيم مي  محاصره  را در سرزمينشان  آنان  بدانجا كه

بنا بر   معني  اين  كه !؟ گردانيم مي  سرانجام و بي  و كار كفار را واژگون  گشاييم مي  مسلمين

  . است  تفسير اول

  

B��AB��AB��AB��A����������M��L��K�������J���I����H��G��F��ED��C��M��L��K�������J���I����H��G��F��ED��C��M��L��K�������J���I����H��G��F��ED��C��M��L��K�������J���I����H��G��F��ED��C  
جز : بگو« :بگويد  چنين  مشركان  دهد تا به دستور مي  پيامبرش  به  خداوند متعال  سپس

  و اين  خودم از پيش  نه » دهم هشدار مي  وحي  وسيله  فقط شما را به  من  كه  نيست  اين

  چون  ولي«  است  كرده  مبعوث  آن  انجام  مرا براي �خداوند  كه  است  مأموريتي

 �خداوند  كه  ا كسيقطع :يعني »شنوند را نمي  شوند، دعوت  داده  بيم  ناشنوايان

  خطر بيمش در  از افتادن  را كه  كسي  و نداي  دعوت ،باشد  برده  را از بين  اش شنوايي

  زيرا همچون رندتو ك  و هشدارهاي  بيم  نيز از شنيدن  گروه  اين  شنود پس دهد نمي مي

  .گذرند پروا مي تو بي  از كنار هشدارهاي  كران

  

  

                                                 
 . مترجم  ، تأليف» كريم  قرآن  جديد از اعجاز علمي  هايي جلوه»  كتاب  كنيد به  نگاه 1
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ا برسد، قطع  آنان  به  پروردگارت  از عذاب«  چيزي  كمترين :يعني » اي و اگر شمه«

  در آن :يعني » ايم ما ستمكار بوده  گمان بر ما، بي  واي  اي«  كنان اعتراف »گويند مي

 اعتراف  خويش  و ستم  ظلم  و به  و واويال پرداخته  ولوله  به  آنان  كه  است  هنگام

  .كنند مي 

  

��i��h��g��f���e��d��cb��a�� �̀�_�� �̂ � � � � �]��\����� �[��Z��i��h��g��f���e��d��cb��a�� �̀�_�� �̂ � � � � �]��\����� �[��Z��i��h��g��f���e��d��cb��a�� �̀�_�� �̂ � � � � �]��\����� �[��Z��i��h��g��f���e��d��cb��a�� �̀�_�� �̂ � � � � �]��\����� �[��Z
��p���o���n��m��lk��j��p���o���n��m��lk��j��p���o���n��m��lk��j��p���o���n��m��lk��j  

 درميان  در روز قيامت«اند  سنج و دقيق  و درست  راست  كه »را  عدل  و ترازوهاي«

  بيشتر علما برآنند كه« :گويد كثير مي ابن . بندگان  اعمال  كردن  وزن  براي » نهيم مي 

  صيغه به  روي  از آن )ترازوها(  پس  ترازو است  يك  در روز قيامت  الهي  عدل  ترازوي

در   كس هيچ بر  پس« .»متعددند ،شوند مي  روز وزن  در آن  كه  اعمالي  كه  آمده  جمع

از   كند كه مي  سنجش  مطلق  عدل  به  ترازو چنان  آن :يعني »نشود  كرده  مست  چيزي

  افزوده  چيزي نيز  بدكاري  هيچ  و بر بدي  نشده  كم  چيزي  نيكوكاري  هيچ  هاي نيكي

 ؛و ناچيز باشد  سبك بسيار  اگر عمل :يعني »باشد  خردلي  دانه  وزن و اگر هم«شود  نمي

  كه  را از همانجايي  آن :يعني » آوريم مي را  آن«  خويش  كوچكي در  سپندي  دانه  چون

و «  دهيم  پاداش  تا بر آن  كنيم حاضر مي  اش حقيقي  وزن  با همان ، ما قرار داشته  در ملك

تمامتر برپا   هر چه  و محكمي  درستي  را به  و حساب » ايم بسنده را  ما خود حسابرسي

  كلمتان« :است  آمده  شريف  در حديث .شود نمي  نزد ما فوت چيز از هيچ  پس  داريم مي

  سبحان ، بحمدهو  اهللا  ، سبحان الرحمن إلى  حبيبتان  الميزان  في  ثقيلتان  اللسان  علي  خفيفتان

 رحمان  و نزد خداي  سنگين  اعمال  در ترازوي ، سبك  بر زبان  اند كه دو كلمه : العظيم  اهللا

  .« العظيم هللا  سبحان ـ  وبحمده هللا  سبحان :باشند مي  شتنيدا  بسيار دوست 
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  آن زيرا در  است  تورات :مراد از فرقان » داديم  فرقان  و هارون  موسي  به  و هرآينه«

 ،ينجاا در  مراد از فرقان :قولي  به . شده  نهاده  فرق  و باطل  و حق  و حرام  حالل  ميان

  پرهيزگاران  براي  تورات :يعني » است  روشني«  تورات »و«  است  بر دشمنان  پيروزي

  و به  گشته  روشن  از آن  روانشان ،جويند  تمسك  آن  اگر به  پس  است  و نوري  هدايت

  پندي  پرهيزگاران  وبراي«آيند  مي  فايق  و گمراهي  جهل  هاي بر تاريكي  انوار آن  وسيله

  نفع  از آن  فقط پرهيزگارانند كه  گيرند پس پندواندرز مي ، است  در آن  آنچه  به  كه » است

  . است  و فرقاني  هدايت نور و  در حقشان  تورات  برند و فقط آنانند كه مي

  

��b��a���� �̀��_��~��}��|��{��z��b��a���� �̀��_��~��}��|��{��z��b��a���� �̀��_��~��}��|��{��z��b��a���� �̀��_��~��}��|��{��z  
  حق  از عذاب  يدرحال :يعني »ترسند مي  غائبانه  از پروردگارشان  كه  كساني  همان«

از  ، بندگان از  خويش  يا در خلوت . است  غايب  آنان  به  او نسبت  ترسند كه مي  تعالي

  از قيامت  وآنان«  از تقوا است  برآمده  ترس  اين  پس ؛ترسند مي  تعالي  حق  عذاب

 .باشد  راهاحتياط هم و  با توقع  كه  است  ترسي  اشفاق  كه  قبال گفتيم :مشفقون »بيمناكند

اند  گروه  اين  پس .دارند  اي و نگراني  هراس  چنين  از قيامت  فقط پرهيزگارانند كه :يعني

  . است  نور و ذكري ، فرقان  در حقشان  تورات  كه

  :است  چنين  اولي  از باب  قرآن ،باشد  نور و ذكري  تورات  و هرگاه

  

��k��j����i��h��gf��e���d��c��k��j����i��h��gf��e���d��c��k��j����i��h��gf��e���d��c��k��j����i��h��gf��e���d��c  
  اندرزي ،گيرد پند مي  از آن  كه  كسي  براي  قرآن :يعني » مبارك  تاس  ذكري  و اين«

بر  » را فروفرستاديم  آن  كه«  است  بيدارگر و بسيار پرخير و بركت  و موعظه  خجسته

  خداي  از جانب  قرآن  منكر آنيد كه  چگونه :يعني »منكريد؟  آن  آيا شما به« صمحمد 

  است  تعالي  حق  فروفرستاده  تورات  امر كه  اين  به  كه با آن ، است  شده  نازل  عزوجل

در   كه  كرديم  بيان  شريف تفسير  قبال نيز در اين . است  توبيخ  براي  استفهام ؟معترفيد
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ذكر   با هم  مقرون  با قرآن  تورات و � با موسي صپيامبر ما  ، قرآن  از مواضع  بسياري

  .شوند مي

  

��q��p����o��n��m��l��q��p����o��n��m��l��q��p����o��n��m��l��q��p����o��n��m��l��v��u��t�����s��r��v��u��t�����s��r��v��u��t�����s��r��v��u��t�����s��r  
  به  تورات  از دادن  پيش :يعني » رشد او را داديم  ابراهيم  به  از آن  ، پيش و درحقيقت«

او   به  است ‡از پيامبران  وي  و امثال  سزاوار ابراهيم  را كه  ، رشدي و هارون  موسي

: است  اين يا مراد.  مكردي  و دنيا راهنمون  در دين  خير و صالح  راههاي  و او را به  داديم

  بر وي  شب  كه گاه آن  ؛ يعني داديم  وي  به  از نبوتش  را پيش � ابراهيم  رشد و رهيافت

 او  و ما به«  ١داديم  تفكر و استدالل  او توفيق  را ديد، به  و ستارگان  افگند و او ماه  پرده

  .دارد  و آمادگي  صالحيت كار  اين  و براي  رشد است  و پذيراي  شايسته  كه » دانا بوديم

  

��£��¢��¡��������������~����}��|��{��z��y��x��w��£��¢��¡��������������~����}��|��{��z��y��x��w��£��¢��¡��������������~����}��|��{��z��y��x��w��£��¢��¡��������������~����}��|��{��z��y��x��w  
: گفت«  وي  نمرود و پيروان»  قومش  و به«آذر » پدر خود  به« � ابراهيم » كه  گاه آن«

  شمابه  كه  بتاني  اين :يعني »ايد چيستند؟ آنها شده  شما مالزم  كه  تمثالهايي  اين

  كوچكي  از همان � ابراهيم  كه  حقيقت  اين  البته ؟ايد چيستند يبند شدهآنها پا  پرستش

خود  ،كرد را تحقير  و بتان  انكار برخواست  به  ها را توسط قومش مجسمه  پرستش

  از مخلوقات  ديگري با چيز  كه  است  چيزي :تمثال  اصل .بود  رشد وي  نشانه  بزرگترين

  زير سؤال  آنها را به  پرستش � ابراهيم  كه  باشد و بتاني  شده  سازي شبيه  سبحان  خداي

 � ابراهيم  بود كه  سان بدين .بودند  شده  نگاري  صورت  تصاوير مختلف  نيز به ،برد

از نزد  � علي  كه  است شده  روايت .برد  زير سؤال  را به  قومش  از سوي  بتان  پرستش

  آيه  اين  به  آنان  به  خطاب پس  گذشت مي بودند  شطرنج  بازي  مشغول  كه  گروهي

�﴿: استشهاد نمود �~� � � �}��|��{� �~� � � �}��|��{� �~� � � �}��|��{� �~� � � �}��|��{����� � �� � �� � �� � �� �¢��¡� ��� �¢��¡� ��� �¢��¡� ��� �¢��¡� آنها   شما مالزم  كه  تمثالهايي اين(: ﴾��

                                                 
  . است  آمده» 76/  انعام»  در سوره  موضوع  اين  تفصيل 1
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او   گيرد تا در دست  دست را به  از شما اخگري  اگر يكي: و افزود) ايد چيستند؟ شده

  .بزند  ها دست مهره  ناي  به  كه  است  بهتر از آن ،شود و خاكستر گردد  خاموش

���©�� �̈�§��¦��¥��¤���©�� �̈�§��¦��¥��¤���©�� �̈�§��¦��¥��¤���©�� �̈�§��¦��¥��¤  
  پرستشگران خود را  پدران: گفتند«  وي  ديگر در پاسخ  پرستان  و بت � پدر ابراهيم

كردند  مي  پرستش ها را مجسمه  اين  كه  يافتيم  خود را در حالي  پدران :يعني » آنها يافتيم

  . ايم آنها پرداخته  پرستش  به  شان و رسم  اهر  كردن  و دنبال  آنان  با اقتدا به  ما هم  پس

  

��³��²��±��°�� �̄�®�������������¬��«��ª��³��²��±��°�� �̄�®�������������¬��«��ª��³��²��±��°�� �̄�®�������������¬��«��ª��³��²��±��°�� �̄�®�������������¬��«��ª  
و   انحراف  و اين  حق  از راه »بوديد  آشكاري  در گمراهي  قطعا شما و پدرانتان: گفت«

  . نيست  پنهان  و بصيرتي  عقل  صاحب  شما بر هيچ  كجروي

و   كتاب از  احكام  مستدل  بر دريافت  چنانچه ـنيز   اسالم  اهل  مقلدان  كه  بايد دانست

  نوعي ـورزند  اكتفا  از پيشينيانشان  دليل بي  پيروي  به  حال عين در  قادر باشند ولي  سنت

  حتي ـرا   حكمي اگر كسي  كه  است  شباهت  اين  سبب دارند و به  گروه  اين  به  شباهت

و از تقليد   را رد كرده آن ،كند  آنها ابالغ  به ـو آشكار   روشن  و دليل  برهان  با پشتوانه

  .كنند مي  دفاع  خويش

  

��¼��»��º��¹�� �̧��¶��µ���´��¼��»��º��¹�� �̧��¶��µ���´��¼��»��º��¹�� �̧��¶��µ���´��¼��»��º��¹�� �̧��¶��µ���´  
 يا تو از  اي ما آورده  را براي  آيا حق« � ابراهيم  به  پرستان  بت »گفتند«

  وشوخي  حبا ما مزا  يا كه ، هستي  جدي  گويي مي  آيا تو در آنچه :يعني »؟ كنندگاني بازي

  .؟ كني مي

  

��Ê�����É��È��Ç��Æ��Å��Ä��Ã��Â����������Á��À����¿���¾��½��Ê�����É��È��Ç��Æ��Å��Ä��Ã��Â����������Á��À����¿���¾��½��Ê�����É��È��Ç��Æ��Å��Ä��Ã��Â����������Á��À����¿���¾��½��Ê�����É��È��Ç��Æ��Å��Ä��Ã��Â����������Á��À����¿���¾��½  
  كه  است  اين  حق » بلكه«  بازيگرم  هم  و نه  دارم  با شما شوخي  نه » گفت« � ابراهيم

 » است  آنها را آفريده  ، همو كه است  ، پروردگار آسمانها و زمين پروردگارتان«
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  پروردگارتان فقط  امر كه » بر اين  و من«  است  كرده  و ابداع  قآنها را خل :فطرهن

  حقيقت  اين  به  دانايان از :يعني » از گواهانم«  غير وي  نه ، است  آسمانها و زمين  آفريننده

 ، روشن  بر وي ، گواهي مورد امر  كه  است  كسي  زيرا گواه  برآنم  كنندگان اقامه  و از برهان

  .باشد  ستدلو م  مبرهن

  

���Ò��Ñ�����Ð��Ï��Î��Í��Ì��Ë���Ò��Ñ�����Ð��Ï��Î��Í��Ì��Ë���Ò��Ñ�����Ð��Ï��Î��Í��Ì��Ë���Ò��Ñ�����Ð��Ï��Î��Í��Ì��Ë  
 »رفتيد كرديد و  پشت  كه بعد از آن  خدا كه  و سوگند به« :گفت � ابراهيم  همچنين

 :يعني »كرد  خواهم  كيدي  در كار بتانتان  البته«خود   جشن  اجتماع  سوي از شهر به

بود   گونه بدين . شكست  ا خواهمبرد و آنها ر  كار خواهم  به  عملي  آنها تدبيري  به  نسبت

از   دفاع  انگيزه  و به  سبحان  خداي  به  با توكل  سوگند ياد كرد كه  آنان  به � ابراهيم  كه

گذر  ، و عمل  تغيير منكر با فعل  مرحله  سوي به ، با زبان  محاجه  از مرحله  زودي به  حق

  اين  از آنان  و مردي  گفت  هستهآ را  سخن  اين � ابراهيم  كه  است  نقل .خواهدكرد

  همه  داشتند كه  اي ساليانه  جشن � ابراهيم  قوم  كه  شويم يادآور مي .را شنيد  سخنش

  از مراسم  كردند و چون مي  شركت  در آن و  رفته  از شهر بيرون  طور گروهي به  ساله

  نمودند پس مي  هسجد  بتان  براي  رفته  بتخانه  به  گشتند يكراست باز مي  جشن

زيرا   نرفت  بيرون  با آنان ، بيمار است  كه  بهانه  اين  افگندن  روز با پيش  در آن � ابراهيم

  .بود  مصمم  در مورد بتان  اش نقشه  بر اجراي

  

��I���H��G��F��E��D�����C��B��A��I���H��G��F��E��D�����C��B��A��I���H��G��F��E��D�����C��B��A��I���H��G��F��E��D�����C��B��A  
  شان طعهق و خرد و قطعه  شكست  را درهم  بتان � ابراهيم »آنها را ريزريز كرد  پس«

  كه است  نقل .را  بتان  بزرگتر از ميان  بت :يعني »را  بزرگترشان  مگر بت«كرد 

  سوي به  باشد كه«قرار داد   را در دستش  يا آن ، او آويخت  تبر را بر گردن � ابراهيم

با  � وابراهيم »بازگردند« � ابراهيم  سوي  بزرگتر يا به  بت  آن  سوي به :يعني »او

  بزرگتر روي  بت  سوي به  نآنا  باشد كه :يا .كند  آيد محاجه ا ميبعد  كه  ا داليليب  آنان

 :او بگويند  به ؟ است  شكسته  ديگر را درهم  بتان  كسي  چه  آورند و از او جويا شوند كه



1691  

  از وي  چون  پس !؟ است  آويخته  و تبر بر گردنت  ريزريزند و تو سالمي  چرا اينها همه

  قادر به  نه  بت  آن  انند كهد مي  هنگام  در اين ،خيزد بر نمي  از وي  صدايي  هيچ ،بپرسند

  . است  آگاه  كاري  از هيچ  حتي  كند ونه  را دفع  تواند زياني مي  نه ، است  منفعتي  رساندن

  

���R��Q��P�������O��������N��M��L��K��J���R��Q��P�������O��������N��M��L��K��J���R��Q��P�������O��������N��M��L��K��J���R��Q��P�������O��������N��M��L��K��J  
 :يعني » است  ؟ او واقعا از ستمكاران تاس كرده  ما چنين  با خدايان  كسي چه: گفتند«

 ، است  آمده  چه  بر سر خدايانشان  بازگشتند و ديدند كه  خويش  از جشن  چون

  .را گفتند  سخن اين

  

��Z�������Y��X��W��V��U��T��S��Z�������Y��X��W��V��U��T��S��Z�������Y��X��W��V��U��T��S��Z�������Y��X��W��V��U��T��S  
در  � ابراهيم سوگند  كه  كسي  يا همان . كنندگان سؤال  در پاسخ  از آنان  بعضي »گفتند«

  سخن  آنان از  جواني  شنيديم« :گفت ،بود  را شنيده  بتان  عليه  تدبيري  بردن كار به

او   به  كه« ؛نمود را برمال مي  كرد و عيبشان ياد مي  بدي  به  از بتان :يعني » گفت مي

 �خداوند« :گويد مي � عباس ابن . است  او ابراهيم  اسم :يعني »شود مي  گفته  ابراهيم

باشند   هوش بايد به  لذا جوانان .« نكرد مگر در جواني  مبعوث  نبوت  را به  پيامبري  هيچ

  . است  كار دين  به  پرداختن  براي  فرصت  بهترين  جواني  فرصت  كه

  

��c��b��a��� �̀�_�� �̂���]��\��[��c��b��a��� �̀�_�� �̂���]��\��[��c��b��a��� �̀�_�� �̂���]��\��[��c��b��a��� �̀�_�� �̂���]��\��[  
 حاضر كنيد تا باشد كه  مردم  چشمان  او را در پيش  پس«كفر   زمامداران »گفتند«

 بگيرند تا  عبرت  رويداد درس  و از اين  وي  مجازات  در صحنه »دحاضر باشن  آنان 

 عليه  را گرد آوريد كه  مردم :است  يا مراد اين .ننگرد  چپ  بتان  سوي به  ديگر كسي

 ، حجت  اين  و با اتمام  وي  باشد عليه  حجتي  شهادت  دهند تا اين  شهادت � ابراهيم 

 � ابراهيم  البته .باشد  شده  توجيه  نزد مردم ،شود مي  فتهگر  وي  در قبال  كه  تصميمي  آن

در   شان و كودني  جهل ، بزرگ  اي گردهمايي  بود تا در يك  هدفي  چنين  دنبال نيز دقيقا به

  .سازد  نمايان ،نيستند توانا  از خود هم  زيان  در دفع  حتي  را كه  جان بي  بتان  پرستش
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�k� �j� �i��h��g�� �f� �e� �d�k� �j� �i��h��g�� �f� �e� �d�k� �j� �i��h��g�� �f� �e� �d�k� �j� �i��h��g�� �f� �e� �d������q� �p��o�� �n��m��l��q� �p��o�� �n��m��l��q� �p��o�� �n��m��l��q� �p��o�� �n��m��l
��t��s��r��t��s��r��t��s��r��t��s��r  

آيا تو « :كردند او را احضار  كه بعد از آن ،� ابراهيم  به  كفر خطاب  زمامداران »گفتند«

  سوي به  كه حالي در � ابراهيم » ؟ گفت ابراهيم  اي  كار را كردي  ما اين  با معبودان

  بزرگترشان  را همين آن  لكهب ! نه« :بود  را نشكسته  آن  كرد كه مي  اشاره  بزرگتري  بت

بسيار   داد زيرا تعظيم  نسبت  بزرگ  بت  را به  بتان  كار شكستن � ابراهيم » است  كرده

  نشان  آنان  او را به  درماندگي  وسيله  دينتا ب  خواست  ديد پس را مي  وي  براي  زياد آنان

از   اگر بتانتان :يعني »دگوين مي  ، از آنها بپرسيد اگر سخن پس« :گفت  گاه دهد آن

را   توانايند و اگر آنچه  گفتن  سخن باشند و بر مي  و بيان  نطق  صاحب  هستند كه  كساني

 ، گونه  بدين !بفرماييد از خود آنها بپرسيد ،توانند بفهمند شود مي مي  گفته  آنان  به  كه

زيرا   ساخت  آماده  يينشانآ  بر بطالن  حجت  بزرگترين  ارائه  را براي  زمينه � ابراهيم

 :گويد مي  در پاسخشان  درنگ او بي ،بگويند  سخن توانند نمي  بتان  آنها بگويند كه  وقتي

لذا  ؟عاجزند  هم  و بيان  از نطق  حتي  پردازيد كه مي  آنهايي  پرستش  به  چگونه  پس

  از وي  محاجه  طريق  به  نفي  اين  كار از خود نبود بلكه  آن  نفي � ابراهيم  حقيقي  هدف

  كه چنان ؛باشد مي  معمول  حجت  در بيان  كه  مجاز است  باب از  شيوه  صادر شد و اين

خط را   آيا اين  دارد از شما بپرسد كه  خط بدي  كه  باشيد و رفيقتان  اگر شما زيبانويس

  گفتن  دروغ  سخن  اين مراد شما از !! اي تو نوشته  بلكه ! نه :و شما بگوييد ؟ايد شما نوشته

خود شما   كه بر اين  است  تأييدي  حال و در عين  طنز و استهزاء است  نوعي  بلكه  نيست

  .ايد را نوشته  آن

  

��|��{��z��y��x���w������v��u��|��{��z��y��x���w������v��u��|��{��z��y��x���w������v��u��|��{��z��y��x���w������v��u  
 ديگر بسان يك  سوي خود آمدند و به  كفار به :يعني »كردند  خود رجوع  به  پس«

زيرا  نگريستند ،شود مي  و مبهوت  و كامال مسكوت  اندهدرم  از حجت  كه  كسي  نگرش 

 ،باشد  از خود ناتوان  زيان  متجاوز و دفع  بر دفع  هر كس  بردند كه  پي  حقيقت  اين  به

  در كمال و باز  را شكسته  بتان  اين  آخر ابراهيم ،باشد  سزاوار پرستش  كه  است  محال
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 ! است  نرسيده  وي  به  هم  گزندي  و هيچ  است  ما ايستاده  رودرروي  و جرأت  قدرت

  با پرستش  خويش  بر خويشتن »شما ستمكاريد  درحقيقت: ديگر گفتند با يك  پس«

شما آنها را   كه  است  بتاني  شكننده  كه  كسي  اين  نه ، و ناتوان  جان بي  جمادات  اين

تواند از  مي  چگونه ،كند  از خود دفع نتواند تبر را  كه  ايد زيرا كسي گذاشته  نام  خدايان

  !؟كند  خود ضرر را دفع  پرستشگران

  

��f��e��d��c��b��a�� �̀��_��~��}��f��e��d��c��b��a�� �̀��_��~��}��f��e��d��c��b��a�� �̀��_��~��}��f��e��d��c��b��a�� �̀��_��~��}  
  و عناد ديرين  جهل  همان  باز به :يعني »نگونسار شدند  خويش  بر سرهاي  سپس«

 اينها سخن  كه  داني مي  تو خوب« :گفتند � ابراهيم  بازگشتند و به  خويش

  .؟ بپرسيم  از آنان  كه  خواهي از ما مي  چگونه  پس »ندگوي نمي 

  

��r��q�������p��o��n��m��l��k��j��i��h���g��r��q�������p��o��n��m��l��k��j��i��h���g��r��q�������p��o��n��m��l��k��j��i��h���g��r��q�������p��o��n��m��l��k��j��i��h���g  
  جاي به آيا  پس« :كردند  اعتراف  خويش  عجز بتان  به  كه آن بعد از ،� ابراهيم » گفت«

  .»رساند؟ شما نمي  به  سود و زياني  هيچ  پرستيد كه را مي  خداوند چيزي

  

t��st��st��st��s����������}��|���{��zy��x��w��v��u��}��|���{��zy��x��w��v��u��}��|���{��zy��x��w��v��u��}��|���{��zy��x��w��v��u  
بر شما   اف  آري .كند مي  و استهزا داللت  بر دلتنگي  كه  است  فريادي :اف »بر شما  اف«

  شما و بر بتان بر  و شرمساري  و گنديدگي  حقارت »پرستيد غير از خدا مي  و بر آنچه«

  ؟بريد  يپ  كارتان  اين  و زشتي  بحق  تا به »انديشيد مگر نمي« !شما باد

و   ستم  منطق  به ،عاجز شدند  جواب  و از دادن  درمانده  حجت  در ميدان  چون  پس

  :است  و مكاني  در هر زمان  ستمگران  شيوه  آوردند و اين  روي  ارعاب

  

  

  



1694  

��¦��¥���¤��£��¢��¡�����~��¦��¥���¤��£��¢��¡�����~��¦��¥���¤��£��¢��¡�����~��¦��¥���¤��£��¢��¡�����~  
  تمايلشان اگفتند ت  آن  را براي  سخن  اين »بسوزانيد«را  � ابراهيم :يعني »او را: گفتند«

  خودرا نصرت  و خدايان«دهند   نشان ،باشد  كه  را از هر طريقي � بر ابراهيم  غلبه  به

  كاري »ايد اگركننده«  است  كرده  كاري چنين  با آنان  كه  از ابراهيم  گرفتن  با انتقام »دهيد

  . بتانتان  به  دادن  را در ياري

 مشغول  ماه  يك  مدت  به  كه كردند چندان  جمع  بسياري  هيزم  آنان  كه  است  نقل

 ،برافروختند  داشت  هولناكي  هاي  شراره  كه  عظيم  آتشي  سپس ،بودند  هيزم  آوري جمع 

از   مردي  اشاره  رابه � ابراهيم  گاه بود آن  نشده  ديده  آتش  هرگز نظير آن  كه  اي گونه  به

  او را به  چون  پس افگندند  آتش  و او را به  اشتهگذ  منجنيق  در كفه  فارس  نشينان باديه

  ).الوكيل  و نعم  اهللا  حسبي( :فرمود ،افگندند مي  آتش

 :فرمودند  كه  است  آمده صخدا   از رسول � ابوهريره  روايت  به  شريف  در حديث

  رضاأل  نا فيأالسماء واحد و  في  نكإ  اللهم :گفت ،شد  افگنده  در آتش � ابراهيم  چون«

  هستم  كسي  يگانه  در زمين  و من  هستي  تو در آسمانها يگانه !بار خدايا :عبدكأواحد 

  اال انت  ال اله« :گفت، بستند او را مي  چون  كه  است شده  روايت .« پرستم تو را مي  كه

  هنگام  در آن  وي عمر  كه  است  نقل .« لك  ال شريك  الملك  الحمد ولك  لك  سبحانك

هوا بلند كردند   را به� ابراهيم  چون  كه  است  شده  روايت  همچنين .بود  سال  شانزده

 :گفت � ابراهيم ؟ داري  آيا حاجتي :او گفت  در هوا به � جبرئيل ،افگنند  آتش  تا به

او   علم :گفت � ابراهيم ! بخواه  از پروردگارت  پس :گفت � جبرئيل !تو خير  اما به

  .»كند مي نياز بي  نمودنم  مرا از درخواست ، حالم  به

  

��� �̄�®��¬��«���ª�����������©�� �̈�§��� �̄�®��¬��«���ª�����������©�� �̈�§��� �̄�®��¬��«���ª�����������©�� �̈�§��� �̄�®��¬��«���ª�����������©�� �̈�§  
را   آتش  نمروديان :يعني » باش  سالمتي  سرد و مايه  ابراهيم  براي ! آتش  اي: گفتيم«

 سرد و مايه  ما بر وي  فرمان  به  افگندند اما آتش  را در آن � برافروختند و ابراهيم

  الهي  فرمان  اين  چون  كه  است  شده  روايت .نرسانيد  وي  به  آسيبي  هيچ شد و  سالمتي 

  شريف  حديث در .شد  خاموش  كه نماند مگر اين  باقي  در زمين  آتشي  هيچ ،صادر شد
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  وقتي« :فرمودند  كه  است  آمده صخدا   عنها از رسول هللا رضي  عائشه  روايت  به

را   آتش  كه مگر اين نبود  زمين  در روي  اي خزنده  هيچ ،شد  افگنده  در آتش  ابراهيم

 اهللا عنها رضي  عائشه ،»دميد مي  را بر ابراهيم  آتش  كه  بجز مارمولك ،كرد مي  خاموش

  همچنان .دستور دادند  مارمولك  كشتن ما را به صخدا   رسول  روي  از اين :افزايد مي

 :فرمودند  كه  است  آمده صخدا   رسول از � ابوهريره  روايت  به  شريف  حديث در

در   آن  سه هر  مورد كه  مگر در سه  نگفت  دروغي  خود هيچ  حيات  در تمام � ابراهيم«

از او خواستند تا با   ، وقتي مشركش  قوم  به  خطاب(  وي  گفته  اين  يكي. بود �خدا  راه

 ) كنم  شركت  تان با شما در جشن  متوان و نمي(  بيمارم من: )برود  جشنشان  به  آنان

 )ستمگر  پادشاه  آن  به(: همسرش  ساره  به  وي  سخن  اين  دوم. او بيمار نبود  كه درحالي

  بت  آن  بلكه  ام را نشكسته  بتان  من :وي  سخن  اين  و سوم ١.هستي  خواهر من  بگو كه

  .« است ديگر را شكسته  بتان  كه  بزرگتر بوده

  نوعي  به  بود كه « معاريض«  جا از باب سه در هر � ابراهيم  سخن :گويند مي  مفسران

از   گريزگاهي  معاريض ،اند فرموده صخدا   رسول  كه و چنان  داشت  محملي

  . است  دروغگويي

  

��µ�� �́�³���������²��±��°��µ�� �́�³���������²��±��°��µ�� �́�³���������²��±��°��µ�� �́�³���������²��±��°  
  كارترين انرا زي  آنان  ولي«  در آتش  با سوزاندنش »بزنند  او نيرنگي  و خواستند به«

  .» گردانيديم«آنها   ترين و پست  ترين مغلوب :يعني»  مردم

  

  

                                                 
در  آمد، ستمگر فرود  از حكام  يكي  سرزمين  خود، به  هجرت  در راه � ابراهيم  چون  كه  است  روايت 1

  و او با مردي  فرود آمده  روزگار در سرزمينت  زن  زيباترين: ستمگر خبر داد كه  حاكم  آن  به  آنجا كسي

 دارد؟  نسبتي  با تو چه  زن  اين  پرسيد كه  فرستاد و از وي � ابراهيم  دنبال به   حاكم  آن  پس ! است  همراه

  قصد تجاوز به  بار كه اما هر  گرفت  را از وي  ستمگر ساره  آن  پس!  است  او خواهر من: گفت � ابراهيم

  بخشيد و آزادش  ساره  بود نيز به  كنيز وي  برساند لذا ناگزير هاجر را كه  دست  وي  به  د، نتوانستكر را  وي

 .كرد
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��¿��¾��½��¼���»���º����¹�� �̧��¶��¿��¾��½��¼���»���º����¹�� �̧��¶��¿��¾��½��¼���»���º����¹�� �̧��¶��¿��¾��½��¼���»���º����¹�� �̧��¶  
  آتش از  سالمت  او را به  كه بعد از آن ، عراق  از سرزمين » و او و لوط را رهانيديم«

  كه » اديمنه  بركت  در آن  جهانيان  براي  كه  سرزميني  آن  سوي به«  آورديم  بيرون

 ، معنوي  از جهت  و هم  مادي  از جهت  هم  كه  سرزميني ، است  المقدس بيت  سرزمين

  حاصلخيز و داراي بسيار  است  سرزميني ، سرزمين  زيرا آن  است  پربركت  يعني  مبارك

مهد   كه  است  مبارك  روي  آن از  بسيار همچنين  ها و محصوالت جويبارها و ميوه

  هايشان و شريعت  برانگيخته را از آنجا ‡اكثر انبيا  باشد و خداوند متعال مي ‡انبيا

  . است منتشر شده  جهان  آنجا در تمام از ، است  و دنيوي  ديني  و خيرات  بنياد كماالت  كه

  قرابت  جهت  به ،ذكر كرد  هردو را باهم �و خداوند  است � ابراهيم  لوط برادرزاده

  . است  نبوت به  شدن  دو در مبعوث هر  از اشتراك  عبارت  كه  آنان  ويمعن  و قرابت  نسبي

  

���É��È��Ç��Æ��ÅÄ��Ã�����Â��Á���À���É��È��Ç��Æ��ÅÄ��Ã�����Â��Á���À���É��È��Ç��Æ��ÅÄ��Ã�����Â��Á���À���É��È��Ç��Æ��ÅÄ��Ã�����Â��Á���À  
و «بود   كرده  درخواست  از خدا فرزندي � زيرا ابراهيم » را بخشيديم  او اسحاق  و به«

  درخواست � راهيماب  كه  بر آنچه  افزون  نعمتي  عنوان  به  يعني :نافله » را نافله  يعقوب

  از آن  هريك :يعني » قرار داديم  را از صالحان  و هريك«  او بخشيديم  به ،بود  كرده

و  �خدا  طاعت  به  كننده عمل ، را صالح ‡و يعقوب  اسحاق ،لوط ، ابراهيم :چهار تن

  . گردانيديم  وي  معصيت  فروگذارنده

  

��K� �J� �I� �H� � �G� �F� �E� �D� �C� �B� �A��K� �J� �I� �H� � �G� �F� �E� �D� �C� �B� �A��K� �J� �I� �H� � �G� �F� �E� �D� �C� �B� �A��K� �J� �I� �H� � �G� �F� �E� �D� �C� �B� �A
�O��N��ML�O��N��ML�O��N��ML�O��N��ML����������Q��P��Q��P��Q��P��Q��P  

 را  آنان :يعني »كردند مي  ما هدايت  فرمان  به  كه  داديم قرار  را پيشواياني  و آنان«

  بر آنان  كه  وحيي  وسيله به ـ  و عبادات  و طاعات  نيك  در كارهاي  كه  گردانيديم  رؤسايي

  كارهاي  دادن  انجام  سويشان و به«گرفتند  قرار مي  مورد اقتدا و پيروي ـ  كرديم مي  نازل

و   كرديم  وحي را  زكات  نماز و دادن  و برپاداشتن«  صالح  اعمال  تمام :يعني » نيك
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را   ما ايشان  كه بودند  هر چيزي  دهنده  انجام  ايشان :يعني »ما بودند  كننده عبادت  آنان

  كرديم مي  هين  آن را از  ايشان  بودند كه  هر چيزي  كننده و ترك  داديم دستور مي  بدان

  جزو بخششهاي  همه ها اين ! آري . اخالص و با  بودند وارسته  يكتاپرستاني  زيرا ايشان

  .بود  از آتش  وي  دادن  بعد از نجات � ابراهيم  براي  الهي

  

�� �̀ � � � � � �_�� � � �̂ � ]\��[���� � �Z��Y���X���W��V��U��T��S��R�� �̀� � � � � �_�� � � �̂ � ]\��[���� � �Z��Y���X���W��V��U��T��S��R�� �̀� � � � � �_�� � � �̂ � ]\��[���� � �Z��Y���X���W��V��U��T��S��R�� �̀� � � � � �_�� � � �̂ � ]\��[���� � �Z��Y���X���W��V��U��T��S��R
��c��b���a��c��b���a��c��b���a��c��b���a  

 . است  امر دين  شناخت :و علم  نبوت :حكم « عطا كرديم  و علم  لوط حكم  و به«

و او «  و عدل  حق  بر مبناي  در دعاوي  و دادرسي  از داوري  است  عبارت ، حكم :قولي به

كردند  مي  كارهايي  چنان  آن  مردم :يعني »كرد مي  ناپاك  كارهايي  كه  شهري  را از آن

  كه  است  گفتني . گذشت  آن  قبال بيان  كه چنان  است « سدوم«مراد شهر  » داديم  نجات«

  در مجالس  شكم باد  كردن  لواط و خالي  از عمل  عبارت ، شهر سدوم  مردم  پليدكاري

  و فرمانبرداري  از طاعت  يعني :فاسقين »بودند  فاسقي  قوم  آنان  كه  راستي به«بود 

  .بودند  رفته  بيرون �هللا

  

��k�����j��i����h��gf��e��d��k�����j��i����h��gf��e��d��k�����j��i����h��gf��e��d��k�����j��i����h��gf��e��d  
 داخل«  يا در بهشت ، خويش  رحمت  در اهل :يعني » خويش  و او را در رحمت«

 ما  از جانب  برايشان  بود كه  او از شايستگاني :يعني »بود  زيرا او از صالحان  كرديم 

  . است  شده  فرستاده  نيكو پيش  هاي خصلت

  .شد  عنايت �لوط  به  بود كه  چهار نعمت  ها در مجموع اين  پس

  

�l�l�l�l������x�����w��v��u��t���s��r��q��p��o��n��m��x�����w��v��u��t���s��r��q��p��o��n��m��x�����w��v��u��t���s��r��q��p��o��n��m��x�����w��v��u��t���s��r��q��p��o��n��m  
 »كرد ندا«  گذشت  ذكرشان  كه  انبيايي  گروه » از اين  پيش  كه  گاه آن  را ياد كن  و نوح«

دعا و  در » كرديم  ما او را اجابت  پس«را نابود كند   قومش  تا ستمگران  الهي  بارگاه  به
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و از   با طوفان  شدن  از غرق :يعني » رهانيديم  بزرگ  از اندوه  و او را با اهلش«  ندايش

  خداي  كه اند وي  و كسان  خانواده  از اعضاي  مؤمنان :مراد از اهلش . طغيان  اهل  تكذيب

و  36  آيه( هود  در سوره  داد و داستانشان  نجات  را در كشتي  و ايشان � نوح  متعال

  . است  نيز آمده )مابعد آن

  

�|������{��z��y�|������{��z��y�|������{��z��y�|������{��z��y����}}}}������f��e���d��c��b��a�� �̀�_~��f��e���d��c��b��a�� �̀�_~��f��e���d��c��b��a�� �̀�_~��f��e���d��c��b��a�� �̀�_~  
 را � نوح :يعني » داديم  شمردند، نصرت  ما را دروغ  آيات  كه  و او را بر قومي«

باز  ،برسانند  او آزار و آسيبي  به  انگارش  دروغ  قوم  كه و او را از اين  كرديم  حمايت

  آنان از  و احدي » ديمكر  را غرق  آنان  همه  بودند پس  بدي  قوم  آنان  چراكه«  داشتيم

  پافشاريشان اصرار و  سبب را به  و مرد و زنشان  و كوچك  بزرگ  بلكه  نگذاشتيم  را باقي

  . نموديم  غرق  بر گناه

  

��t��s��r��q��p��o��n��� � � � �m� �l��k��j��i��h��g��t��s��r��q��p��o��n��� � � � �m� �l��k��j��i��h��g��t��s��r��q��p��o��n��� � � � �m� �l��k��j��i��h��g��t��s��r��q��p��o��n��� � � � �m� �l��k��j��i��h��g
���u���u���u���u  

 كشتزار  آن  درباره  كه  هنگامي«را   داستانشان :يعني » كن را ياد  و داوود و سليمان«

 گوسفندان  هنگام  شب  چون«بود   يا تاكستاني ،كشتزار  زمين  كه »كردند مي  داوري

  آن و در  خود برآمده  از آغل  گوسفندان  هنگام  شب :يعني »بودند  چريده  در آن  قومي 

  شدن  پراكنده :نفش .كردند  را خوردند و تلف  آن  و ميوه  كشت ، شده  پراكنده  زمين

ما شاهد  :يعني » بوديم  آنان  و ما شاهد داوري«  است  چوپان  بدون  در شب  سفندانگو

 ، است « حاضرين« :شاهدين  معني . بوديم عليهماالسالم داوود و سليمان  و داوري  حكم

  . دو بوديم آن  ما حاضر و ناظر حكم :يعني
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كشتزار و   مالك :كنند كه مي  نقل  مفسران » فهمانيديم  سليمان  را به  داوري  آن  پس«

خود   شكايت كشتزار در  مالك ،نزد داوود آمدند  و مرافعه  دعوي  به  گوسفنداني  مالك

  را تلف  درآمدند و آن  كشتزار من  به  زده  بيرون  از آغل  آقا شبانگاه  اين  گوسفندان :گفت

  آن  دادن  آنها به  ميان  در داوري �داوود .نگذاشتند  باقي  چيزي  از آن  ساخته

  از آن  گوسفندان :كرد وگفت  حكم  اش شده  تلف  كشت  در عوض  وي  به  گوسفندان

بيشتر   سال  يازده  هنگام  آن و در ـ  حاضر بود گفت  در صحنه  كه � سليمان . توست

را   گوسفندان  تاكستان  مالك  كه  سان بدين ؟كرد  ود حكمش نمي  از اين آيا غير ـ  نداشت

شود تا   گمارده  زمين  بر آن  گوسفندان  مند شود و مالك آنها بهره  ببرد و از شير و منافع

رساند   سامان  اند به چريده  در آن  گوسفندان  كه  شبي  مانند همان را به  تاكستان  چون

 �داوود ؟او بازگرداند  را به  نيز تاكستانشان  وي دهد واو گوسفندانش را بدو ب  گاه آن

 . اجرا گذاشت  را به � سليمان  داوري  لذا اين ! كردي تو  كه  است  همان  حكم :گفت

اگر « :است  گفته  بصري  حسن  جهت  از اين ،بود  اجتهادشان  دو برمبناي هر  حكم  البته

  تعالي  حق  پس .» ديدم مي  را در هالكت  قضات  تمام  من ابود، قطع نمي  آيه  اين

را نيز  �ستود و داوود  در اجتهادش  صواب  حكم  به  را در رسيدن � سليمان

  .شمرد معذور  خاطر اجتهادش به

 ـما   زيرا در شريعت  است  ما منسوخ  در شريعت  هردو حكم  كه  ذكر است  شايان

 بايد :كه  است  اين  حكم ـ  آمده ص خدا  از رسول �براء  شريف  در حديث  كه چنان

و   كنند تا وارد زمين  و نگهداري  آنها را نگهباني  هنگام شب ، و چهارپايان  دام  مالكان

و   زراعت، روز  باغها و كشتزارها بايد در ظرف  ا مالكاننشوند و مقابلت  مردم  زراعت

  تلف  درشب  چهارپايان  كه  هر چه  پس .كنند  و نگهداري  خود را نگهباني  باغهاي

  مقدار آن  به  ضمان  و اين  آنهاست  مالكان  بر عهده  آن  خسارت  و جبران  ضمان ،كردند

  و يا قيمت  جنس  عين رد  يا به ـ  است  شده  تلف  شان و زراعت  از زمين  كه  است  چيزي

  اين  ندارد كه  ضماني ،درروز  مردم  و زرع  كشت  به  چهارپايان  رساندن  اما آسيب ـ  آن
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  و كشت  زرع  كردن  تلف  كه  است اين : ابوحنيفه  رأي  ولي . جمهور علماء است  رأي

 ،آنها نباشد  همراه  يا چوپان  نگهبان  ضمان ندارد كه  در صورتي  چهارپايان  از سوي

 ،كنند  تلف  چهارپايان  آنچه :العجماء جبار  جرح« :صخدا   رسول  فرموده  اين  دليل به

  .« است  تاوان هدر و بي

 از داوود و  هريك  به :يعني » عطا كرديم  و دانش  دو حكمت  از آن  هريك  و به«

  كه � سليمان  فقط به  نه ، بسيار عطا كرديم  و دانشي  حكمت عليهماالسالم  سليمان

 �داوود  علم  به  تا نسبت  است  آن  براي  قيد بياني  اين .بود  و درست  صواب  داوريش

  با او تسبيح  ها را كه با داوود كوه  و مسخر گردانيديم« .نرود  قصور و كوتاهي  گمان

و « گفتند مي  تسبيح  كوهها نيز با وي ، گفت مي  تسبيح �داوود  چون :يعني »گفتند مي

گويند زيرا   با او تسبيح  تا همراه  را نيز مسخر گردانيديم  پرندگان :يعني» را نيز  پرندگان

نيز   اشعري�  ابوموسي  كه  است  نقل . داشت  بسيار زيبا و دلكشي  صداي �داوود

گذشتند  مي  وي  از كنار خانه صخدا   رسول  روزي ، داشت  بسيار دلكشي  صوت

فرادادند   گوش وي  قرائت  ايستادند و به  پس .بود  قرآن  تالوت  او مشغول  كه درحالي

  بعد از آن .« است  شده  از مزامير داوود داده  او مزماري  همانا به« :فرمودند  گاه آن

  اند لذا نزد ايشان فراداده  گوش  وي  قرائت  به صخدا   رسول  شد كه  آگاه � ابوموسي

خود را   صداي ،دهيد فرامي  گوش  من  قرائت  شما به  كه  دانستم اگر مي« :آمد و گفت

  .»شد شنيديد نيز مي  نيكوتر از آنچه  يمو صدا  آراستم شما مي  براي

  تفهيم از ؛شد  بيان  كه  بوديم  كاري  دهنده ما انجام :يعني » كار بوديم  اين  و ما كننده«

  تسبيح دو وبه هر  داوود و سليمان  به  و دانش  حكمت  دادن ، سليمان  به  صواب  حكم

برانگيز   تعجب امور نزد شما  اين  د كههرچن ،با داوود  همراه  كوهها و پرندگان  واداشتن

  رسول  شريف  حديث ، است  قضاوت  حكم  مربوط به  كه  آيه  اين  مناسبت و به . است

 :النار  في  وقاضيان ةالجن  في  ، قاض ةثالث ةالقضا« :فرمودند  كه  كنيم مي  را نقل صخدا 

النار   فهو في  جهل  علي  الناس  بين  حكم  رجلو  ةالجن  فهو في  به  قضيو  الحق  علم  رجل

در   از آنان  گروه  يك :گروهند  بر سه  قضات :النار  فهو في  بخالفه  قضيو  الحق  علم  ورجل

و او   را داده  حق  او علم  به  عزوجل  خداي  كه  مردي :در دوزخ  و دو گروه  است  بهشت
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  حكم  جهل  بر مبناي  مردم  ر مياند  كه  مردي . است  در بهشت ،كند مي  حكم  حق  به

او نيز  ، است  كرده  حكم  آن  اما برخالف  را دانسته  حق  كه  و مردي  است  در دوزخ ، كرده

  .« است  در دوزخ

  

��µ�� �́�³��²���±°�� �̄�®��¬��«��ª��©��µ�� �́�³��²���±°�� �̄�®��¬��«��ª��©��µ�� �́�³��²���±°�� �̄�®��¬��«��ª��©��µ�� �́�³��²���±°�� �̄�®��¬��«��ª��©  
  ساخته را  زره  كه  است  كسي  اولين �داوود » را آموختيم  سازي زره  داوود فن  و به«

  از آسيب :يعني » كارزارتان  شما را از زيان«  زره  لباس »تا« . است  زره :لبوس . است

 »شكرگزار هستيد آيا شما  پس. حفظ كند« ؛ بر بدنتان  سالح  يا از فرودآمدن ، جنگتان

  ؟ ايم نموده  شما ارزاني  ما به  را كه  نعمتي  اين

  رسول  صنعتگر نيز بود همچنين �داوود  هك  است  ما خبر داده  به  قرآن ، گونه بدين

  خورد كه مي  نان  خويش  رنج  دست  داوود از حاصل  اند كه ما خبر داده  به صخدا 

  مالحظه ، كنيم  توجه ‡انبيا  گذشتسر  اگر به ! آري . هاست  كسب  بهترين ، اين

  ادريس ،نجار  نوح ،بود زكشاور  مثال آدم .اند و كار بوده  كسب  اهل  ايشان  كه  نماييم مي

و   روش ، كار كردن  كه  است  بر آن  دليل  و اين.. .يا سقا  دباغ  طالوت ،خياط  و لقمان

  كار و كارگر احاديث  درفضيلت ؛ است  گفتني . است  بوده ‡انبيا و صالحان  سنت

  . است  آمده  بسياري

  

¶¶¶¶����̧̧̧̧����¹¹¹¹����ºººº����»»»»����Â��ÁÀ��¿��¾½¼Â��ÁÀ��¿��¾½¼Â��ÁÀ��¿��¾½¼Â��ÁÀ��¿��¾½¼����ÃÃÃÃ����ÄÄÄÄ�������Æ��Å���Æ��Å���Æ��Å���Æ��Å  
  فرمان  به  كه«را   تندباد توفاني :يعني »باد را تندرو  سليمان  براي«  ممسخر ساختي »و«

 مراد سرزمين » يافت مي  ، جريان بوديم  نهاده  بركت  در آن  كه  سرزميني  سوي او به

 از  قدرت  همه  را با آن  و نبوت  پادشاهي  پس » چيز دانا بوديم هر  و ما به«  است  شام 

 بود و  و مصلحت  بر حكمت  مبتني  بخشايش  اين  كه  داديم � انسليم  به  روي  آن

  .ما هستند  شكرگزار نعمتهاي  و او و قومش  است  آن  او شايسته  كه  دانستيم مي

 » نرم باد«  ديگر به  در جايي � سليمان  براي  شده  باد رام  همين  كه  شويم يادآور مي

و  � سليمان اختيار  باد به  آن  كه  است  اين  آن  در وصف  تنوع  دليل ، است  شده  وصف
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تند و   و گاهي وزيد مي  نرم  گاهي  وي  خواسته  بود لذا طبق  وي  و خواست  زير فرمان

  و عريضي  بزرگ بسيار  چوبي  تخت � سليمان :اند كه كرده  نقل  مفسران . توفاني

بر   ها و لشكريان خيمه ، شتران ، اناسب  چون ؛ داري امور مملكت  مايحتاج  همه  كه  داشت

هوا   را به  بردارد و باد آن را  آن  داد كه مي  باد فرمان  او به  گاه شدند آن مي  قرار داده  آن

  نيز به  پرندگان.  گذاشت مي  داد بر زمين مي  او فرمان  كه  جايي و در هر  داشت برمي

  آن  افگندند تا سرنشينان مي  سايه  روان  تخت  بر اين  با بالهايشان  او در مسير راه  فرمان

  سفينه  ساختن  هرگز قادر به خود  مصنوعي  بشر با ابزارهاي  را كه  بزرگ  فضاپيماي

  .دارند  نگاه  مصون از گزند گرما ، نيست  و كيفيت  حجم  بدان  اي هوايي

  صندلي هزار دششص  روان  تخت  در آن � سليمان  براي« :گويد مي �جبير  سعيدبن

سر   پشت نشستند و در مي  انسي  مؤمنان  وي  نزديك  اول  در صف  شد كه مي  گذاشته

افگنند   سايه  برآنان  داد كه مي  فرمان  پرندگان  به � سليمان  گاه آن  جني  آنها مؤمنان

ببرد   خواست اومي  آنجا كه  را بردارد و به  بزرگ  مجمع  اين  داد كه مي  باد فرمان به  سپس

  .»كرد مي  و باد چنين

  

��N��M���L��K��JI��H���G��F��E��D��C��B��A��N��M���L��K��JI��H���G��F��E��D��C��B��A��N��M���L��K��JI��H���G��F��E��D��C��B��A��N��M���L��K��JI��H���G��F��E��D��C��B��A  
  براي  كه« را  گروهي ، از ديوان :يعني » از شياطين« � سليمان  براي  مسخر ساختيم »و«

 .آوردند مي  بيرون از دريا ، خواست او مي  را كه  در درياها و آنچه »كردند مي  او غواصي

  ديوان  آن »و«رود  فرو مي در دريا ،مرواريد  آوردن  بيرون  براي  كه  است  كسي :غواص

 ،شهرها ،ها مجسمه ،محرابها  ساختن  چون »دادند مي  انجام  هم  غير از آن  كارهايي«

نيز  . گماشت مي  آنها را بدان � سليمان  كه  از اموري  غير آن  دادن  قصرها و انجام

 � سليمان  و براي  كرده  غواصي در دريا  ديوان :باشد  نمراد اي  كه  است  محتمل

 :يعني » بوديم  آنان  و ما نگهبان«دادند  مي  انجام  را در زير آب  مورد نظرش  كارهاي

يا از  ،تا نگريزند  بوديم  يا نگهبانشان ، بوديم  ديوان  آن  كارهاي  دارنده  و نگه  مراقب

  .نزنند سرباز � سليمان  فرمانهاي  دادن  انجام
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  نسل از  مادرش  كه  است  الهي  از پيامبران  فرزند انوص � ايوب »را  ايوب  و ياد كن«

  و بيماري  زيست مي « ادوم«يا بالد  »سعير«  از كوه « عوص«  او در سرزمين ،بود �لوط

  كريم  در قرآن  وي  نام .شد  بر او عارض ،درازا كشيد  به  سال  چندين  كه  اي طوالني

مرا   ندا كرد كه  خويش پروردگار  جناب  به  كه  هنگامي«  است  چهار بار ذكر شده

  رفتن و ازبين  ام خانواده  نابودي  به ، در بدنم  سختي  بيماري  و به » است  رسيده  آسيب

مورد   فرزندانش  بردن  بين از  او را به  عزوجل  خداي ! آري . ام مبتال گشته  و ثروتم  مال

  همچنان .مردند  شد و همه  ويران  بر سرشان  خانه  كه  سان بدين ،قرارداد  آزمايش

را نيز از   و ثروتش  مال ،ابتال  درآن �خداوند  كه  بسيار داشت  و ثروتي  مال � ايوب

و « :ندا افزود  آن  كرد و ضمن  تحمل ار  الهي  ابتالهاي  اين  و او با صبوري  گرفت  وي

  . نيازمندم  و مهر تو سخت  رحمت  به  و من » مهربانان  ترين مهربان  تويي

  :خبر داد  وي  دعاي  از اجابت  عزوجل  خداي  سپس

  

��j��i�����h��g���f��e����d��c��ba��� �̀��_�� �̂�]���\��[��j��i�����h��g���f��e����d��c��ba��� �̀��_�� �̂�]���\��[��j��i�����h��g���f��e����d��c��ba��� �̀��_�� �̂�]���\��[��j��i�����h��g���f��e����d��c��ba��� �̀��_�� �̂�]���\��[
���l��k���l��k���l��k���l��k  

 » كرديم  بود، برطرف او رسيده  به  را كه  يو رنج  نموديم  او را اجابت  دعاي  پس«

  بيماريهاي از  ايوب  بيماري :گويند مي  مفسران . كرديم  را شفا عنايت  بيماريش :يعني

و   اش وخانواده«معصومند   هايي بيماري  چنين  از ابتال به ‡انگيز نبود زيرا انبيا نفرت

  از دست  كسان  عزوجل  خداي :قولي  به » او عطا كرديم  به  با آنان  را همراه  همانندشان

بودند و   مرده  زنش بجز  اش خانواده  اعضاي  زيرا تمام  ساخت  زنده  را برايش  اش رفته

را نيز   كرد و مانند آنان  زنده  زدني  هم  به  چشم  را در كمتر از يك  همه  عزوجل  خداي

  آنان  عزوجل  خداي  كه  كساني برابر دو :ستا  ديگر مراد اين  قولي به .داد  وي  در دنيا به

  مردگان  آن �خداوند ،تفسير  بنابراين  متولد شدند پس  وي  از نو براي ،بود  را ميرانده

وي   را به  همه  اين  يعني .باشد »ما  جانب از  رحمتي«  اينها همه »تا«  نساخت  را زنده

  كه »باشد  پيشگان عبادت  براي  و تا پندي«  يمبود  مهربان  بر وي  كه  خاطر آن  به ، داديم
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  در حديث .صبور بود � ايوب  كه كنند چنان  پيشه  نيز بايد صبر و شكيبايي  ايشان

  الرجل  ، يبتلي مثلألفا  مثلاأل  ثم  الصالحون  اء ثمنبياأل بالء  شد الناسأ« :است  آمده  شريف

 ‡انبيادر ابتال   مردم  ترين سخت :ها اشتد بالئصلب  دينه  في  كان  نإ، ف دينه  حسب  علي

مورد ابتال قرار   مرتبه  به  مرتبه  خويش  دين  برحسب  شخص  و سپس  صالحان  سپس ،اند

  .« تر است سخت  ابتاليش ،بود  و صالبتي  استواري  وي  اگر در دين  گيرد پس مي

  

��u������t��s��r��qp��o��n��m��u������t��s��r��qp��o��n��m��u������t��s��r��qp��o��n��m��u������t��s��r��qp��o��n��m  
  پيامبر نبود بلكه  ذوالكفل :قولي  به » را ياد كن  ذوالكفل و  و ادريس  و اسماعيل«

  كرد و خداي  توبه  كرد پس پرهيز نمي  معصيتي  از هيچ  بود كه  اسرائيل از بني  مردي

تر  راجح  قول  او پيامبر بود و اين  از علما بر آنند كه  اما گروهي .بر او آمرزيد  عزوجل

بر   چنين ، است ‡انبيا  داستانهاي  پيرامون  كه  آيات  ياقاز س« :گويد كثير مي ابن . است

  متكفل  ذوالكفل« :گويد مي مجاهد .« اعلم هللاوا . است  پيامبر بوده  هم  ذوالكفل  آيد كه مي

او   جهت  از اين ،كند  حكم  عدالت به  و در ميانشان  نموده  قيام  امور قومش  به  شد كه  آن

  خداي  كه  آنچه  در انجام »بودند  از صابران«  گروه  از اين » هريك« .»ناميدند  را ذوالكفل

  .بود  ساخته  مكلف  را بدان  ايشان  عزوجل

  

��}������|��{��z��yx��w��v��}������|��{��z��yx��w��v��}������|��{��z��yx��w��v��}������|��{��z��yx��w��v  
 همانا«خود   يا در نبوت  در بهشت :يعني » نموديم  خود داخل  را در رحمت  و آنان«

آلود  نمي را  صالحشان  صفاي ،فساد  هاي يناخالص  رسوب  كه »بودند  از صالحان  ايشان

  .بودند  ها معصوم ناخالصي  از آن  چراكه
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او  . است  ماهي  معني  به « نون«را زيرا   ماهي  صاحب :يعني » را ياد كن  و ذوالنون«

بود   شده  فرستاده  موصل  از سرزمين  نينوي  مردم  سوي به  كه  است � يمت  بن يونس

  كه اين به  در اعتراض  خاطر پروردگار خويش او به :يعني»  رفت  خشمگينانه  كه  گاه آن«

او   كه درحالي ، رفت  بيرون  از ميانشان  خشمگينانه ،آورند نمي  او ايمان  به  چرا قومش

ما هرگز بر   كه  و پنداشت«ماند  مي  پروردگار باقي  رد و منتظر اذنك مي  بايد شكيبايي

يا  . اش خواسته از اجراي  وي  شدن  و مانع  از راهش  وي  با بازداشتن » نگيريم  تنگ  وي

  . ماهي  در شكم  وي  با فروبردن ؛ گيريم نمي  تنگ  وي هرگز بر  كه  پنداشت

  قومش  به ،رود  بيرون  قومش  از ميان  خواست مي  لنونذوا  كه  هنگامي« :گويد كثير مي ابن

 .شود مي  نازل  عذاب  روز بر آنان  از سه  بر عناد پس  اصرارشان  دليل  به  هشدار داد كه

  سر به  گاه گويد آن نمي  پيامبر دروغ  گرفتند زيرا دانستند كه  را جدي  تهديد وي  قومش

  از شهر بيرون  خويش  وبزرگ  كوچك  و همه  ايانو چهارپ  با كودكان  صحرا برداشته

برداشتند   آسمان  به  و زاري  ولوله شور و  افگنده  جدايي  و كودكان  مادران  رفتند و ميان

  را از آنان  كرد و عذاب  آنها رحم بر  عزوجل  خداي  نمودند پس  تضرع  و سخت

 ،سوار شد  اي در كشتي  ا گروهيو ب  رفت� يونس ،ديگر  سوي  اما از آن .كرد  برطرف

  همه  ترسيدند كه  از آن  نشينان آمد و كشتي گرفتار  امواج  تالطم  به  راه  در ميان  كشتي

  خود را به  از ميان  تن  گرفتند تا يك  تصميم  باركشتي  كردن  سبك  شوند لذا براي  غرق

بار ديگر  ،مد اما او را نيفگندندبرآ � يونس  نام به  قرعه ،انداختند  قرعه ،دريا افگنند

دريا ابا   او به  بار نيز از انداختن برآمد اما اين � يونس  نام به  باز هم ،انداختند  قرعه

 � يونس  هنگام  در اين ،برآمد � يونس  نام  به  باز هم ،انداختند  قرعه  بار سوم ،كردند

  عزوجل  خداي  گاه دريا افگند آن  خود را به  كرده  بيرون  از تن  وجامه  خود برخاست

  .»...را فرستاد تا او را فرو بلعد  اي الجثه عظيم  ماهي

  شكم  تاريكي دريا و  تاريكي ، شب  تاريكي »ها تاريكي  در دل  پس« :ماجرا  ادامه  اينك

  تو، به  ، منزهي جز تو نيست  معبودي« !بارالها » كه« :سخنش  با اين »ندا در داد«  ماهي
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 .تو  يا فرمان  اجازه  بدون  امتم  از ميان  رفتن  در بيرون « بودم  از ستمكاران  من  كه  استير

  در حديث.  لغزششاز   است  اي و توبه  بر قصورش � از يونس  است  اعترافي  اين

���o﴿: دعا اين  به  كه  نيست  گرفتاري  شخص  هيچ«: است  آمده  شريف � � � �n� �m� � l��o� � � � �n� �m� � l��o� � � � �n� �m� � l��o� � � � �n� �m� � l

�r�������q��p�r�������q��p�r�������q��p�r�������q��p����t��st��st��st��s﴾شود مي  او اجابت  براي  كه دعا كند مگر اين��������«.  

  

��������~��}��|��{z���y���x��w��v��������~��}��|��{z���y���x��w��v��������~��}��|��{z���y���x��w��v��������~��}��|��{z���y���x��w��v  
 از  آوردنش  با بيرون » داديم  نجات  و او را از غم  كرديم  او را اجابت  دعاي  پس«

  سه او  كه  است  آمده .افگند  ساحل  پروردگار او را به  فرمان  به  زيرا ماهي  ماهي  شكم

  چنين اين را  و مؤمنان«ماند   باقي  ماهي  روز در شكم  يا چهل ،روز  يا سه ، ساعت

  و پريشاني  را از اندوه  آنان  يعني .كنند  ما استغاثه  سوي به  كه  گاه آن » دهيم مي  نجات

 از  برايشان  كه  آنچه  سبب  اند و به فرستاده  پيش  كه  نيكي  اعمال  سبب به ، رهانيم مي

  براي  ماهي  درشكم � يونس  افگندن :گويند مي  مفسران . ايم كرده  آماده  خويش  رحمت

زيرا   وي  كردن  عذاب  براي  بود نه  وي  و تنبيه  تعليم  و براي  لغزش  از آن  وي  پاكسازي

  .شود نمي  نازل  عذاب ‡بر انبيا

  

��¬���«���ª��©�� �̈�§���¦��¥��¤��£�������¢���¡��¬���«���ª��©�� �̈�§���¦��¥��¤��£�������¢���¡��¬���«���ª��©�� �̈�§���¦��¥��¤��£�������¢���¡��¬���«���ª��©�� �̈�§���¦��¥��¤��£�������¢���¡  
مرا  !پروردگارا: پروردگار خود ندا كرد  جناب  به  كه  ، هنگامي يا را ياد كنو زكر«

 عنايت  هم  فرزندي  من  اگر به  پس » وارثاني  و تو بهترين«فرزند   بدون »تنها مگذار

  يكن نمي  را ضايع  تو دينت  كه  دانم مي  و من  اي را بسنده  زيرا تو همه  نيست  باكي ، نكني 

  .كنند  قيام  دينت  تبليغ  به  كه  گزيني را برمي  از بندگانت  صالح  سانيو حتما ك
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°�� �̄ �®°�� �̄ �®°�� �̄ �®°�� �̄ �®����²��±²��±²��±²��±����� �³��³��³��³����́́́́�����̧ � ¶µ�̧� ¶µ�̧� ¶µ�̧� ¶µ������»� �º��¹��»� �º��¹��»� �º��¹��»� �º��¹
���Ä��Ã��Â��Á��À¿��¾��½������¼���Ä��Ã��Â��Á��À¿��¾��½������¼���Ä��Ã��Â��Á��À¿��¾��½������¼���Ä��Ã��Â��Á��À¿��¾��½������¼  

 داستان  تفصيل » او بخشيديم  را به  و يحيي  كرديم  او را اجابت«  دعاي » پس«

  زن :يعني » كرديم  او شايسته  براي را  و همسرش«  گذشت « مريم«  در سوره � يحيي 

  بداخالق  زنش :است  اين  معني  قولي به . كرديم  حمل  او را زايا و آماده  نازا بود پس  وي

كردند و  مي  شتاب  نيك  در كارهاي  زيرا آنان«  گردانيديم  اخالق  او را خوش  بود پس

 ما را عليهماالسالم همسرش ا وزكري :يعني »خواندند مي  و بيم  رغبت  ما را از روي

خواندند  مي  و شدت  در راحتي ، و ناخوشي  خوشي  حال در ،شر  خير و دفع  طلب  براي

  ما خاشع و در برابر«بودند   اجابت  سزاوار اين  كردند پس مي  ما زاري  سوي و به

  .بودند  و فروتن  و متضرع  متواضع :يعني »بودند

  

���G��F��E��D��C��B���A���G��F��E��D��C��B���A���G��F��E��D��C��B���A���G��F��E��D��C��B���A��L��K��J�����I��H��L��K��J�����I��H��L��K��J�����I��H��L��K��J�����I��H  
  عليهاالسالم  او مريم » داشت  نگاه  خود را پاكدامن  را كه  زن  آن«  داستان » و ياد كن«

  كرد و هرگز هيچ را حفظ  خويش  پيچيد و پاكدامني  عفت  را به  خويش  دامن  كه  است

  اد روحمر » دميديم  خويش  در او از روح  پس«نيازيد   او دست  به  در حرام  بشري

  گراميداشت  باب از ،�خداوند  به � عيسي  روح  دادن  نسبت . است � عيسي

  و نشانه  آيت » گردانيديم  جهانيان  براي  را آيتي  و او و پسرش«  است � عيسي

را  � عيسي  زيرا مريم  است  و نشانه  آيت  يك ،هردو  و عيسي  در مريم  الهي  شگرف

  .دنيا آورد  شوهر به  بدون

 ،نمود  اشاره  گراميش  پيامبران  اين  از زندگي  هايي گوشه  به  خداوند متعال  كه بعد از آن

  :فرمايد مي ، تأكيد نموده  در گذر زمان  الهي  دين  در اينجا بر وحدت
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���U��T��S��R��Q��P��O���N��M���U��T��S��R��Q��P��O���N��M���U��T��S��R��Q��P��O���N��M���U��T��S��R��Q��P��O���N��M  
 ‡انبيا  گروه  اين  كه  امتي  گمان بي :يعني » است  يگانه  امتي  شما كه  امت  است  اين«

  منسوب  آن  به نيز  اسالم  شما امت  كه  توحيد است  يگانه  امت ،كنند مي  از آنها نمايندگي

  اختالفي  گونه  هيچ  مختلف  هاي امت  زيرا ميان  است  واحدي  شما دين  دين  هستيد پس

 ! آري . است  دين  فروعات در شريعتها و ، هست  كه  تفاوتي ، توحيد نيست  در عقيده

  آمده  شريف  در حديث  كه چنان  است  اسالم  همانا آيين ، در گذر زمان  الهي  يگانه  آيين

انبيا   هاي ما گروه :والد عالتأنبياء األ معاشر  نحن« :فرمودند صخدا   رسول  كه  است

پروردگار   و من«اند  مختلف  مرد از زنهاي  يك  فرزندان :ةعال « هستيم  عالتي  برادران

  .باشد  كه  هر كس ـرا   غير من  نه ،مخصوصا »مرا بپرستيد  پس  شما هستم

  

���]��\����[��Z��YX��W��V���]��\����[��Z��YX��W��V���]��\����[��Z��YX��W��V���]��\����[��Z��YX��W��V  
 :يعني » خويش  شدند در ميان  متفرق« ‡در كار انبيا :يعني » امتها در كارشان  ولي«

گرفتند و   پيشرا در   و روشي  راه  هر يك  گشته  پراكنده ‡خود در كار انبيا  امتها ميان

  تمام  آيين  كه  اسالم  امت  شدند مگر اين  تقسيم  جداگانه  اي و فرقه  و گروه  بخش  به

  مختلف  هاي فرقه  به  ها در كار دين امت :است  اين  يا معني .را باور دارند ‡انبيا

شد   نجا تبديلاينجا و آ در  اي پراكنده  هاي مانند قطعه  به  دين  شدند تا بدانجا كه  تقسيم

  كه درحالي ، ديگر نصراني  و آن  يهودي  يكي  آن ، موحد است  يكي  اين  كه  بينيم لذا مي

  يك هر«توحيد پايدار باشند  و بر كيش  اسالم  بر آيين  بود كه  اين  همگان  واجب

 ـ  موحدانو   گرايان از تفرقه  اعم ـها  گروه  از اين  هريك :يعني »گردند ما بازمي  سوي به

جزا   اعمالشان  را در قبال  آنان  پس  ازمرگ  پس  شدن  با برانگيخته ؛آيند ما باز مي  سوي به

  . دهيم مي

  هفتادويك  به  اسرائيل بني« :فرمودند صخدا   رسول  كه  است  آمده  شريف  در حديث

ا و قطع  يافت  اتنج  فرقه  شد و فقط يك  هالك  از آنان  هفتاد فرقه ،شدند  متفرق  فرقه

  هالك  از آنان  فرقه  هفتاد و يك  شوند پس مي  متفرق  هفتاد و دو فرقه  به  من  امت
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  چه  ناجيه  فرقه  اين !هللا رسول يا :گفتند  اصحاب .يابد مي  نجات  فرقه  و فقط يكشود  مي

  .« جماعت،  جماعت ، جماعت :فرمودند ؟ است  اي فرقه

  

^̂̂̂����ba`_ba`_ba`_ba`_����dcdcdcdc����eeee����gfgfgfgf������ih��ih��ih��ih��j��j��j��j  
  انجام را  صالح  از اعمال  چيزي :يعني »دهد  انجام  شايسته  از كارهاي  هر كس  پس«

  حق  اعتقادات و ديگر  روز آخرت ،‡ پيامبرانش ،�خدا  به »باشد  هم  و مؤمن«دهد 

قرار   ناسپاسي مورد انكار و  عملش :يعني » نيست  او كفراني  كوشش  براي  پس«

و   سعي :يعني » نويسيم مي او  ما براي  و هرآينه«شود  نمي  ايعض  گيرد و پاداشش نمي

  اعمالش  را در نامه  تا آن  دهيم را دستور مي  الكاتبين  و كرام  كرده  را ثبت  تالشش

  .بنويسند

  

��r��q���p��o���n���m��l��k��r��q���p��o���n���m��l��k��r��q���p��o���n���m��l��k��r��q���p��o���n���m��l��k  
 بر مردم :يعني » است  حرام  باز گشتشان  ايم كرده  را هالك  آن  كه  شهري  و بر مردم«

  هالكت بعد از  كه  است  غير ممكن ، ايم را مقدر كرده  آنان  نابودي  كه  اي هر شهر و قريه 

و از كفر   كرده  توبه  كه  است  بر آنها حرام :است  اين  معني  قولي به .بازگردند دنيا  سوي به

  فرجام  چنين بايد از  مردم  يابند پس نمي  توبه  امكان  آنان  يعني ،برگردند  اسالم  به

  .باشند  گريزان  ناميموني

  

���}��|��{��z����y��x��w��v���u����t��s���}��|��{��z����y��x��w��v���u����t��s���}��|��{��z����y��x��w��v���u����t��s���}��|��{��z����y��x��w��v���u����t��s  
 مراد .سرازير گردند  مردم  سوي  و به »شوند  گشوده  و مأجوج  يأجوج  كه  گاه تا آن«

سر  به  آن  در پشت  و مأجوج  را بنا كرد و يأجوج  آن  ذوالقرنين  كه  است  سدي  گشودن

  شام  بر سرزمين  و بويژه  زمين  بر مناطق  قوم  آن  و سرازيري  هجوم :يا مراد .ندبر مي

  اين ، باب  اين در  وارده  احاديث  كه ، است  در آنجا مقدر شده  نابوديشان  كه  جايي ، است

  معني  اين ـ  نموده  كثير آنها را نقل ابن  كه ـ  احاديث  دهند زيرا از اين مي  را ترجيح  معني

و آنها از هر «دارد   ارتباطي  سد حسي  انهدام  به  و مأجوج  يأجوج  خروج  آيد كه بر نمي
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آيند  مي  بيرون  از زمين  بلندي  ومكان  از هر تپه  و مأجوج  يأجوج :يعني» بشتابند  بلنديي

از   انتازند و خروجش مي  پيش ، است  شده مقدر  برايشان  كه  آنجايي  سوي به  سرعت و به

  . است  قيامت  هاي نشانه

  

��l��k��j��i��h��g���� � � � �f���� �e���d��c���b��a�� �̀ � �_��~��l��k��j��i��h��g���� � � � �f���� �e���d��c���b��a�� �̀ � �_��~��l��k��j��i��h��g���� � � � �f���� �e���d��c���b��a�� �̀ � �_��~��l��k��j��i��h��g���� � � � �f���� �e���d��c���b��a�� �̀ � �_��~
��q��p���o���n��m��q��p���o���n��m��q��p���o���n��m��q��p���o���n��m  

  وعده ،شوند  از بند گشوده  و مأجوج  يأجوج  چون :يعني »گردد  نزديك  حق  و وعده«

  است  يامتق  از عالئم  آنان  گردد زيرا خروج مي  نزديك ، است  همانا قيامت  كه  حق

  شدت  سبب به :يعني »شود مي  اند، خيره كفر ورزيده  كه  كساني  ديدگان  ناگهان  پس«

  دوخته  دهشتناكي  حادثه  سوي به  چشمانشان ،آورد مي  بر كفار روي  كه  و هراسي  هول

  اي« :گويند ماند و مي بازمي  همچنان  لذا چشمانشان  است  گرفته  فروشان  شود كه مي

  رستاخيز و حساب  دنيا براي و در » بوديم  روز در غفلت  ما از اين  بر ما، هرآينه  ايو

با   ما در حقيقت  بلكه  نبوديم  ما غافل ! نه » ما ستمگر بوديم  بلكه«  نداشتيم  آمادگي

از   آنان  كه  است  سان بدين . بوديم  ظالم ، ايشان  انقياد براي  و عدم ‡پيامبران  تكذيب

  .نامند مي »ستمگر« و خود را  برگشته « غفلت«  خود به  كردن  صفو

  

��}��|��{���z��y��x��w���v��u��t��s��r��}��|��{���z��y��x��w���v��u��t��s��r��}��|��{���z��y��x��w���v��u��t��s��r��}��|��{���z��y��x��w���v��u��t��s��r  
  ابليس ، عبارتند از بتان  كه» پرستيد غير از خدا مي  آنچه و« !كفار  اي »شما  درحقيقت«

و   د عيسيهرچن »شويد مي  و شما وارد آن«  انگيز آن و آتش »جهنميد  هيزم«  و يارانش

  داخل  آيه  اين  اما در مضمون قرار گرفتند  پرستش مورد �بجز خدا  عزير و فرشتگان

 :كه اين  دوم . غيرعقالء است  براي )ماتعبدون(در  »ما« :اينكه  يكي :دو دليل  به ،نيستند

را   ديديگر معبو  بجز بتان  مكه  و مشركان  غير آنان اند نه مكه  مشركان ، آيه  اين  مخاطب

  .دادند قرارنمي  سبحان  خداي  شريك
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���©�� �̈�§��¦��¥¤��£��¢��¡���������������~���©�� �̈�§��¦��¥¤��£��¢��¡���������������~���©�� �̈�§��¦��¥¤��£��¢��¡���������������~���©�� �̈�§��¦��¥¤��£��¢��¡���������������~  
  كه چنان ـ  بتان  اگر اين :يعني »شدند نمي  بودند، وارد آن  واقعي  اگر اينها خداياني«

شدند  مي  بازداشته  دوزخ  ا از ورود بهقطع ،بودند مي  واقعي  خداياني ـپنداريد  شما مي

  در آن  و جملگي«نيستند   واقعي  خداياني ، شوند بنابراين وارد مي  دوزخ  به  آنان  يول

  ودانند و از آنجا  دوزخ در  شوندگان  و پرستش  پرستشگران  همه :يعني »جاودانند

  .شوند نمي  آورده  بيرون

  

��²��±����°�� �̄�®��¬��«��ª��²��±����°�� �̄�®��¬��«��ª��²��±����°�� �̄�®��¬��«��ª��²��±����°�� �̄�®��¬��«��ª  
  است  گرفته  غم  شخص  و نفس  آه  صداي :زفير » زار است  اي در آنجا ناله  آنان  براي«

 ،قرار دارند  در آن  كه  و هراسي  هول  شدت  سبب  به :يعني» شنوند در آنجا نمي  و آنان«

در   آنان :است اين  معني  قولي به .شنوند ديگر را نمي  برخي  و زاري  ناله  صداي  برخي

  پس  است  برايشان  گرفتن  انس  نوعيخود  ، شنوند زيرا شنيدن را نمي  چيزي  هيچ  دوزخ

  .شود مي  دريغ  از آنان  هم  ناچيز و اندك  انس  همين

  

���½��¼��»��º����¹�� �̧�¶��µ����� �́�³���½��¼��»��º����¹�� �̧�¶��µ����� �́�³���½��¼��»��º����¹�� �̧�¶��µ����� �́�³���½��¼��»��º����¹�� �̧�¶��µ����� �́�³  
 :؟ است  چگونه  سعادت  اهل  حال  بود پس  شقاوت  اهل  حال  بيان  گذشت  آنچه

 :يعني » است  شده  كو دادهني  وعده  آنان  ما به  قبال از جانب  كه  كساني  گمان بي«

 اهل  عمل  به ، و بنابراين  است مقرر شده ، است  همانا سعادت  نيكو كه  خصلت  برايشان

  .»خواهند شد  دور داشته«  از دوزخ :يعني » از آن  گروه  آن« ؛اند كرده  عمل  بهشت 

�﴿  آيه  چون: است  آمده  نزول  سبب  در بيان �w� � �v��u��t��s��r��w�� �v��u��t��s��r��w�� �v��u��t��s��r��w�� �v��u��t��s��r... ﴾ : 

 )شويد مي  جهنميد و شما وارد آن  پرستيد هيزم از خدا مي غير  شما و آنچه  درحقيقت(

آمد و  صخدا   رسول نزد  الزبعري ابن  نام به  قريش  از مشركان  يكي ،شد  نازل »98/ آيه«

  نيكوكار بودند و مريم  مرداني  زير و عيسيع  كه  پنداري مگر تو نمي !محمد  اي :گفت

  مريم ،عزير ، اما عيسي :گفت . دارم  عقيده  چنين  من ! بلي :فرمودند ؟نيكوكار بود  نيز زني
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  سخن  اساس بر  گروه  اين  گيرند پس قرار مي پرستش مورد �بجز خدا  و فرشتگان

��﴿: فرمود  نازل �خداوند بود كه  همان !اند خود تو، در دوزخ �̧ �¶��µ��� � � �́ �³�� �̧ �¶��µ��� � � �́ �³�� �̧ �¶��µ��� � � �́ �³�� �̧ �¶��µ��� � � �́ �³
¼��»��º��� �¹¼��»��º��� �¹¼��»��º��� �¹¼��»��º��� �¹﴾� �� �� �� نيكو   وعده  آنان  ما به  قبال از جانب  كه  كساني  گمان بي( :�

  ).خواهند شد  دور داشته  از آن  گروه  ، آن است  شده  داده

  

��K��J���I��H��G��F��E��DC��B��A��K��J���I��H��G��F��E��DC��B��A��K��J���I��H��G��F��E��DC��B��A��K��J���I��H��G��F��E��DC��B��A  
  شنوي مي  را از چيزي  آن  كه  است  صدايي :و حسيس  حس »شنوند را نمي  آن  صداي«

 »باشد، جاودانند  داشته  خواهش  نفسهايشان  چهدر آن  و آنان«عبور كند   از نزديكت  كه

  .برند مي  آنها لذت  و چشمها از ديدن  يافته  كشش  بهشت  نعمتهاي  سوي دلها به ! آري

  

���V��U��T��S��R�� �Q���P���O��N��M��L���V��U��T��S��R�� �Q���P���O��N��M��L���V��U��T��S��R�� �Q���P���O��N��M��L���V��U��T��S��R�� �Q���P���O��N��M��L
��W��W��W��W  

  اندوهگين را  آنان«آخر   بعد از نفخه  روز قيامت  و هراسهاي  هول :يعني » بزرگ  ترس«

و   تهنيت  ايشان  و به  بهشت  هاي بر دروازه »آيند مي  استقبالشان  به  كند و فرشتگان نمي

در دنيا از » شما  به  كه  است  روزي  همان  اين« :گويند و مي  كرده  عرض  تبريك

  .»شد مي  داده«  و بشارت » وعده«خوشگوار   هاي نعمت  دريافت

  

� � � � � � � � �_��^]��\�������� � �[��Z��Y��X������� � �_��^]��\�������� � �[��Z��Y��X������� � �_��^]��\�������� � �[��Z��Y��X������� � �_��^]��\�������� � �[��Z��Y��X������� ��� � ��� � ��������������i��h��gf��e��dc��b��a��`�������������i��h��gf��e��dc��b��a��`�������������i��h��gf��e��dc��b��a��`�������������i��h��gf��e��dc��b��a��`
��k���j��k���j��k���j��k���j  

  كه  چنان :يعني » پيچيم كتابها درمي  صفحه  درپيچيدن  را همچون  آسمان  كه  روزي«

در   كه  شويم يادآورمي .شود مي  درپيچيده ،شود مي  نوشته  در آن  كه  كاغذ بر آنچه  ورق

كاغذ و تجليد   صنعت نبود زيرا  شده ناختهخود ش  فعلي  شكل به  كتاب ، قرآن  عصر نزول

شدند  مي  درپيچيده  بودند كه  طومارهايي  شكل كتابها به  بود بلكه  متطور نشده  گونه اين

»  گردانيم را بازمي  آن  ، دوباره را آغاز كرديم  آفرينش  بار نخست  كه  گونه همان«
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  را پاي  و آنان  آغاز كرديم  ادرانشانم  را در شكمهاي  نخستينشان  آفرينش  كه چنان :يعني

  مجددا آنان  گونه همين ، آورديم  بيرون  مادرانشان  از شكمهاي  نشده  و ختنه  عريان ، برهنه

  دهنده  ما قطعا انجام  كه  است  اي وعده ما  بر عهده«  گردانيم بازمي  را در روز قيامت

  آن ، است  حتمي ، ايم گردانيده  را برخود الزم  آن  كه  اي وعده  ما به  وفاي :يعني » آنيم

  بخواهيم  و ما يقينا بر آنچه  وتجديد آفرينش  خلقت  اعاده :از  است  عبارت  وعده

و   هول  از چنين  يافتن نجات  شويد و براي  روز رستاخيز آماده  براي  پس  تواناييم

  .فرستيد  پيش  شايسته  اعمال ، هايي هراس

  

o��n��m��lo��n��m��lo��n��m��lo��n��m��l������x��w��v��u������t��s�����r��q��p��x��w��v��u������t��s�����r��q��p��x��w��v��u������t��s�����r��q��p��x��w��v��u������t��s�����r��q��p  
بعد از  در زبور  و در حقيقت« :بود  بود چنين  شده  داده  آنان  در دنيا به  كه  اي اما وعده

  تورات :و ذكر  مزامير است  كتاب  همان  يعني ،�داوود  كتاب :زبور » ذكر نوشتيم

  ارث به  من  شايسته  گانرا بند  زمين  كه« :نوشتيم  در زبور و تورات ! آري . است

¼��}� :سبحان  خداي  فرموده  اين  دليل به ، است  بهشت  مراد زمين :قولي  به »برند مي

�Ã��Â��Á��À��¿��¾� �½z : )را كه  خدايي سپاس :گويند  و بهشتيان  

 :ديگر  قولي به .»74/زمر« )داد  ما ميراث  را به  گردانيد و زمين  را بر ما راست  اش وعده

  فعلي  و اردن  لبنان ، فلسطين ، سوريه  شامل  كه  است  بزرگ  شام  مقدس  مراد سرزمين

ديگر در شما  ،فاسد شوند  شام  اهل  چون« :است  آمده  شريف  در حديث .شود مي

  وراثت  به صمحمد   امت  براي  است  اي مژده  اين :ديگر  قولي به .« نيست  خيري

  .كفار  هاي سرزمين

  

z��yz��yz��yz��y����������_��~������}������|��{��_��~������}������|��{��_��~������}������|��{��_��~������}������|��{  
  بالغي« ها و هشدارها از موعظه ؛انبياء  ذكر شد در سوره  كه  اموري » در اين  راستي  به«

  مشغول  كه كساني  براي :يعني»  پيشه  عبادت  گروه  براي«  است  كفايتي :يعني » است
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ذكر   شايان .دارند  هو توج  بايد اهتمام  كه امر چنان  اين  هستند و به �خداوند  عبادت

  . نماز است ،عبادتها  همه  رأس  كه  است

  

��e�������d��c���������b��a��`��e�������d��c���������b��a��`��e�������d��c���������b��a��`��e�������d��c���������b��a��`  
براي   جز رحمتي«  شرع  و احكام  با قوانين !صمحمد   اي » و تو را نفرستاديم«

  معناي  شود پس كفار نيز مي  از جمله  جهانيان  همه  شامل )عالمين(تعبير   البته » عالميان 

  حضرت  آن  بعثت  سبب كفار به :كه  است  كفار اين  براي ص  حضرت  آن  بودن  حمتر

  استيصال  عذاب و  مسخ ،)در زمين  فروبردن(  خسف  چون  دنيوي  از عذابهاي ،ص

نما إ« :است  آمده  شريف  حديث در .اند شده  ايمن )هستي  از عرصه  كلي  شدن  كن ريشه(

  .« هستم  اهداشده  رحمتي  من  كه  نيست  جز اين :ةمهدا  ةنا رحمأ

  

��r��q����p��o���nm������l����k���j�����i��h��g��f��r��q����p��o���nm������l����k���j�����i��h��g��f��r��q����p��o���nm������l����k���j�����i��h��g��f��r��q����p��o���nm������l����k���j�����i��h��g��f  
  پس  است  يگانه  شما خدايي  خداي  شود كه مي  وحي  من  به  كه  نيست  بگو جز اين«

  گردن  سبحان  و توحيد خداي  عبادت  آيا به :يعني »شويد؟ مي  شما مسلمان آيا

  .باشيد  چنين اين  عنيي ؟نهيد مي

  

���¢��¡��������~����}��|��{��z��yx��w���v��u���t��s���¢��¡��������~����}��|��{��z��yx��w���v��u���t��s���¢��¡��������~����}��|��{��z��yx��w���v��u���t��s���¢��¡��������~����}��|��{��z��yx��w���v��u���t��s  
  يكسان طور شما به  همه  به«  آنان  به »بگو  پس«  از اسالم »برتافتند  اگر روي  پس«

  يا اعالم . كار نيست در  و صلحي  است  و شما ديگر جنگ  من  ميان  كه » كردم  اعالم

از   يكسان طور برابر و شما را به  و همه  ام مأمور شده  بدان  را كه  شما آنچه  به  كردم

دركار   تبعيضي  پس  نگردانيدم  مخصوص  آن  از شما را به  و بعضي  نمودم  آگاه  حقايق

  همه ، باشم  كرده  پنهان  را بر غير وي  آن  كه  كنم نمي  را اعالم  چيزي  كسي  براي ، نيست

  ايد آيا نزديك شده  داده  وعده  آنچه  كه  دانم و نمي«باخبر باشند   از حقايق  يكسان

  به . آن  بر كفر و اهل  آن  و اهل  اسالم  غلبه :از  است  عبارت ، وعده  اين »يا دور؟  است



1715  

  قيامت  بر پايي  زمان از صخدا   زيرا رسول  است  روز قيامت ، مراد از وعده :قولي

  . است  سبحان  فقط نزد خداي  آن  نداشتند و علم  آگاهي

  

��«���ª��©�� �̈�§��¦������¥��¤������£��«���ª��©�� �̈�§��¦������¥��¤������£��«���ª��©�� �̈�§��¦������¥��¤������£��«���ª��©�� �̈�§��¦������¥��¤������£  
  پس» داند مي داريد، مي  را پنهان  آنچه  داند و هم آشكار را مي  سخن  خدا هم  هرآينه«

را   داريد و آنچه مي  نمايان  آن  و اهل  بر اسالم  زدن  از كفر و طعنه  را كه  آنچه  تعالي  حق

  زيرا او پنهانها را همچون داند را مي  همه ،كنيد مي  و مخفي  داشته  امور پنهان  ناز اي  كه

  آن  شما را در قبال  پس است  نزد او يكسان  آن  دوي هر  داند و علم آشكارها مي

  .كند مي  مجازات

  

��µ�� �́�����³��²����±���°�� �̄�®��¬��µ�� �́�����³��²����±���°�� �̄�®��¬��µ�� �́�����³��²����±���°�� �̄�®��¬��µ�� �́�����³��²����±���°�� �̄�®��¬  
 تأخير  به شايد ؛ دانم نمي :يعني »باشد  شما آزمايشي  براي  ؛ شايد آن دانم و نمي«

  چگونه  شود كه آشكار  باشد تا در عينيت  شما ابتال و آزمايشي  براي ، وعده  اين  انداختن

  كژراهه  از اين  يا كه ،مانيد مي  باقي  عناد و گمراهي  رهرو راه  آيا همچنان ،كنيد مي  عمل

  براي »باشد  منديي بهره«  وعده  اين  اختنتأخير اند  شايد به ؛ دانم  نمي »و«گرديد  برمي

  . است  اقتضا كرده  تعالي  حق  حكمت  كه  مقرري  تا وقت :يعني » تا مدتي«شما 

  

Â��Á��À��¿�������¾�����½��¼��»º������¹�� �̧��¶Â��Á��À��¿�������¾�����½��¼��»º������¹�� �̧��¶Â��Á��À��¿�������¾�����½��¼��»º������¹�� �̧��¶Â��Á��À��¿�������¾�����½��¼��»º������¹�� �̧��¶������������  
  گروه  و اين  من  ميان » كن  داوري  حق  به  خودت !پروردگارا« صمحمد  » گفت«

 تفويض  سبحان  خداي  كار را به ص  حضرت  آن  بود كه  گونه بدين . كننده تكذيب

 جوييم مي  از او استعانت ، پس » است  مستعان  رحمان  و پروردگار ما خداي«كردند  

  با قدرت  زودي به  كه  اوست  و هم  از كفر و تكذيب »كنيد مي  وصف  بر آنچه« 

  .كردپيروز خواهد   را بر باطل  حق ، خويش  وحكمت
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  ﴾حج   سوره ﴿
  . است  آيه) 78(  و داراي  است  يدنم

  

  ابراهيم  بر زبان  مردم  براي  در آن  حج  فريضه  اعالن  سبب به  سوره  اين :تسميه  وجه

  .شد  ناميده « حج«  نام به ، الهي  عتيق  بيت  بعد از بناي � خليل

  مسلحانه جهاد  و مشروعيت  حج  فرضيت  چون  احكامي  دربرگيرنده  مباركه  سوره  اين

  اين  حال  عين اما در  است  مدني  هاي سوره  هاي از ويژگي  احكام  و هرچند بيان  است

  توحيد و معاد نيز سخن ، عزوجل  خداي  به  ايمان  چون ، سور مكي  از موضوعات  سوره

دو  هر  و مدني  مكي  تازآيا ، سوره  اين  جمهور علما بر آنند كه  روي  از اين ،گويد مي

  . است  شده  متشكل

  

��K��J���I��H��G��F��ED��C��B��A��K��J���I��H��G��F��ED��C��B��A��K��J���I��H��G��F��ED��C��B��A��K��J���I��H��G��F��ED��C��B��A  
را  پروا كنيد و خود  وي  از عذاب :يعني »كنيد  تقوي  از پروردگارتان ! مردم  اي  هان«

  امني  درپناه  از عذابش ـ  محرمات  تركو   واجبات  دادن  با انجام  يعني ـ  طاعتش  وسيله به

  امر به  پس  است  نيك  اثر اعمال  كه  است  در نهاد آدمي  اي ملكه  زيرا تقوي قرار دهيد

  بزرگي چيز  قيامت  زلزله  چراكه«باشد  مي  نيك  اعمال  آن  همه  امر به  تقوا در واقع

  هاي از نشانه  يكي  كه  است  اي زلزله  همان  اين . است  و سهمگين  و بسيار هولناك » است

 .دهد مي  دنيا روي در  روز قيامت  از برپايي  قبل ،جمهور علما  قول  باشد و به يم  قيامت

و   داده  را ترجيح  قول  اين جرير ابن  كه ، است  همراه  قيامت  با نفخه  زلزله  اين :قولي اما به

  . است  كرده  نيز استدالل  احاديثي  به

  

��X��W��V��U��T��S��R���Q��P��O��N��M��L��X��W��V��U��T��S��R���Q��P��O��N��M��L��X��W��V��U��T��S��R���Q��P��O��N��M��L��X��W��V��U��T��S��R���Q��P��O��N��M��L
���Y���Y���Y���Y��������������b���a�� �̀�_�� �̂�]��\��[��Z��b���a�� �̀�_�� �̂�]��\��[��Z��b���a�� �̀�_�� �̂�]��\��[��Z��b���a�� �̀�_�� �̂�]��\��[��Z  

  كه  كس  از آن  اي ببينيد، هر شيردهنده«را   يا قيامت  زلزله  آن :يعني »را  آن  كه  روزي«

شود و  مي  غافل  اش از نوزاد شيري  اي هر شيردهنده :يعني »شود مي  دهد، غافل شير مي
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  و اين . است  نداشته  شير خواري اصال نوزاد  پنداري  كه  گونه  آن ،كند مي  او را فراموش

و هر «  است  قيامت  و سهمگيني  هول  يا از شدت  زلزله  آن  و سهمگيني  هول  از شدت

اختيار  بي  و هراس هول  خود را از شدت  جنين :يعني »نهد مي بار خود را فرو  آبستني

 » بيني مي  را مست  ومردم«باشد   فرارسيده  حملش  موعد وضع  كه آن  بي ،افگند فرومي

در  »نيستند  مست  كه آن  وحال«اند   مست  گويي  بيند كه مي  را چنان  مردم  بيننده :يعني

  و هول  شدت  اين  سبب به  پس » خدا شديد است  عذاب  ولي«امر   و حقيقت  واقع

گردد و  مي  و مشوش  آشفته  هايشان  پرد و فهم مي  از سرشان  هايشان  عقل ، بزرگ

  .شوند مي  مدهوش ، مست  مانند شخص ، بنابراين

  رسول شد و  نازل  مصطلق بني  در غزوه  هنگام  شب  دو آيه  اين  كه  است  شده  روايت

  چنان  شب  از آن  بيش  ديگري  زمان  در هيچ  خواندند و مردم  را بر مردم  آن صخدا 

و   اندوه  يا غرق ،بودند  گريه  يا غرق  مهه  كه طوري  بودند به  نشده  ديده  و پريشان  گريان

  .تفكر

  

��o���n��m���l���k��j�����i��h��g��f��e���d��c��o���n��m���l���k��j�����i��h��g��f��e���d��c��o���n��m���l���k��j�����i��h��g��f��e���d��c��o���n��m���l���k��j�����i��h��g��f��e���d��c  
 پيش با وجود :يعني »كنند مي  مجادله هللا  در باره  علمي  هيچ  بدون  از مردم  و برخي«

 ، بزرگ  يخدا  در امر قدرت  هستند كه  از مردم  كساني  باز هم ، روزي  چنان  داشتن  روي 

  اين ، نيست  برانگيختنشان  قادر به  تعالي  باري  پندارند كه كنند و مي مي  بگومگو و جدال

  را به  آن  گان پيشه جدل  كه  برحجتي  مبتني  و نه  است  بر دانشي  مبتني  و ستيز نه  مجادله

آنها با   شد كهبا مي  متكي  صرف  و خياالتي  فقط و فقط بر اوهام  افگنند بلكه  ميدان

بشر   سوي به  پيامبرانش  بر زبان  را كه  سبحان خداي  هاي اخبار و پيام ، آن  استناد به

  بدان ،پراكنند مي ،گويند مي  كه  در آنچه »كنند مي  و پيروي«كنند  رد مي ،فرستد مي

  ر خدايدر براب  كه »را  متمردي  شيطان هر« ؛كنند مي  دفاع  ورزند و از آن مي  احتجاج

  كفارند كه  و سردمداران  لشكريانش ، ابليس :مراد . است  اختيار كرده  سركشي  عزوجل

  .خوانند مي كفر فرا  سوي به ، فريب ظاهر  آراسته  را با سخنان  پيروانشان
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  در باره يا ، ربيعه  بن و عتبه  مغيره  وليدبن  درباره  آيه  اين :است  آمده  نزول  سبب  در بيان

  .شد  نازل  حارث  ضربنن

  

��{���z��y��x��w���v��u����t��s��r��q���������p��{���z��y��x��w���v��u����t��s��r��q���������p��{���z��y��x��w���v��u����t��s��r��q���������p��{���z��y��x��w���v��u����t��s��r��q���������p  
و   نوشته ، انس  و شيطان  جن  از شيطان  اعم ؛ بر شيطان :يعني » است  شده  بر او نوشته«

  پيروي  از شيطان  هر كس :يعني »گيرد  دوستي  او را به  هر كس  كه«  است  مقرر شده

  كتب و ‡انبيا  و باور به  نموده  را تصديق  گيرد و سخنش  يدوست  او را به  كرده

پيرو   كه  است  اين  شيطان  شأن :يعني »كند مي  قطعا او گمراهش« ؛را فرو گذارد  آسماني

 :يعني »كشاند مي  آتشش  عذاب  و به«برد  مي  بيراهه  به  حق  را از راه  خويش  و دوست

  . است  جهنم  آتش  عذاب ، آن  انجام  دارد كه مي وا  راهي  را به  دوستانش  شيطان

  

}��|}��|}��|}��|�����_��~�_��~�_��~�_��~������n��m��l���k���� � �j��i��h��g��f��e��d��c��b��a���`��n��m��l���k���� � �j��i��h��g��f��e��d��c��b��a���`��n��m��l���k���� � �j��i��h��g��f��e��d��c��b��a���`��n��m��l���k���� � �j��i��h��g��f��e��d��c��b��a���`
w�� � vu� � �t��s��r��q��p��ow�� � vu� � �t��s��r��q��p��ow�� � vu� � �t��s��r��q��p��ow�� � vu� � �t��s��r��q��p��o����y��xy��xy��xy��x�������� �~��}��|� �{��z���� �~��}��|� �{��z���� �~��}��|� �{��z���� �~��}��|� �{��z

£��¢�� �¡£��¢�� �¡£��¢�� �¡£��¢�� �¡����ª���©�� �̈ �§��¦¥��¤ª���©�� �̈ �§��¦¥��¤ª���©�� �̈ �§��¦¥��¤ª���©�� �̈ �§��¦¥��¤�����®� �¬��«�®��¬��«�®��¬��«�®��¬��«������¯��¯��¯��¯
°°°°����±±±±����²²²²����³³³³����µ��´µ��´µ��´µ��´����º��¹��¸¶º��¹��¸¶º��¹��¸¶º��¹��¸¶������À��¿�� �¾��½��¼��»��À��¿�� �¾��½��¼��»��À��¿�� �¾��½��¼��»��À��¿�� �¾��½��¼��»

��Å��Ä��Ã��Â��Á��Å��Ä��Ã��Â��Á��Å��Ä��Ã��Â��Á��Å��Ä��Ã��Â��Á���Ç��Æ���Ç��Æ���Ç��Æ���Ç��Æ  
خداوند   و وحدانيت  الوهيت  به  جهل ،تقوا  فراراه  اساسي  مانع  كه  دانستيم  قبل  در آيات

  تعالي  حق در اينجا ،انجامد مي  شيطان  پيروي  به  كه  است  جهل  و همين  بوده  متعال

  . است  آخرت روز  در وقوع  ورزيدن  شك ، جهل  از آثار اين  سازد كه مي  روشن

مجدد و   شدن  برانگيخته  امكان  اگر درباره :يعني »اگر از رستاخيز در شكيد ! مردم  اي«

در   صورت  دراين ،داريد  اي وشبهه شك ،ما  قدرت  در حوزه  موضوع  اين  بودن  داخل

 » ايم آفريده  ما شما را از خاك  بدانيد كه  پس« ؛خود بنگريد  و آغاز آفرينش  اصل

از   و نطفه ، است  از نطفه  خودتان  آفرينش  همچنين .� آدم  درتانپ  آفرينش  درضمن

  از آب :يعني » از نطفه«  شما را آفريديم » سپس«و هوا   و آب  و غذا از خاك  غذاست
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  روز به  از چهل  پس  زيرا نطفه  است  بسته  از خون  اي قطعه :علقه»  از علقه  سپس«  مني

 » از مضغه  سپس«شود  مي  متحول غليظ يا جامد  از خون  اي قطعه  به �خداوند  اذن

  داده  شكل«  است  شده  متحول  آن  به جامد  خون  كه  است  از گوشت  اي قطعه :مضغه

  و خلقت  روشن  هيأت ، واضح  صورت  داراي  از گوشت  اي پاره  يعني :مخلقه » شده

  اي مرحله :غير مخلقه » نشده  داده  كلو ش«  و پا و غيره  و دست  و دهان  از چشم ؛ كامل

و   هنوز صورت  كه ، در آن  خلقت  گيري ازشكل  قبل  گوشت  پاره  از تطور همان  است

  تا بر شما روشن«  است  نشده  كامل  وتصوير آن  خود نگرفته  به  واضحي  هيأت

تا در   فرينشتانآ  اطوار و مراحل  ساختن  متحول با ؛را  خويش  قدرت  كمال » گردانيم

و   بشر از خاك  اوليه  بر آفرينش  كه  بريد زيرا كسي  رستاخيز راه  بر امكان  از آن ، نتيجه

وجود   تناسبي  و خاك  آب  ميان  كه درحالي ـقادر باشد   از نطفه  وي  ثانويه  خلقت  سپس

آنها وجود   ميان  كه  ينيتبا  همه  با آن ـ  علقه  به  نطفه  آن  متطورساختن و باز بر ـندارد 

  ا باز گرداندنحتم ، عرصه  در اين  طور بر ديگر مظاهر قدرت باشد و همين قادر ـدارد 

و  » دهيم ها قرار مي در رحم  بخواهيم  را كه  و آنچه«  تر است آسان  بر وي  آفرينش  آن

 . ايم مقدرنمودهرا   آن  كه  و مشخص » نمعي  تا ميعادي«شود  سقط نمي  جنين ، درنتيجه

 .رسد نمي  اتمام به  تطور آن  دوره  كه  گردانيم سقط مي  ها را هم از جنين  بعضي :يعني

و هر   است  ماه  انهبشر غالب  براي  در رحم  ميعاد استقرار جنين  كه  ذكر است  شايان

  كودكي  تصور  شمارا به  گاه آن«دارد  را  از بارداري  معيني  دوره ، از حيوانات  جنسي

يابد  مي  شما تكامل  عقلي و  بدني  قواي »باز«  مادرانتان  از شكمهاي » آوريم مي  بيرون

و رشد و تمييز   نيرومندي  كمال ، عقل  كمال :اشد »رشد خود برسيد  حد نهايي  تا به«

  است  از شما كسي  و بعضي«  است  سالگي تا چهل  از سي ،رشد  سن :قولي  به . است

  جانش  طور زودرس  رشد به  سن به  از رسيدن  قبل :يعني »شود مي  گرفته  جانش  كه

عمر   فرتوتي  حد غايت  شما به از  و بعضي«گذرد  شود و از دنيا در مي مي  گرفته

  خرفتي  همانا مرحله  عمر كه  مرحله  ترين و پست  بدترين  به :يعني »شود مي  بازبرده

  يك  از حال  و حالش  بربسته  رخت  از سرش  و حافظه  عقل  رسد تا بدانجا كه مي  است

 :يعني »داند نمي  ، چيزي از دانستن  پس  كه  چندان«شود  بدتر مي  غير مميز هم  كودك
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 ،از چيزها  بسياري  و شناختن  از دانستن  پس  رسد كه مي  و خرفتي  از پيري  حالتي  به

  اين  به ،بخواند  قرآن  هر كس« :گويد مي  عكرمه .ناسدش مي  داند و نه آنها را مي  ديگر نه

دعا   اين  هميشه  دعاهايشان  در جمله صخدا   رسول  كه  است  نقل .»پيوندد نمي  حالت

أرد   نأ  من  عوذ بكأو  الجبن  من  عوذ بكأو  البخل  من  بك عوذأ  نيإ  اللهم« :خواندند را مي

  تو پناه  به  از بخل  من !بارخدايا  :القبر  عذابالدنيا و  ةفتن  من  عوذ بكأالعمر و  رذلأ  إلى

  به  شوم  برگردانده  كه  از اين  برم مي  تو پناه  و به  برم مي  پناه تو  به  و از جبن  برم مي

  .»قبر  دنيا و عذاب  از فتنه  برم مي  تو پناه  عمر و به  ترين پست

 » بيني مي  را خشكيده  و زمين« :شود مي  رستاخيز مطرح  بر امكان  دليل  دومين  بعد از آن

  وقتي ؛ آتش  همچون ،روياند را نمي  گياهي  هيچ  كه  بيني مي  و افسرده  را مرده  آن :يعني

  ، به فروفرستيم«را   باران  آب :يعني »را  آب  بر آن  چون  پس«شود   سرد و خاموش  كه

در   جنبش  خود به  ونيرومندي  بسياري  سبب ها به رستني  آن :يعني »آيد در مي  جنبش

  بيرون :يعني »روياند و مي«كند  مي يا باد ،شود بلند مي :يعني »كند و نمو مي«آيد  مي

  زيبا و از هر رنگ  هاي رستني  هرگونه از :يعني » خرم  هاي رستني  از هر نوع«آورد  مي

  و خرمي  نيكويي ، زيبايي :بهجت . ورياحينگلها  ،ها ميوه ،از سبزيها  اعم ؛رعنا و دلربا

  انسان  دوباره  بر آفرينش ،قادر باشد  اي مرده  زمين  ساختن  بر زنده  كه  ذاتي  پس . است

  . نيز تواناست

  چگونه !هللا يارسول  گفتم... « :است  آمده �عامر  لقيط بن  شريف  از حديث  در بخشي

 :فرمودند؟  چيست  رستاخيز در خلقش  اين  ند و نشانهك مي  را زنده  مرده  متعال  خداي

آيا مجددا  :فرمودند!  آري :گفتم ؟ اي گذر كرده  وعلف آب و بي  مرده  واديي  آيا به

 ! آري :گفتم ؟ اي گذشته  وادي  دارد بر آن  وجوش جنب  و خرمي  از سبزي  كه درحالي

در   وي  نشانه  است  و اين كند مي  هرا زند  مردگان  چنين اين  خداوند متعال :فرمودند

  .« خلقش) رستاخيز(
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��N���M��L����������K��J���I�����H�����G��F����E��D��C����B��A��N���M��L����������K��J���I�����H�����G��F����E��D��C����B��A��N���M��L����������K��J���I�����H�����G��F����E��D��C����B��A��N���M��L����������K��J���I�����H�����G��F����E��D��C����B��A  
 » است  خدا خود حق  كه  است  سبب  بدان«  نمايي و قدرت  آفرينشگري » همه  اين«

او   كه و اين« پذيرد نمي  كند و زوال تغيير نمي  هيچ  كه  است  و پايداري  وجود ثابت :حق

بر   كه  اوست و هم«كرد   را زنده  مرده  زمين  كه چنان »كند مي  را زنده  مردگان  كه  ست

ديگر و   و جانداران  انسان  آساي شگفت  بر خلقت  كه چنان » تواناست  هر چيزي

  .باشد ها توانا مي رستني

  

��[�����Z���Y��X��W��V��U���T��S��R��Q��P��O��[�����Z���Y��X��W��V��U���T��S��R��Q��P��O��[�����Z���Y��X��W��V��U���T��S��R��Q��P��O��[�����Z���Y��X��W��V��U���T��S��R��Q��P��O  
و   شبهه  و هيچ » نيست  در آن  شكي  هيچ«  در آينده » است  آمدني  قيامت  كه اين و«

  را كه  كساني  كه  است هللافقط ا  كه و اين«وجود ندارد   آن  در وقوع  ترديدي

  اگر عملشان ؛دهد مي  پاداش  برابر اعمالشان را در  و آنان »انگيزد درگورهايند، برمي

 و  اگر قيامت :يعني . است  شر در انتظارشان  پاداش ،اگر شر بود خير و  پاداش ،خيربود

  به  كه كسي ، آورد بنابراين را پديد نمي  آفرينش  اين �خداوند ،در كار نبود  رستاخيزي

  انسان  درآفرينش  وي  و حكمت  را نشناخته  عزوجل  ا خدايقطع ،ندارد  رستاخيز ايمان

  . است  ميدهرا نفه  ر خلقتديگ  هاي و گونه

  

��i�����h�����������g��f���e���d��c�����b��a���� �̀�_��^����]��\��i�����h�����������g��f���e���d��c�����b��a���� �̀�_��^����]��\��i�����h�����������g��f���e���d��c�����b��a���� �̀�_��^����]��\��i�����h�����������g��f���e���d��c�����b��a���� �̀�_��^����]��\  
 يا در اسماء يا �هللادر وجود ا :يعني »هللا  در باره  كه  هست  كسي  و از مردمان«

  پراكني  با شبهه  كه  است  كساني  ناظر بر همه  آيه  اين »كند مي  مجادله«  وي  صفات

 پروردگار متعال  روشن  و روش  از راه  مردم  سازي دار گمراه عهده ، انگيزي  وشك

  كه آن بي :يعني»  هدايتي  هيچ و بي  دانش  هيچ  بدون« ؛كند مي  مجادله ! آري .شوند مي 

و «سازد   رهنمونش  معرفت  سوي به  باشد كه  در كار وي  درستي  و انديشه  نگرش ، بينش

و   الهام ، صحيح  ديخر داشتن  بدون  هستند كه  كساني  ماز مرد :يعني » منيري  كتاب  بي

  جدال  به �خداوند  درباره  نفس  هواي  صرف  به  بلكه  صريح  و نقلي  روشن  هدايتي
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  و برهانهاي  واضح  حجتهاي  حامل  كه  روشنگري  كتاب  يعني :منير  كتاب .پردازند مي

  .باشد  خداوند متعال  از جانب  روشن

ابو  .شد  نازل  حارث و نضربن  ابوجهل  درباره  كريمه  آيه :است  آمده  نزول  سبب  ندر بيا

  خداي  ورزيد كه مي  دشمني  با اسالم  و پيوسته  قرارداشت  مكه  مشركان  در رأس  جهل

  هشدار در روز بدر به  اين دهد و مي  دنيا بيم  و خواري  ذلت  بعد او را به  در آيه  عزوجل

  مكه  هاي در كوچه  پيوسته  حارث نضربن  همچنين .شد  كشته  ذلت  و او به  پيوست  تحقق

  باطل  هاي و شايعه  داده  سازمان  گون گونه  هاي نيرنگ  اسالمي  دعوت  و درباره  گشت مي

  .شد  كشته او نيز در بدر .پراكند مي

  

l��k��jl��k��jl��k��jl��k��j����v��ut��s���r���q��po��n��mv��ut��s���r���q��po��n��mv��ut��s���r���q��po��n��mv��ut��s���r���q��po��n��m����x��wx��wx��wx��w������{����z��y��{����z��y��{����z��y��{����z��y  
  آن  كه  است  مراد اين . است  وي  گردن :شخص  عطف » خود را پيچيده  گردن  هصفح«

  از قرآن  كنان اعراض ،و تكبر  خود را از سر نخوت  گردن ،�خدا  در باره  كننده  مجادله

 گمراه ، وي  هدف :يعني »كند  خدا گمراه  را از راه  تا مردم«پيچاند  مي �هللاو از ياد ا

او   در دنيا براي«نكند   امر اعتراف  اين  به  هرچند كه ، است �هللا  از راه  مردم  ساختن 

  است  شود و عبارت مي  دامنگير مستكبران  كه  است  و ذلتي  رسوايي :خزي » است  خزي

و در روز «  مردم  بد بر سر زبانهاي  آوازه و  و نام  دنيوي  عاجل  پيامد بد عذاب :از

 ،هر دو سرا  عذاب  كه  است  ترتيب اين  به » چشانيم مي  سوزان  او عذاب  به  قيامت

  .گردد مي  جمع  برايش

  

��e��d����c���b��a�� �̀�_��~��}���|��e��d����c���b��a�� �̀�_��~��}���|��e��d����c���b��a�� �̀�_��~��}���|��e��d����c���b��a�� �̀�_��~��}���|  
  پيش تو  دو دست  كه  است  چيزهايي  آن  سزاي  به«هر دو سرا   كيفر و عذاب » اين«

 خود  بندگان  هخداوند هرگز ب«  گرنه »و«  از كفر و كبر و معاصي » است فرستاده

  گناه  را بدون  بندگانش  سبحان  خداي  كه  است  امر اين  واقع :يعني » ستمگر نيست

 ـ  جمع با لفظ  آن  بودن  پيوسته  جهت  به ، مبالغه  صيغه  به « ظالم«  آوردن .كند نمي  عذاب

يار ستمگر بس خداوند« :آيد كه برنمي  معني  اين  صيغه  از اين  پس  است »عبيد«  يعني
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 ـ  هست  دركار وي  ستم  اندكي :شود كه  تداعي  مخالف  مفهوم  اين  تا از آن « نيست

  . هللالعياذ با

  

g��fg��fg��fg��f������z��y��x��w��v�����u��t��sr��q��p��o��n��ml��k��j�����i��h��z��y��x��w��v�����u��t��sr��q��p��o��n��ml��k��j�����i��h��z��y��x��w��v�����u��t��sr��q��p��o��n��ml��k��j�����i��h��z��y��x��w��v�����u��t��sr��q��p��o��n��ml��k��j�����i��h
��£��¢���¡������~��}|��{��£��¢���¡������~��}|��{��£��¢���¡������~��}|��{��£��¢���¡������~��}|��{  

 چنين :يعني »ستدپر مي  اي خدا را فقط بر كناره  كه  هست  كسي  مردم  و از ميان«

استقرار   دارد و نه  ثباتي  در آن  نه ، است  و دودل  شكاك  خويش  در دين  كسي 

  كسي  چنين ،سقوط قرار دارد  و بر لبه  است  كوه  بر كناره  كه  همانند كسي ، اي وطمأنينه

و   ينرا با يق� خداوند  كه  مؤمن  برخالف ،بايستد  و محكم  تواند راست لرزد و نمي مي

اگر « :كه  است  چنان  متردد و دودل  شخص  آن  حال » پس«پرستد  مي  و پايداري  بصيرت

  بدان«  و ثروت  و فراواني  و عافيت  رفاه  چون ؛ اي خير دنيوي :يعني »او برسد  به  خيري

زد ور استمرار مي  تعالي  حق  و بر عبادت  مانده  قدم  خود ثابت  و بر دين »گيرد مي  آرام

  بر روي«  يا جانش ، يا مال ، درخانواده  اي ناخوشي :يعني »برسد  او باليي  و اگر به«

كار  زيان  در دنيا و آخرت«گردد  باز مي كفر  شود و به مرتد مي :يعني »گردد خود برمي

  در دنيا او را از غنيمت  نه  پس  است  رفته برباد  دنيا و آخرتش  كه  در حالي :يعني » شده

  خداوند متعال  كه  و اجر و آنچه  از پاداش  در آخرت  و نه  است  اي و ثنا بهره  سپاس و

آشكار   همانا زيان«  دنيا و آخرت  زيان » اين«  است  ساخته  خود آماده  صالح  بندگان  به

  . نيست  آن مانند  و زياني  خسران  هيچ  كه » است

  اسالم آمدند و مي  مدينه  به  بودند كه  مردمي :گويد مي  نزول  سبب  در بيان ك عباس ابن

 :گفت مي ،داد مي  كره  زاييد و اسبش از آنها پسر مي  يكي  زن  چون  آوردند پس مي

  كره  اسبش زاييد و پسر نمي  و اگر زنش ! است  بسيار خوبي  دين ، دين  اين  راستي به

  .فرمود  را نازل  آيه  اين �خداوند  پس !! است  بدي  دين  چه  اين ! وه :گفت مي ،داد نمي
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�� �́�����³���²��±��°��¯®��¬��«���ª���©�� �̈�§��¦��¥��¤�� �́�����³���²��±��°��¯®��¬��«���ª���©�� �̈�§��¦��¥��¤�� �́�����³���²��±��°��¯®��¬��«���ª���©�� �̈�§��¦��¥��¤�� �́�����³���²��±��°��¯®��¬��«���ª���©�� �̈�§��¦��¥��¤  
  او سودي  به  رساند و نه او مي  به  زياني  نه  خواند كه را مي  خدا چيزي  جاي به«

  كه  است  كسي  همان ،گردد كفر باز مي  خود به  بر روي  كه  كسي  اين :يعني »بخشد مي

  هيچ آنها ،كند  آنها را ترك  اگر پرستش  كه درحالي ،كند مي  و نيايش  را پرستش  بتان

  زيرا آن رسانند او نمي  به  نفعي  هيچ ،آنها را بپرستد  رسانند و اگر هم او نمي  به  زياني

  همان  اين« باشند و ضرر توانا نمي  نفع  بر رساندن  هستند كه  جماداتي  بيچاره  معبودان

  همان  اين« :گويد مي  آن  فراء در معناي » است«و رشد   و هدايت  از حق» دور  گمراهي

  .» است  صواب  دور از راه  گمراهي

  

���Á���À��¿��¾��½��¼»��º��¹�� �̧����¶��µ���Á���À��¿��¾��½��¼»��º��¹�� �̧����¶��µ���Á���À��¿��¾��½��¼»��º��¹�� �̧����¶��µ���Á���À��¿��¾��½��¼»��º��¹�� �̧����¶��µ  
 هيچ  به  بتان  زيرا پرستش » نزديكتر است  از سودش  زيانش  خواند كه را مي  كسي«

 و  محض  خود زياني  پرستشگران  براي  بتان  بلكه  نيست  بخشسود  از احوال  حالي 

 چه ! وه«شود  وارد مي  دوزخ  آنها به  پرستش  سبب به  پرستشگر بتان  خالصند چراكه

، وارد كند  زيان  عبادتش  كه  ا معبوديقطع :يعني » است  دمسازيبد   و چه  بدمواليي 

  . است  بسيار ناميموني  و همدم  و رفيقپرستشگر خود يار و ياور بسيار بد   براي

  

��Ó��Ò���Ñ��Ð��Ï��ÎÍ��Ì��Ë��Ê���É��È��Ç��Æ��Å��Ä��Ã��Â��Ó��Ò���Ñ��Ð��Ï��ÎÍ��Ì��Ë��Ê���É��È��Ç��Æ��Å��Ä��Ã��Â��Ó��Ò���Ñ��Ð��Ï��ÎÍ��Ì��Ë��Ê���É��È��Ç��Æ��Å��Ä��Ã��Â��Ó��Ò���Ñ��Ð��Ï��ÎÍ��Ì��Ë��Ê���É��È��Ç��Æ��Å��Ä��Ã��Â
��Ô��Ô��Ô��Ô  

را ذكر   سعادتمندان  نيك  فرجام  خداوند متعال  اكنون ، گذشت  بدبختان  حال  بيان  و چون

  اند به كرده  شايسته  و كارهاي  آورده  ايمان  را كه  خدا كساني  گمان بي« :كند مي

  ، خداوند هرچه ، در حقيقت است  روان  جويباران  از زير آن  آورد كه در مي  باغهايي

 ،بخواهد را  دهد و هركه مي  نيك  پاداش ،را بخواهد  هر كه  پس »دهد مي  بخواهد انجام

  .كند مي  عذاب
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� � � �Ö��Õ��� �Ö��Õ��� �Ö��Õ��� �Ö��Õ������æ���å��ä��ã��â����á��à��ß��Þ���Ý��Ü��Û��Ú��Ù��Ø��×��æ���å��ä��ã��â����á��à��ß��Þ���Ý��Ü��Û��Ú��Ù��Ø��×��æ���å��ä��ã��â����á��à��ß��Þ���Ý��Ü��Û��Ú��Ù��Ø��×��æ���å��ä��ã��â����á��à��ß��Þ���Ý��Ü��Û��Ú��Ù��Ø��×
�����è��ç�����è��ç�����è��ç�����è��ç�����������ë����ê��é���ë����ê��é���ë����ê��é���ë����ê��é  

 »دادنخواهد   نصرت  خداوند هرگز او را در دنيا و آخرت  پندارد كه مي  كه هر«

�﴾Ú��Ù��ØÚ��Ù��ØÚ��Ù��ØÚ��Ù��Ø﴿ ضمير در �� �� �� �﴿  ، يا به� � � �Ö��Õ��� �Ö��Õ��� �Ö��Õ��� �Ö��Õ����××××﴾� �� �� �� ��Õ��Õ��Õ��Õ﴿  ؛ اگر بهصمحمد  گردد، يا به بر مي�
� � � �Ö� � � �Ö� � � �Ö� � � �Ö����××××﴾  :)به  اي كننده گمان  چنين: است  اين  بر گردد، معني) كند مي  گمان  هر كه  

  كامال مأيوس  در دنيا و آخرت �خداوند  و از ياري  سقوط كرده  مطلق  نااميدي  همرتب

  آن از نظر: است  اين  بر گردد، معني صمحمد   به ﴾Ú��ÙÚ��ÙÚ��ÙÚ��Ù﴿و اگر ضمير .  است  گشته

  به  را كه  و كمكي  ياري �خداوند  قرار دارد كه  آن  در معرض ص، محمد  كننده گمان

پندارد؛  مي  چنين  هر كس ! آري. رها نمايد  خودش  حال  او را بهكند و   ، قطع داده  وي

پندارگر   آن به! صمحمد   اي: يعني » آسمان  سوي به  سببي  باال رود به  بايد كه  پس«

  پس«برساند   آسمان  وجو كند تا او را به جست  اي و چاره  بايد وسيله: بگو  اميد باخته

كار   اگر اين ،و ببرد كند  بر تو را قطع  حق  و ياري  زيپيرو  سپس :يعني »را ببرد  آن

آيا   بنگرد كه  گاه آن«آيد  مي  تو از آسمان  براي  زيرا پيروزي  ميسر و مقدور است  برايش

بنگرد   سپس :يعني »برد مي  از ميان  است  شده  خشمش  مايه  را كه  تدبير او چيزي  اين

  كرده  خشمگين  پيامبرش  به  عزوجل  خداي  دادن  ياري او را در مورد  كه  آيا آنچه  كه

  ؟رود مي  از بين ، است

  ياري ، است  غير ممكن  آسمان  او به  رسيدن  كه  طوري همان :است  اين  معني  حاصل

  برگشت غيرقابل و  قطعي  ناپذير و امري اجتناب  تعالي  حق  نيز از سوي صمحمد   دادن

�﴾â����á��à��ßâ����á��à��ßâ����á��à��ßâ����á��à��ß﴿  معناي: قولي به.  است �� �� �� را   پندارگر، ريسماني  بايد اين: است  اين�

  ناميده» سماء«ا باشد، لغت بر فراز سر انسان  كه  بياويزد زيرا هر چيزي  اش خانه  سقف  به

آويز  ا حلقخود ر  سپس: شود مي معني   گونه  اين ﴾ä��ãä��ãä��ãä��ã﴿،  صورت  شود و در اين مي

كار و   آيا اين  بنگرد كه  گاه آن بميرد  اثر خفگي را ببرد تا در  ريسمان  و آن  كرده

از  صپيامبر  دادن  برد و ياري مي  ازبين  است  شده  خشمش  مايه  را كه  ، آنچه تدبيرش

  .!شود؟ هرگز مي  قطع �خداوند  سوي
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  ياري  عزوجل خداي  پندارد كه مي  هر كس: است  چنين  معني«: گويد مي � عباس ابن

او را   پيامبرش  به خدا  اگر نصرت  پس  نيست  خويش  و دين  و كتاب صمحمد   دهنده

  ناخواه خواه  عزوجل  نمايد؛ زيرا خداي  آورد، بايد برود خودكشي مي  بر سر خشم

  اين  البته. » نيست  شدني قطع هرگز  نصرت  باشد و اين مي  پيامبر و دينش  دهنده نصرت

امر   اين  هر كس: گويند ا ميعادت  مردم  كه  است  چنان  بلكه  انتحار نيست  به  امر دعوت

از   و مانند آن... برود  آسمان  دريا را بياشامد، سر بر ديوار زند، به  پسندد، بگو آب را نمي

  اي فايده  از كار و تدبيرش: كه  است  معني  اين  دادن  براي  تعبيراتي  چنين. ديگر  تعبيرات

  گونه  را همين  كريمه  كثير نيز آيه ابن. رسد نمي  جايي به  ملشالع  و عكس  متصور نيست

  . است  كرده  معني

هرگز   مسلمان  كه  است  آن  زيرا گوياي  است  اميد آفرين  بسي  مسلمانان  براي  آيه  اين

  باشد كه  داشته  و يقين  شكيبا بوده  كند و بايد در هر شرايطي  شك  الهي  نبايد در نصرت

  . است  وي  از آن  پيروزي  نجامسرا

  

������D��C��B��A������D��C��B��A������D��C��B��A������D��C��B��A���������J���I��H��G��F��E�J���I��H��G��F��E�J���I��H��G��F��E�J���I��H��G��F��E� �� �� �� �
 ، و روشن  واضح  يعني :بينات » فرو فرستاديم  بينات  را آياتي  قرآن  گونه  و بدين«����

  ازجانب  قاطع  هاي حجت  خود و دربرگيرنده  و معاني  آشكار بر مدلوالت  داللت  داراي

را   هركه :يعني »نمايد مي  را بخواهد راه  خدا هركه  نيد كهو بدا«  بر مردم �خداوند

  كه  كسي  هدايت يا بر .كند مي  هدايت ،باشد  را داشته  هدايتش  ابتداء اراده  تعالي  حق  كه

و   متا  حكمت ،كار  ا او را در اينو قطع ـافزايد  مي ،باشد  يافته و ره  شده هدايت  از قبل

  . است  قاطع  حجت

  

�K�K�K�K������W��V��U�� T��S��R��� ��Q��P��O��N�� M��L��W��V��U�� T��S��R��� ��Q��P��O��N�� M��L��W��V��U�� T��S��R��� ��Q��P��O��N�� M��L��W��V��U�� T��S��R��� ��Q��P��O��N�� M��L
��b��a���� �̀�����������_�� �̂�]��\��[Z��Y����X��b��a���� �̀�����������_�� �̂�]��\��[Z��Y����X��b��a���� �̀�����������_�� �̂�]��\��[Z��Y����X��b��a���� �̀�����������_�� �̂�]��\��[Z��Y����X  

و « مسلمانانند  ايشان  كه ، ص  و پيامبرش �خدا  به »آوردند  ايمان  كه  همانا كساني«

 فرقه »ها و صائبي«اند  � موسي  آيين  به  منتسبان  آنان »شدند  يهودي  كه  كساني
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 و«ندارند   وابستگي ‡انبيا  به  منتسب  هاي از آيين  يك  هيچ  به  د كهان معروفي 

را   آتش  كه  زرتشتيان :يعني » و مجوس« � عيسي  آيين  به  منتسبان :يعني » مسيحيان

  در اصل  آنان :قولي  به . نور و ظلمت :است  دو اصل  داراي  عالم  پرستند و برآنند كه مي

  شدند و كتابشان  كشيده  انحراف  به  سپس ،اند نيز داشته  آسماني  بيو كتا  بوده  يكتاپرست

و ساير   پرستان بت :يعني »ورزيدند  شرك  كه  و كساني«شد   برداشته  از ميانشان

  مؤمنان  پس »كند مي  داوري  ميانشان  خدا روز قيامت  البته«  سبحان  خداي  به  مشركان

  معني  اين  به  ميانشان  فصل ، قولي  به .كند وارد مي  دوزخ  را به  و كافران  بهشت  را به

گرداند  جدا و متمايز مي ،باطلند بر  كه  از كساني ،برحقند  را كه  كساني �خداوند :است

و   امور خلقش  و غيره  و اقوال  افعال از  اعم » است  چيز گواه  خداوند بر همه  گمان بي«

از   بندگانش  در ميان  تعالي  حق  وفيصله  حكم ،رو اين از ،ندما نمي  از او پنهان  اي ذره

  راه  كدامين  به  بنگرد كه  عملش  و شيوه  در عقيده  بايد هر شخصي  پس  است  علم  روي

  .؟باشد مي  روان

  

���s�� r�� q�� � � � � � p�� o�� n� � m� � l� � k�� j�� i� � � h� � � � g�� �f� �e� � d� � c���s�� r�� q�� � � � � � p�� o�� n� � m� � l� � k�� j�� i� � � h� � � � g�� �f� �e� � d� � c���s�� r�� q�� � � � � � p�� o�� n� � m� � l� � k�� j�� i� � � h� � � � g�� �f� �e� � d� � c���s�� r�� q�� � � � � � p�� o�� n� � m� � l� � k�� j�� i� � � h� � � � g�� �f� �e� � d� � c
�̀ � _� � ~� � }|� � {� � z� � y� � � xw� � v� � u� � t�̀ � _� � ~� � }|� � {� � z� � y� � � xw� � v� � u� � t�̀ � _� � ~� � }|� � {� � z� � y� � � xw� � v� � u� � t�̀ � _� � ~� � }|� � {� � z� � y� � � xw� � v� � u� � t� �� �� �� ���g� � � � � � � f� � � ed� � c� � � � b� � a��g� � � � � � � f� � � ed� � c� � � � b� � a��g� � � � � � � f� � � ed� � c� � � � b� � a��g� � � � � � � f� � � ed� � c� � � � b� � a

��l��k��j��i��h��l��k��j��i��h��l��k��j��i��h��l��k��j��i��h  
 و«  از فرشتگان »كنند مي  خدا سجده  در آسمانهايند براي  كه  آنان  كه  آيا ندانستي«

  مراد ازسجده .كنند مي  خدا سجده  نيز براي  و جن  انس  از مؤمنان »در زمينند  كه  آنان

او   كنند براي مي سجده »و«باشد  يعقال م  مخصوص  كه  است  طاعت  سجده :در اينجا

  سجده :اينها  سجده » و چهارپايان  و كوهها و درختان  و ستارگان  خورشيد و ماه«

  كنند براي مي  سجده »و«  است  تعالي  حق  فرمان  به  و تمام  تام  بودن  و تسليم  انقياد كامل

بر   عذاب  هستند كه  هم  ريوبسيا«  طاعت  سجده  به » از مردم  بسياري«  تعالي  باري

زنند و  سر باز مي  خداوند متعال براي  اطاعت  زيرا از سجده » است  شده  ثابت  آنان

  كه  سان بدين »را خدا خوار كند  هركه و«شود  مي  و الزم  ثابت  بر آنان  عذاب ، بنابراين
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و   خوشبخت  كه » نيست  اي دارنده گرامي  او را هيچ«گرداند   بدبخت  او را كافري

خاطر   اين  را فقط به  عزوجل  خداي  براي  كردن  سجده  كساني :يعني .گرداند  عزيزش

  حق  براي  كردن  سجده  كه درحالي ،دانند مي  اي و خواري  را ذلت  آن  كنند كه مي  ترك

  ذلت ،رتكب  از روي  آن  و ترك  است  راهيافتگان  براي  و عزتي  كرامت  حقيقت در  تعالي

  .گرداند مي  خوار و ذليل  را بخواهد با آن  هركه �خداوند  كه  است  بزرگي

  كناري  به  شيطان ،رابخواند  سجده  آيه  فرزند آدم  چون« :است  آمده  شريف  در حديث

شد و   كردن  سجده  مأمور به  فرزند آدم ، بر من  واي  اي :گويد كند و مي مي  گريه  خزيده

سر باز   از آن  مأمور شدم  سجده  به  كه  اما من  است  وي  از آن  بهشت  پس كرد  سجده

  از آن »دهد مي  بخواهد انجام  خدا هر چه  هرآينه« .« است  من  از آن  لذا دوزخ  زدم

  .بخواهد  كه  هر كس  ساختن و خوار  داشتن گرامي ، جمله

  . است  تالوت  سجده  از آيات ـآيد  مذكور بر مي  از حديث  كه چنان ـ  آيه  اين

  

��}� � |� � � {� � � � � z� � y� � x� � w� � v� � u� � t� � sr� � q� � � � � p� � o� � n� � m��}� � |� � � {� � � � � z� � y� � x� � w� � v� � u� � t� � sr� � q� � � � � p� � o� � n� � m��}� � |� � � {� � � � � z� � y� � x� � w� � v� � u� � t� � sr� � q� � � � � p� � o� � n� � m��}� � |� � � {� � � � � z� � y� � x� � w� � v� � u� � t� � sr� � q� � � � � p� � o� � n� � m
��¡�����~��¡�����~��¡�����~��¡�����~  

و   مشركان و  ها و مجوس و صائبي  از آنها يهود و نصاري  گروه  يك  كه » دو فريق  اين«

دو  ؛ ندشم  مراد از دوفريق :ديگر  قولي به »ديگرند يك  دشمنان« ،ديگر مسلمانانند  گروه

مراد از   آمدند پس  مبارزه  ميدان  در روز بدر به  هستند كه  و مشركاني  مؤمنان  گروه

و وليد   ربيعه  فرزندان  و شيبه  عتبه :و مراد از كافران � و عبيده  و علي  حمزه :مؤمنان

طور   و كافرانند به  مؤمنان ، مراد از دو فريق« :گويند مجاهد و عطاء مي .اند  فرزند عتبه

  در باره :يعني » پروردگارشان  درباره  كه« .»شود نيز مي  بدريان  شامل  معني  اين  كه ، عام

  براي  مقرر وي  شريعت  در باره يا ، صفاتش  يا در باره ، ذاتش  يا در باره ، دينش

ز ا  هايي جامه  ورزيدند، برايشان كفر  كه  كساني  كردند پس  ستيزه  هم با« ؛ بندگانش

  آماده  برايشان  حالشان  مناسب  لباسي  عنوان به  دوزخ  آتش :يعني » است  شده  بريده  آتش

  به  كه  است  جوشاني  آب :حميم »شود مي  ريخته  حميم  سرشان  از باالي«  است  شده

  . است  شده  داغ  جهنم  آتش  وسيله
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 با  و گداختن  كردن  ذوب :صهر »شود مي  گداخته  آن  به  آنهاست  در شكم  آنچه«

  آنچه :يعني .شوند مي  گداخته  حرارتي  با چنين  و مس  آهن  كه چنان  است  حرارت  شدت

شود  مي  گداخته  جوشان  آب  با اين ، ها و بافتها و احشاء است آنها از روده  در شكمهاي

  .دشو مي  گداخته  بدان »نيز  هايشان و پوست«

 شود و از مي  ريخته  بر سرهايشان  جوشان  آب« :است  آمده  شريف  در حديث

 در شكمشان  را كه  رسد و آنچه مي  و درونشان  شكم  به  نفوذ كرده  هايشان جمجمه

  به  گاه آن  است  رسد و صهر همين مي  پاهايشان  دارد تا به برمي  سترد و از ميان مي ، است 

  .»شوند مي  گردانيدهخود باز  اول  حال

  

��®��¬��«��ª��©��®��¬��«��ª��©��®��¬��«��ª��©��®��¬��«��ª��©  
 كه  است  از آهن  هايي قطعه :مقامع»  مهياست  آهنين  ، گرزهاي آنان  كوفتن  و براي«

 كه  است  آمده  شريف  در حديث . است  مهيا و آماده  بر آنان  ضربه  وارد كردن  براي 

 شود  نهاده  در زمين  دوزخ  از گرزهاي  آهنين  اگر گرزي« :فرمودند صخدا   رسول 

  .»بلند كنند  را از زمين  توانند آن نمي ،آيند دو گرد هر  و انس  جن  گاه آن

  

��¼���»��º��¹�� �̧�¶��µ��´��³��²��±���°��¯��¼���»��º��¹�� �̧�¶��µ��´��³��²��±���°��¯��¼���»��º��¹�� �̧�¶��µ��´��³��²��±���°��¯��¼���»��º��¹�� �̧�¶��µ��´��³��²��±���°��¯  
  به :يعني » غم  روند از شدت  بيرون«  دوزخ  از آتش :يعني » بخواهند از آن  بار كه هر«

با  »شوند مي  بازگردانيده«  آتش » در آن«  ستمسلط ا  بر آنان  كه  غمي  شدت  سبب

  آن  به  كه  در حالي :يعني »بچشيد را  سوزان  و عذاب«  گرزها بر سرشان  كوبيدن

  .را بچشيد  سوزان  آتش  عذاب :شود مي  آنها گفته  به ،شوند مي  بازگردانيده

  :مؤمن  خصم  اما پاداش  كافر است  خصم  آن  جزاي  اين
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  هايي اند در باغ كرده  شايسته  اند و كارهاي آورده  ايمان  را كه  خدا كساني  گمان بي«

 �خدا :يعني »شوند مي  آورد، در آنجا آراسته درمي  است  نهرها روان  از زير آن  كه

 از طال و آراسته  بندهايي دست  به« ؛آرايند را مي  آنان  دستور وي هب  فرشتگان يا

 . است مرواريد  بندها به دست  كردن  مراد مرصع :گويد مي  قشيري »مرواريد  شوند به مي 

نيز وجود  پر و ميان  از مرواريد خالص  بندهايي دست  در بهشت  كه  هرچند بعيد نيست

  شريف  در حديث .وجود دارد  خالص  از طالي  بندهايي ستد  در آن  كه باشد چنان داشته

  بدان  وضويش  آب  رسد كه مي  تا همانجايي  در بهشت  مؤمن  زيورات« :است  آمده

  از آتش  كه  دوزخ  اهل  لباس  در مقابل » است  در آنجا از ابريشم  و لباسشان« .»رسد مي

  حالل  برايشان  در آخرت ،بود  حرام  ايشان در دنيا بر  كه  ابريشمين  لباس :يعني . است

  . است

و   است  حالل  و بر زنان  حرام  بر مردان  ابريشم  در دنيا پوشيدن  بايد يادآور شد كه

و  طال  از ظروف  گيري باشد اما بهره مي  حالل  زيور بر زنان  عنوان  طال نيز به  استعمال

  .باشد مي  مطلق  حرام ـ  بر زنان  و هم  دانبر مر  هم ـ  و آشاميدن  در خوردن  نقره

  

��J������I��H��G��F��E��D��C��B��A��J������I��H��G��F��E��D��C��B��A��J������I��H��G��F��E��D��C��B��A��J������I��H��G��F��E��D��C��B��A  

���D﴿مراد از : قولي به. در دنيا »شدند  رهنمون  پاكيزه  سخن  به«  مؤمنان »و« �C��D� �C��D� �C��D� �C

EEEE﴾� �� �� ��   باره  اين نيز در  ديگري  اقوال.  است» هللاال ا  ال اله»  طيبه  ، كلمه)پاكيزه  سخن(: �

  در آخرت  پاكيزه  ، يا سخن ، يا قرآن الحمدهللا  مراد از آن: كه اين  ؛ از جمله است  شده  نقل

شود  مي  الهام  گفتن تسبيح  بهشتيان  به« :است  آمده  شريف  در حديث  كه چنان  است

و   مقدس  همانا دين  كه »شدند  رهنمون  ستوده  راه  سوي و به« .« كشيدن  نفس  كه چنان

  . است  پايدار اسالم
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قصد   را كه  كساني :يعني »دارند خدا بازمي  اند و از راه كافر شده  كه  كساني  گمان بي«

دارند  زميبا »و« دارند باز مي  آن  از ورود به ،را دارند  عزوجل  خداي  دين  به  شدن  داخل

  مراد كل :ديگر قولي به . است  الحرام خود مسجد  مراد از آن :قولي  به » مسجدالحرام«از 

از   را در روز حديبيه  اصحابشان و صخدا   رسول  زيرا مشركان  است  حرم  سرزمين

 را  آن  كه«  است  مكه  همه  مراد از آن :ديگر قولي به .بازداشتند  حرم  سرزمين  ورود به

: يعني » ايم داده قرار  يكسانـ  نشين در آنجا و باديه  از مقيم  ـ اعم  مردم  براي

  كه  ايم قرار داده  يكسان  آن  زائران و  از مجاوران  ؛ اعم مردم  عموم  را براي  مسجدالحرام

  هستند كه  كساني ﴾ZZZZ﴿: مراد از. كنند مي  گزارند و طواف طور برابر نماز مي  به  در آن

از   اعم ،آيند مي  مسجدالحرام  سوي به  عبادت و  و زيارت  مناسك  قصد اداي هب

  . يا غيرآنان  نشينان باديه

  كه  مسافراني و  مقيمان :گويد مي :مالك .نظر دارند اختالف  آيه  اين  حكم  فقها درباره

  برآنند كه  معيج .برابر دارند  حقي  مكه  در سراها و منازل  همه ،شوند وارد مي  مكه  به

او در   كه  منزلي  فرود آيد وصاحب ، يافت  كه  تواند در هرجايي مي  مكه  به  واردشونده

اما  .دهد  او را جاي  كه  است  مكلف ـ  ناخوش  باشد چه  خوش  چه ـآيد  فرود مي  آن

آنها   و صاحبان  نيست  مسجدالحرام مانند  مكه  سراها و منازل  جمهور فقها برآنند كه

با  ،جمهور  رأي  نيز برخالف  احناف .بازدارند  در آن  را از فرودآمدن  توانند مسافران مي

و   كرده  استدالل  مكه  منازل  دادن  و اجاره  فروش جواز  بودن  بر ممنوع  كريمه آيه  اين

  كه اين  به  وجهو با ت  است  مكه  تمام ، آيه  در اين  مسجدالحرام مراد از  از آنجا كه :اند گفته

از   استفاده  كه ـعنهما نيز  هللا و ابوبكر و عمر رضي صخدا   رسول  از رفتار عملي

مراد از   شود كه استنباط مي  چنين ـقرار دادند   مساوي  همه  عمال براي را  مكه  هاي خانه

  .داردجواز ن  مكه  منازل  دادن  اجاره  و به  فروش ، بنابراين  است  مكه  همه  آن

 دردناك  الحاد كند او را از عذابي  از سر ستمگري  بخواهد در آن  و هر كس«

 و  حق  و جاده  ميانه  از راه  و گرايش  عدول  معناي  الحاد در اينجا به » چشانيم مي 
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  خارج را در  جرمي  كه  است  كسي ،ستمگر  شخص  مراد از اين :قولي  به . است  استقامت

مراد  :قولي به .بگريزد  جرم  برد تا از كيفر آن مي  پناه  حرم  به  گاه آن  شده  مرتكب  از حرم

  . طور عام به  در آن  است  معاصي  مراد ارتكاب :ديگر  قولي به . است  و قتل  شرك ،از الحاد

  هب  اراده  آن  كه آن بي ـ  در مكه  كجروي  اراده  صرف  حتي  آيه  در اين  كه  كنيم مي  مالحظه

  صرف  دهد كه مي  نشان  و اين  است  شده  معرفي  مؤاخذه  مستوجب ـبينجامد   گناه  عمل

  محاسبه  مستوجب ،نينجامد نيز  گناه  عمل  هرچند به ، در مكه  گناه  انجام  و اراده  نيت

  كه  بزرگي  حرمت  سبب  به ؛ديگر اماكن  نه  است  مكه  مخصوص  حكم  اين  البته . است

  از كليه  و پاكي  توبه  و محل  نفس  پاكسازي  جاي  مكه  كه اين  جهت دارد و به  همك

  . است  گناهان

مرد  را با دو  انيس عبدا بن صخدا   رسول :گويد مي  نزول  سبب  در بيان ك عباس ابن

  بحث  راه  در ميان ،فرستادند  مأموريتي  به ،از انصار بود  از آنها مهاجر و ديگري  يكي  كه

را   مرد انصاري  آمده  خشم  به  انيس بن هللاو عبدا  آنها باال گرفت  در ميان  نسب  افتخار به

  .شد  نازل  وي  درباره  آيه  اين  پس . گريخت  مكه  به  مرتد شده  از اسالم  گاه آن  كشت

  درباره  كريمه  آيه :است  آمده  نزول  سبب  در بيان � عباس از ابن  ديگري  روايت  به

را در   واصحابشان صخدا  رسول  كه  گاه شد آن  نازل  وي  و ياران  حرب  بن ابوسفيان

  .بازداشتند  از مسجدالحرام  حديبيه  سال

  

g� �fg� � fg� � fg� � f����hhhh����iiii����jjjj����kkkk����llll����mmmm����nnnn������r� �q� �p� �o��r� �q� �p� �o��r� �q� �p� �o��r� �q� �p� �o
��v��u���t��s��v��u���t��s��v��u���t��s��v��u���t��s  

  تاآن » كرديم  را معين  كعبه  خانه  جاي  ابراهيم  براي  چون« صمحمد   اي  ياد كن »و«

او  و در همانجا بر  ساختيم  و واضح  معين :بوأنا .بنا كند  تعالي  حق  عبادت  را براي

 :شد  اوگفته  به  گويي » مقرر مكن  را شريك  چيزي  با من  كه«  كرديم  را نازل  پيام»  اين«

  انبت  وپرستش  از شرك » كن  مرا پاك  و خانه«  كن  پرستش  يگانگي  به  خانه  مرا در اين

  كنندگان و ركوع«نماز  براي  در آن » كنندگان و قيام«  خانه  آن  به » كنندگان طواف  براي«

  . نمازگزاران  براي :يعني » كنندگان و سجده
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  شرك  در آن  كه  است  الحرام  بيت  از مقيمان  كساني  و توبيخ  طعن  متضمن  كريمه  آيه

توحيد و   كه بدانيد ! ابراهيم  والي  مدعيان  و اي  يتب  حريم  ساكنان  اي :يعني .اند ورزيده

بر   تعالي  حق شرط ، پرستي و بت  از شرك  بيت  حريم  داشتن نگاه و پاك  پرستي يگانه

  والي  شرط و به اين  آيند بود اما شما به مي  بعد از وي  كه  و كساني � ابراهيم  پدرتان

  كرديد و در نتيجه  رانصب  بتان  كعبه  و در خانه  ردهآو  شرك  وفادار نمانديد بلكه  پدرتان

  .آلوديد  پليدي  را به  كعبه  كارتان  با اين

  

��e��dcb��a �̀�_~���}���|{��z��y��x��w��e��dcb��a �̀�_~���}���|{��z��y��x��w��e��dcb��a �̀�_~���}���|{��z��y��x��w��e��dcb��a �̀�_~���}���|{��z��y��x��w  
از  � ابراهيم  چون :اند گفته  از مفسران  جمعي » ندا درده  حج  براي  مردم  و در ميان«

  براي  مردم  دستور داد تا در ميان  وي  آمد و به  ينزد و � جبرئيل ،شد  فارغ  كعبه  بناي

 ، كنم  ابالغ  مردم  به  را چگونه  پيام  اين :گفت � ابراهيم  كه  است  نقل .برآورد  بانگ  حج

  برآور و رساندنش  تو بانگ :گفت � جبرئيل ؟رسد نمي  آنان  به  من  صداي  كه درحالي

بر   قولي حجراالسود و به بر فراز  قولي خود و به  مقامبر  � ابراهيم  گاه آن .ما  بر عهده

بدانيد  ! مردم  اي  هان :درداد ندا  برآمد و چنين  ابوقبيس  بر فراز كوه  قولي فراز صفا و به

  نيدهگردا  را فرض  خانه  اين  حج و بر شما  خود برگرفته  براي  اي پروردگار شما خانه  كه

  سر خم  كوهها همه :كه  است  نقل . لبيك  اللهم  لبيك ،گوييد  را اجابت  پروردگارتان  پس

  همه  و نيز به  زمين  و اكناف  اطراف  همه را به � ابراهيم  صداي  كردند و خداوند متعال

  چيزهايي  همه  رسانيد پس ،بودند  پدرانشان  هاي و پشت  مادران  در رحمهاي  كه  كساني

  كه  كساني  و همه ـ  و غيره  و درخت  از سنگ اعم ـند را شنيد � ابراهيم  صداي  كه

 ،شوند  مشرف  كعبه  خانه  حج  به  كه  مقدر كرده بر آنان  تا روز قيامت  عزوجل  خداي

  همان  اين .« حاضريم  فرمان  به !بارخدايا  حاضريم  فرمان به :لبيك  اللهم لبيك« :دادند  پاسخ

جبير و   و سعيدبن  و مجاهد و عكرمه  عباس را از ابن  آن كثير ابن  كه  است  مضموني

  . اعلم هللاوا . است  كرده  نقل  صالح  ديگر از سلف جمعي

و   پياده تو  سوي به«  زايران »تا«  ندا درده  حج  براي  مردم  در ميان ! ابراهيم  اي ! آري

ورنجور   را خسته  سفر آن  كه  است  شتر الغري :ضامر »بيايند  غريسوار بر هر شتر ال
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از  :يعني » عميقي  از هر فج«آورند   حج  خود را به  سرنشينان  تا شتران :يعني . است  كرده

شدند  سوار نمي  برمركب  در سفر حج  زمان  تا آن  مردم :گويد مجاهد مي . دوري  هر راه

  رخصت  آنان  را به  حج  در مراسم  و نيز تجارت  بر مركب  سوارشدن �خداوند  پس

  :بعدي  در آيه  و هم  آيه  در اين  هم ،داد

  

��s��r��q��p� �o�� �n��m��l� �k� �j��i��h��g�� �f��s��r��q��p� �o�� �n��m��l� �k� �j��i��h��g�� �f��s��r��q��p� �o�� �n��m��l� �k� �j��i��h��g�� �f��s��r��q��p� �o�� �n��m��l� �k� �j��i��h��g�� �f
��{��z��y���x��w��v��ut��{��z��y���x��w��v��ut��{��z��y���x��w��v��ut��{��z��y���x��w��v��ut  

 . است  حج  مناسك  اداي ، مراد از منافع :قولي به »باشند  خويش  براي  تا شاهد منافعي«

 ،مراد« :گويد مي � عباس ابن . هاست هدايا و قرباني  و ذبح  تجارت ،مراد :ديگر  قولي به

 »ياد كنند  معلومي  خدا را در روزهاي  و تا نام« « هر دو است  دنيا و آخرت  منافع

نزد  « معلومات  ايام« .ها ياد كنند هدايا و قرباني  ذبح  را در هنگام �خدا  تا نام :يعني

روز عيد   يعني ،النحر اماي  همان ، ابوحنيفه  از ياران  حسن  و محمدبن  و ابويوسف  مالك

  عبارت « معلومات  ايام« :وشافعي  ابوحنيفه  اما در رأي  است  و دو روز بعد از آن  قربان

  و اكثر مفسران .باشد مي  روز عيد قربان  آن  آخرين  كه  الحجه ذي  روز اول  ده :از  است

  .نظر اند  نيز بر اين

 » مواشي  از چهارپايان  آنان  خدا به  كه  آنچه  بر ذبح«را ياد كنند  �خدا  تا نام ! آري

يا   حاجي  خوردن »بخوريد ، از آنها پس  است داده  روزي«شتر و گاو و گوسفند  :يعني

  خوردن ، از نظر احناف . است  سنت ، خويش  يا قرباني  هدي  از گوشت  كننده قرباني

  جواز دارد اما خوردن  و قران  متعت  حج  و هديه  نافله  هديه  از گوشت  هدي  اهداكننده

  ذبح  در حج  جنايت  اثر ار تكاب را بر  آن  كه  اي مذبوحه  حيوان  از گوشت  حاجي

  شدت :بؤس »فقير بخورانيد  درمانده  وبه«از فقها جواز ندارد   يك  در نزد هيچ ،كند مي

  امر در نزد امام  و اين  است الزمي امر  هدي  فقرا از گوشت  اطعام  پس  فقراست

  .باشد مي  مستحب : ابوحنيفه

  

��¥��¤��£��¢��¡������~��}��|��¥��¤��£��¢��¡������~��}��|��¥��¤��£��¢��¡������~��}��|��¥��¤��£��¢��¡������~��}��|  
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 ـخود   هاي آلودگي  و معتمران  بايد حجاج :يعني »خود را بزدايند  بايد آلودگي  سپس«

  عيد قربان كار در روز  را از خود دور كنند و اين ـ  ها و غيره ناخن ،موها  درازي  چون

  دادن  انجام در مورد  حج  در مناسك  كه »خود  نذرهاي  به  بايد كهو «شود  مي  انجام

  خويش  حج  واجبات بايد :است  اين  يا معني »وفا كنند«گيرند  مي  ها بر گردن نيكوكاري

  طواف« ، طواف  اين و »كنند  طواف  عتيق  بيت  بر گرد آن  و بايد كه«آورند   جاي  را به

  بعد از رمي  آن  وقت  كه طوافي  همان  يعني ،باشد مي  حج  يضاز فرا  كه  است « افاضه

  عبارت  كه  است  واجبي  طواف  در حج  البته .شود آغاز مي  در روز عيد قربان  عقبه  جمره

  . قدوم  طواف :از  است  عبارت كه  است  سنتي  و نيز طواف  وداع  طواف :از  است

خداوند  ـ  است  آمده  شريف  در حديث  كه چنان ـيرا ناميدند ز « عتيق«را   كعبه  و خانه

  به  عتيق :ديگر  قولي به . است  آزاد ساخته  و ستمگران  را از تسلط جباران  آن  متعال

و   كهن  خانه  يعني ، عتيق :ديگر  قولي به . و گرامي  بزرگ  خانه  يعني ، است « كريم«  معناي

  بود و بعد از آن  كعبه  خانه ،شد  ساخته  زمين  بر روي  كه  اي خانه  زيرا نخستين  قديمي

  .بنا شد  المقدس بيت

  

�� �̧�¶��µ�� �́�³���²��±°�� �̄�®������¬��«��ª��©���� �̈��§��¦�� �̧�¶��µ�� �́�³���²��±°�� �̄�®������¬��«��ª��©���� �̈��§��¦�� �̧�¶��µ�� �́�³���²��±°�� �̄�®������¬��«��ª��©���� �̈��§��¦�� �̧�¶��µ�� �́�³���²��±°�� �̄�®������¬��«��ª��©���� �̈��§��¦
���Â��Á��À��¿��¾��½��¼���»��º¹���Â��Á��À��¿��¾��½��¼���»��º¹���Â��Á��À��¿��¾��½��¼���»��º¹���Â��Á��À��¿��¾��½��¼���»��º¹  

 نزد  برايش  اين  كند پس  خدا را تعظيم  حرمات  و هر كس  حكم  است  اين«

  چه و  در حج  چه ـ  است  از شعاير و عباداتي  عبارت :حرمات » بهتر است  پروردگارش

و   وتعظيم ؛ است  آنها حرام  در انجام  و كوتاهي  آنها واجب  به  قيام  كه ـ  در غيرآن

  كه  هر امري از  آنها و اجتناب  موجب به  كردن  عمل :از  است  آنها عبارت  بزرگداشت

  نزد پروردگارش او  براي«  و بزرگداشت  تعظيم « اين  پس«  آنهاست  مقتضاي  مخالف

شعاير و   از اين  چيزي  به  حرمتي و بي  توجهي بي ، سستي  نه ، در آخرت » بهتر است

گاو و گوسفند  عبارتند از شتر و  كه »شد  كرده  حالل  شما مواشي  و براي«  مقدسات

  خودمرده  گوشت :از  است  رتعبا  كه  از محرمات »شود مي  بر شما خوانده  مگر آنچه«

ذكر   و نحل  انعام ، مائده ، بقره  هاي در سوره  با آن  همراه  كه  و ديگر محرماتي )مردار(
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  البته . است  و پليدي  نجاست :رجس »كنيد  اجتناب  بتان  ، از پليدي پس«  است  شده

  جز با آب  حسي  نجاست  كه چنان شود دور نمي  جز با ايمان  از مشرك  شرك  نجاست

و   ناروا و دروغ  سخن :الزور  قول »كنيد  اجتناب  دروغ  و از سخن«گردد  نمي  برطرف

  كرد زيرا شرك  جمع »الزور  قول«و   شرك  ميان  تعالي  حق . است  دروغ  يا گواهي ،افترا

  . نيست  و افترا بيش  دروغ  اي و گواهي  سخن  در واقع ،�خداوند  به  ورزيدن

 شرك برابر با  دروغ  گواهي« :فرمودند صخدا   رسول  كه  است  آمده  شريف  ر حديثد

  .را تكرار كردند  سخنشان  بار اين و سه « است  خداوند متعال  به  آوردن 

  

��R��Q���P��O��N��M���L��K��J��I��H��G��FE��D��C��B��A��R��Q���P��O��N��M���L��K��J��I��H��G��FE��D��C��B��A��R��Q���P��O��N��M���L��K��J��I��H��G��FE��D��C��B��A��R��Q���P��O��N��M���L��K��J��I��H��G��FE��D��C��B��A
��W���V��U��T��S��W���V��U��T��S��W���V��U��T��S��W���V��U��T��S  

  يابنده  گرايش  معني  به  حنيف  جمع :حنفاء »دخداوند حنفاء باشي  براي  كه  در حالي«

و از هر   گرويده  تعالي  حق  سوي به  خالصانه  يعني . است  حق  دين  سوي به  باطل  از دين

  براي  گيرندگان شريك  نه«جوييد   بيزاري ،گيرد قرار مي  بجز او مورد پرستش  كه  چه

از   گويي  كه است  چنان  ورزد پس  كخدا شر  به  و هر كس«از چيزها را   چيزي »او

كفر انحطاط   حضيض  سوي به  ايمان  از بلنداي  يعني . زمين  سوي به » فرو افتاده  آسمان

را   وي  و پوست  گوشت ،الشخوار  مرغان :يعني» اند او را ربوده  و مرغان«  است  كرده

دور   او را در مكاني يا باد«اند  و ربوده  خود دريده  و او را با چنگالهاي  كرده  پاره پاره

 ، نمانده  باقي  وي  نجات به  اميدي  هيچ  كه اي گونه  به ، است  و فروكوفته » است  افگنده

  پس . است  و نابود شده  پاره پاره ، كوفته در هم  بدنش  ريزريز و گوشت  استخوانهايش

هدر   كسي  چنين  صالح  اعمالآورد زيرا  شرك  سبحان  خداي  به  كه  كسي  است  همچنين

  .خواهد آمد  وي  سراغ به  الهي  ومجازات  انتقام  زودي  و به  گرديده )هدر(و حبط 
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  بزرگ« را  وي  دين  هاي نشانه :يعني »شعاير خدا را  و هر كس«  حكم»  است  اين«

شعاير   اين  شامل  و مشاعر آن  و ديگر مناسك  در حج  اهدا شده  حيوان  كه »دارد

و   تعظيم » اين  در حقيقت  پس«اند  جمله  نيز از آن  مساجد و عبادات  كه شود چنان مي

  شد زيرا دل  مخصوص  يادآوري  به  دل » دلهاست  از تقواي« �شعاير خدا  بزرگداشت

  فربه  از حيوانات  كه  است  آن رد  حرم  به  اهدا شده  حيوان  بزرگداشت . است  مركز تقوي

  .شود  انتخاب  قيمت  و گران

  

��m��l����k����j��i��h��g��f��e��d��c��b��m��l����k����j��i��h��g��f��e��d��c��b��m��l����k����j��i��h��g��f��e��d��c��b��m��l����k����j��i��h��g��f��e��d��c��b  
 :اينجا مراد در»  است  منافعي« امخصوص  در شعاير حج :يعني »شما در آنها  براي«

  دهاستفا ،آنها بر  آنها سوارشدن  منافع  از جملهو   و مخصوصا شتر است  هدي  حيوانات

  كه » معين  ميعادي تا«  است  آنها و ديگر منافع  و از پشم  از نسل  گيري بهره ،از شير آنها

بعد از   و هدي  قرباني از شتر  گرفتن  منفعت  برآنند كه  احناف . آنهاست  ذبح  همانا وقت

 فرود  يجا  گاه آن«اضطرار   مگر در حالت  جايز نيست ، گاه مقصد ذبح  به  آن  كردن  روان

  هدي  بايد شتران :يعني » است  العتيق  در بيت«آنها   كردن  قرباني  جاي :يعني »آنها  آمدن

  .گردند  و در آنجا ذبح شوند  آورده  حرم  در سرزمين  كعبه  خانه  نزديك  به

  

��}��|��{z��y��x��w��v��u��t���s��r��q��p��o��n��}��|��{z��y��x��w��v��u��t���s��r��q��p��o��n��}��|��{z��y��x��w��v��u��t���s��r��q��p��o��n��}��|��{z��y��x��w��v��u��t���s��r��q��p��o��n
��d��c���b��a �̀�_���~��d��c���b��a �̀�_���~��d��c���b��a �̀�_���~��d��c���b��a �̀�_���~  

هر   براي :يعني » ايم  ساخته  معين  منسكي«از شما   قبل  هاي از امت « هر امتي  و براي«

  تنهايي  به »را خدا  تا نام«  ايم قرار داده  آن  هاي قرباني  ذبح  جهت  يا مكاني  عيدي ، امتي

  از چهارپايان  آنچه بر«دهند   او انجام  خود را تنها براي  و مناسك  و هدي »ياد كنند«

  روزيشان  كه  اي مواشي  ذبح  خدا را در هنگام  نام :يعني » است  داده  آنان  به  كه  مواشي

دو گوسفند « :است  آمده� انس  روايت  به  شريف  در حديث .ياد كنند ، است  گردانيده
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  نام ص  حضرت  آن ،آوردند  ذبح  براي صخدا   را نزد رسول  داري شاخ  ابلق  قوچ

از   هر يك  روي  جانب  بر يك را  خويش  پاي  گاه فتند آنرا بردند و تكبير گ �خدا

  قرباني ،دو گوسفند  آن  شود كه مي  خاطرنشان .»كردند  و آنها را ذبح  گذاشته  گوسفندان

  تمام  كه  اوست  و هم » است  يگانه  خدايي شما  خداي  پس«بود  ص  حضرت  آن

و   طاعت  به  نهادن  با گردن »او منقاد شويد  به پس«  است  را فرود آورده  آسماني  اديان

  به  و مخلص  كننده خشوع ، دل نرم  فروتنان :مخبتين » ده  را بشارت  و فروتنان«  عبادتش

  خداوند متعال  كه  آنچه  به  ده  بشارتشان !صمحمد   اي ، آري .اند �خداوند  بارگاه

  . است  اختهس  آماده  بزرگش  بسيار و عطاي  از ثواب  انبرايش

  :فرمايد مي  فروتنان  در توصيف  تعالي  حق  سپس

  

��s��r���q��p��o��n��m��l��k��j���i��h����g���f��e��s��r���q��p��o��n��m��l��k��j���i��h����g���f��e��s��r���q��p��o��n��m��l��k��j���i��h����g���f��e��s��r���q��p��o��n��m��l��k��j���i��h����g���f��e
��t��t��t��t  

  خوف  ترين سخت  به :يعني »يابد  خشيت  هايشان خدا ياد شود، دل  نام  چون  كه  آنان«

  وقوت  ينيق  كمال  سبب به ؛حذر كنند �خداوند  شوند و از مخالفت  هراسناك

خداوند   طاعت  از باليا و محنتها در راه »آيد  بر سرشان  بر هر چه  كه  و آنان«  ايمانشان

  و آداب  اركان  و با رعايت  آن  در اوقات »نمازند  صبرپيشگانند و برپادارندگان«  متعال

را در امور   اناموالش :يعني »كنند مي  ، انفاق ايم داده  روزيشان  از آنچه  كه  و آنان«  آن

و   خاشع  مخلصان  يعني ،« مخبتين«  پس .كنند مي  رسانند و صدقه مي  مصرف  خير به

  .اند ياد شده  چهار وصف  داراي ، خداترس

  

���§��¦��¥¤��£��¢��¡�����~}��|��{��z���y��x��w��v��u���§��¦��¥¤��£��¢��¡�����~}��|��{��z���y��x��w��v��u���§��¦��¥¤��£��¢��¡�����~}��|��{��z���y��x��w��v��u���§��¦��¥¤��£��¢��¡�����~}��|��{��z���y��x��w��v��u
��µ�� �́�³��²���±���°��¯®��¬��«��ª��©��¨��µ�� �́�³��²���±���°��¯®��¬��«��ª��©��¨��µ�� �́�³��²���±���°��¯®��¬��«��ª��©��¨��µ�� �́�³��²���±���°��¯®��¬��«��ª��©��¨  

  به  را كه  شتراني  همان » ايم شعاير خدا قرار داده  جمله شما از  را براي  فربه  و شتران«

يا   است  صحيح  بر گاو هم « بدنه«  نام  آيا اطالق  كه  باره  در اين .كنيد اهدا مي  كعبه  خانه
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و   تابعان ديگر از  و جمعي  ابوحنيفه  امام  در مذهب . است  فقها اختالف  ميان ؟خير

شود و  مي دو اطالق بر شتر و گاو هر  است « بدن«مفرد   كه « بدنه«  اسم ،� صحابه

شما در آنها   براي« گويند مي « بدنه«  آن  به  حيوان  و فربهي  اندام  بودن  درشت  سبب به

  پس«  گذشت  كه چنان ـ است  و دنيوي  ديني  شما در آنها منافعي  براي :يعني » خير است

 »اند ايستاده  پاي بر  كه  درحالي«آنها   ذبح  هنگامدر  »خدا را بر آنها ياد كنيد  نام

زيرا شتر   است  شده  رديف آنها  وپاي چهاردست  اند كه ايستاده  در حالي :يعني :صواف

  شود تا حركت مي  بسته  ذبح  در هنگام  آن  دست  شود و يك مي  ذبح  ايستاده  هيأت  به

  چون :يعني »افتد  آنها بر زمين  پهلوهاي  چون  پس«نگرداند   را مختل  نكند و كار ذبح

 »از آنها بخوريد« ؛پهلو درغلتند  به آنها  از بدن  روح  و خروج  بعد از ذبح  حيوانات  آن

  مستحب ، خويش  هدي  از گوشت  شخص  خوردن  علما برآنند كه« :گويد مي  قرطبي

  آنچه  به  كه  است  فقيري :قانع »و معتر بخورانيد  قانع  و به« .»دارد  و اجر و پاداش  است

خود را بر شما   كه  است  فقيري :اما معتر .كند نمي  سؤال  و از كسي  است  دارد راضي

  كه » گردانيديم  شما رام  آنها را براي  گونه اين«بدهيد   چيزي  وي  افگند تا به مي  پيش

كنيد و  مي  آنها را ذبح ، در نتيجه نهند و مي  گاهها گردن ذبح  به  شما در رفتن  خواسته  به

  ها رام شير و مانند اين  دوشيدن ،بار  حمل ، در سواري  كه بعد از آن ،بريد مي  از آنها نفع

  كرده  بر شما ارزاني  منان  خداي  را كه  نعمتي  اين »شكر كنيد  باشد كه« شما بودند  شده

  . است

  

�̧�¶�̧�¶�̧�¶�̧�¶������Ã��Â��ÁÀ��¿��¾��½����¼��»��º��¹��Ã��Â��ÁÀ��¿��¾��½����¼��»��º��¹��Ã��Â��ÁÀ��¿��¾��½����¼��»��º��¹��Ã��Â��ÁÀ��¿��¾��½����¼��»��º��¹��Ç��Æ�������Å��Ä��Ç��Æ�������Å��Ä��Ç��Æ�������Å��Ä��Ç��Æ�������Å��Ä
��Í��Ì��Ë��ÊÉ��È��Í��Ì��Ë��ÊÉ��È��Í��Ì��Ë��ÊÉ��È��Í��Ì��Ë��ÊÉ��È  

آنها را   كه  شتراني  اين  گوشتهاي :يعني »رسد خدا نمي  آنها به  هرگز گوشتهاي«

و « رود باال نمي  تعالي  باري  سوي به ،كنيد مي  و قرباني  صدقه  تعالي  حق  رضاي  جهت به

اينها از  از  يك  هيچ ! آري .دشو مي  ريخته  بر زمين  ذبح  در هنگام  كه »آنها  خونهاي  نه

  به  كه  شماست  تقواي  اين  ولي«رسند  نمي �خدا  و خونند به  گوشت  كه اين  حيث
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را   آن �خداوند  كه  است  چيزي  شما همان  دلهاي  و تقواي  پاكي :يعني »رسد مي  وي

  ردانيد تا خدا را بهگ  شما رام  آنها را براي  گونه  اين«دهد  مي  پاداش  پذيرد و بر آن مي

و   دين  خود؛ باآموختن  سوي به »نمود  را راه شما  كه شكر آن  ياد كنيد به  بزرگي

  اكبر گفتن  اهللا ﴾ÅÅÅÅ��������ÆÆÆÆ﴿مراد از .  خويش  رضا و محبت  راه  كردن و هموار  شريعت

 هللا«و  »هللا بسم«  ميان  كردن جمع  مشروعيت  دليل  آيه  اين.  است  ذبح  در هنگام  كننده ذبح

  نام  اطالق . الهي  پاداش  دريافت  به » ده  را بشارت  و محسنان«  است  ذبح  در هنگام »اكبر

صادر   خيري  يا عمل  سخن �خدا  رضاي  جهت  به  از وي  كه  بر هركسي « محسن«

  . است  صحيح ،شود

 :فرمود  كه  است  ردهك  روايت  كريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان ك عباس منذر از ابن ابن

خونها را   ريختند وآن مي  كعبه  سوي  آنها را به  خون ، حيوانات  ذبح  در هنگام  مشركان

خداوند   بود كه  كنند، اين  نيز خواستند تا چنين  مسلمانان  افشاندند پس مي  كعبه  سوي به

  .﴾...��º��¹¼��»��º��¹¼��»��º��¹¼��»��º��¹«��¼����¶�̧�¶�̧�¶�̧�¶�̧�﴿: فرمود  نازل  متعال

  واجب ،مسافر  باشد نه  مقيم  كه  نصابي  بر مالك  قرباني  اداي : ابوحنيفه  در نزد امام

در   هر كس :مصالنا  فال يقربن  يضح  فلم  ةوجد سع  من« :شريف  حديث  اين  دليل به ، است

  .»نشود  نزديك ما  مصالي  به  نكرد پس  و قرباني  يافت  گشايشي  خويش  مادي  زندگي

  

�Ö��ÕÔ��Ó��Ò��Ñ���Ð��Ï��Î�Ö��ÕÔ��Ó��Ò��Ñ���Ð��Ï��Î�Ö��ÕÔ��Ó��Ò��Ñ���Ð��Ï��Î�Ö��ÕÔ��Ó��Ò��Ñ���Ð��Ï��Î������Ú��Ù��Ø��×��Ú��Ù��Ø��×��Ú��Ù��Ø��×��Ú��Ù��Ø��×����Ü��ÛÜ��ÛÜ��ÛÜ��Û�������Ý���Ý���Ý���Ý  
ها  غائله �خداوند :يعني »كند مي  اند، دفاع آورده  ايمان  كه  قطعا خداوند از كساني«

 �خداوند :است  اين  معني  قولي به .كند مي  دفع  را از مؤمنان  مشركان  هاي و توطئه

  دوست را  خيانتكار كفوري  زيرا خدا هيچ«گرداند  را بلند و برتر مي  مؤمنان  حجت

  منفورند و هيچ  سبحان  نزد خداي ،ها در عهدها و امانت  و خائنان  ناسپاسان  بلكه »ندارد

  .ندارند  محبوبيتي

  بلندترين را در  آنان ، از مسلمانان  دفاع  موضوع  با طرح �خداوند  كه  بعد از آن

  :دهد مي  قتال  اذن  ايشان  به ،قرار داد  اطمينان  درجات
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��B��A��B��A��B��A��B��A��L��K���J��I��H��G��FE��D��C��L��K���J��I��H��G��FE��D��C��L��K���J��I��H��G��FE��D��C��L��K���J��I��H��G��FE��D��C  
مورد   آنان  كه اين  سبب  شد، به  داده  قتال  جنگند اذن مي  كفار با آنان  كه  كساني  به«

  به  بشارت  و اين » تواناست  دادنشان  خداوند بر نصرت  اند و البته قرار گرفته  ظلم

  . است  مؤمنان  پيروزي

و   را با دست صخدا   رسول  اصحاب  مكه  كانمشر :است  آمده  نزول  سبب  در بيان

 صخدا   رسول نزد  وضع  از اين  اصحاب ،دادند قرار مي  آزار و اذيت مورد  زبان

ورزيد   و شكيبايي صبر كنيد :فرمود مي  ايشان  به ص  حضرت  بردند اما آن مي  شكايت

  هجرت  مأمور به ص  حضرت  آن  كه تا اين . ام نيافته  فرمان  جنگيدن  هنوز به  زيرا من

 ! آري .نمود  نازل  در مدينه  هجري  دوم  را در سال  كريمه آيه  اين  سبحان  شدند و خداي

  از جنگ  خودداري  به  آيه  هفتادواندي را در  مؤمنان  عزوجل  خداي  كه بعد از آن

 . است  شده  نازل  جنگ  به  دادن  مورد رخصت در  كه  است  اي آيه  اولين  اين ،فراخواند

  از مصاديق  ، يعني از ايشان  الهي  دفاع  ، از جمله مؤمنان براي   جنگ  دادن  اجازه  البته

  .﴾...�������������Ô��Ó��Ò��Ñ���Ð��Ï�Ô��Ó��Ò��Ñ���Ð��Ï�Ô��Ó��Ò��Ñ���Ð��Ï�Ô��Ó��Ò��Ñ���Ð��Ï﴿: است  سوره از همين) 38(  آيه  روشن

  

Q��P��O��N��MQ��P��O��N��MQ��P��O��N��MQ��P��O��N��M������ �̂ �]��\��[��Z��Y��XW��V��U���T��� � � � �S��R�� �̂ �]��\��[��Z��Y��XW��V��U���T��� � � � �S��R�� �̂ �]��\��[��Z��Y��XW��V��U���T��� � � � �S��R�� �̂ �]��\��[��Z��Y��XW��V��U���T��� � � � �S��R
d��c��b��a�� �̀ � �_d��c��b��a�� �̀ � �_d��c��b��a�� �̀ � �_d��c��b��a�� �̀ � �_����� � �g� �f��e�� �g� �f��e�� �g� �f��e�� �g� �f��e��l� �k��j��ih��l��k��j��ih��l��k��j��ih��l��k��j��ih
��s��r���q��p��o��nm��s��r���q��p��o��nm��s��r���q��p��o��nm��s��r���q��p��o��nm  

 شهر مكه ،مراد از ديار »شدند  رانده  بيرون  از ديارشان  ناحق  به  كه  كساني  همان«

 گناهي  آنها هيچ :يعني » پروردگار ما خداست: گفتند مي  كه آن  سبب جز به«  است 

از  ، است �ما خدا پروردگار :گفتند مي  كه  شان سخن  خاطر اين  فقط به  نداشتند ولي 

  پس  است  حقي  سخن ، سخن  اين  كه  درحالي ،شدند  رانده  بيرون  شان و كاشانه  خانه

و «  است  بوده آشكار  و ناروا و ستمي  ناحق  عملي ، سخن  اين  سبب به  راندنشان  بيرون

و معابد   راهبان  هاي كرد، صومعه نمي  ديگر دفع  را با بعضي  از مردم  اگر خدا بعضي

شود،  مي  خدا در آنها بسيار ياد كرده  نام  كه  نصارا و معابد يهود و مساجد مسلمانان
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  براي �خداوند  كه  و پيكار با دشمنان  جنگ  اگر اين :يعني »شد مي  ساخته  ويران

شدند  مسلط مي  اوضاع بر  شرك  قطعا اهل ،نبود  است  ساخته  مشروع  و مؤمنان ‡انبيا

  براي ! مؤمنان  لذا اي شد مي  برچيده  زمين  از روي  عبادت  و مواضع  اماكن  و همه

از   است  عبارت :صوامع  پس .بجنگيد  ذكر وي  و اقامه �خدا  دين  برپاداشتن

 ، است « بيعه«  واحد آن  كه ـنصارا   هاي از كنيسه  است  عبارت :بيع ، راهبان  هاي صومعه

 . از معابد مسلمين  است  عبارت :و مساجد  يهوديان  هاي يسهاز كن  است  عبارت :صلوات

 � موسي  قطعا در زمان ،بود نمي و طرد  دفع  اگر اين :است  اين  ديگر معني قولي به

  مساجد ويران صمحمد   در زمان ها و ها و بيعه صومعه � عيسي  در زمان ،ها كنيسه

مراد  »دهد مي  كند، نصرت  وي  تقصد نصر  را كه  و قطعا خدا كسي«شد  مي  ساخته

  زيرا خداوند سخت«  است  وي  و اولياي  دين  دادن  نصرت :�خدا  دادن  از نصرت

ا از قطع  پس  است  و غالب »عزيز« و  تواناست  دوستانش  دادن  و بر ياري » است  قوي

 را با مسلط  شا وعده  اين  عزوجل  خداي  كه  ذكر است  شايان .گيرد مي  انتقام  دشمنانش

  ساخت  محقق  عجم  ها و قيصرهايسراو ك  عرب  و انصار بر سردمداران  مهاجران  كردن

  .نهاد  ارث  به  اسالم  امت  ا براير  و ديار آنان  و سرزمين

را   اجازه  اين  ذمه  اهل  ولي  است  ذمه  معابد اهل  كردن  از ويران  نهي  متضمن  آيه  اين

و   عرض از نظر  خود را چه  يا معابد قديمي ،نمايند  احداث  د جديديمعاب  ندارند كه

  توسعه  آن  برداشتن ،دادند  را توسعه  دهند و اگر معابدشان  توسعه  از نظر ارتفاع  چه

آنها نماز  و در  كرده  مساجد تبديل  نبايد معابد آنها را به  اما مسلمانان  است  واجب

  .بگزارند

  

�v��� � � � � �u� �t�v��� � � � � �u� �t�v��� � � � � �u� �t�v��� � � � � �u� �t������ �̀ �_��~��}��|��{��� �z��y��x��w�� �̀ �_��~��}��|��{��� �z��y��x��w�� �̀ �_��~��}��|��{��� �z��y��x��w�� �̀ �_��~��}��|��{��� �z��y��x��w
��f���e��d��c���ba��f���e��d��c���ba��f���e��d��c���ba��f���e��d��c���ba  

،  دهيم تمكين   را در زمين  اگر آنان  كه«را  » كساني«دهد  مي  نصرت  تعالي  حق ! آري

 كنند و از منكر نهي امر مي  معروف  به دهند و را مي  دارند و زكات نماز را برپا مي

 . آنهاست  و شوكت  دولت  و نشانه  رباني  امت  و خصوصيات  اوصاف  اين  كه »نمايند مي
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  را در زمين  ايشان  كه  از منكر را بر كساني  و نهي  معروف  امر به  تعالي  حق ، آيه  با اين

  همه  و عاقبت«  است  گردانيده  واجب ، بخشيده  كار توانايي  اين  به  و بر قيام  داده  تمكين

  به  نه ،گردد برمي  و تدبير وي  حكم  امور به  مهه  و سرانجام » خداست  كارها از آن

  درمورد پيروز ساختن  تعالي  حق  وعده  بر تحقق  است  نيز تأكيدي  جمله  اين . ديگران

  . دوستانش

ما   درباره  آيه  اين« :فرمود  كه  است  شده  روايت  نزول  سبب  در بيان � عثمان  از حضرت

  .»شد  نازل صخدا   رسول  اصحاب

  اين  بايد به ،را دارد ـ  از يهود و غير آنان  اعم ـ  بر دشمنان  پيروزي  آرزوي  كه  كسي  پس

  شده  آراسته  آن  به  اول  و مجاهدان  مهاجران  كه  چهار وصفي ،گردد  متصف  چهار وصف

  .دنيا را در اختيار گرفتند  كليد فتح  آن  وسيله  و به

  

kjihgkjihgkjihgkjihg����p��o���nmlp��o���nmlp��o���nmlp��o���nml����r�qr�qr�qr�q����t��st��st��st��s�����������u���u���u���u  
تكذيب   نوح  قوم  از آنان  قطعا پيش« !صمحمد   اي» كنند  و اگر تو را تكذيب«

 قوم و«را  � صالح »ثمود  و قوم«را  �هود» عاد  و قوم«را  � نوح »بودند  كرده 

  وتعزيتي  و دلجويي  تسليت  آيه  اين .را �لوط» لوط  و قوم«را  � ابراهيم » ابراهيم 

  كنندگان تكذيب  كردن  هالك  به  الهي  وعده  متضمن  كه  است صخدا   رسول  براي

  حضرت  آن  را عليه  دشمني  پرچم  كه  همانان ،باشد مي  قريش  و سران  از اشراف  ايشان

  كه  گونه همان ،كرد  را واژگون  هايشان پرچم  عزوجل  برافراشتند و خداي ص

  .رسانيد  هالكت  را به  شده رذك  انبياي  ديگر از امتهاي  كنندگان تكذيب

  

��¤��£��¢��¡���~���}��|��{��z��y��xw��v��¤��£��¢��¡���~���}��|��{��z��y��xw��v��¤��£��¢��¡���~���}��|��{��z��y��xw��v��¤��£��¢��¡���~���}��|��{��z��y��xw��v  
از  »شد  تكذيب  و نيز موسي«را  � شعيب » مدين  اهل«كردند   تكذيب  همچنين »و«

تأخير   به  آنان را از  عذاب :يعني » دادم  را مهلت  كافران  پس«  و كسانش  فرعون  سوي

بنگر، «  مهلت  آن  شدن  بعد از سپري ، عذاب  به » فتمآنها را فروگر  سپس«  افگندم
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  نعمتهايي  ساختن  دگرگون و  بر آنان  انكار من  بنگر كه :يعني »بود؟  چگونه  من  عقوبت

  .؟بود  چگونه  من  ازسوي  رساندنشان  هالكت  قرار داشتند و نهايتا به  در آن  كه

  

¥¥¥¥����¦¦¦¦�����§�§�§�§����̈̈̈̈����©©©©����ªªªª����««««����¬¬¬¬����®®®®����̄̄̄̄����������²��±��� � �°������²��±��� � �°������²��±��� � �°������²��±��� � �°
��³��³��³��³��´��´��´��´  

شهرها   آن  و اينك  كرديم  ستمكار بودند ـ هالكشان  بسيار شهرها را ـ كه  و چه«

 سقفهاي  آنها تا بدانجا كه  ساكنان  رفتن  از بين  سبب به » است  خود فروافتاده  برسقفهاي

و   متروك :يعني » معطل  هاي بسيار چاه  و چه«اند  شده  ويران  كلي  و به  آنها فرو ريخته 

  آن :است  اين  معني  قولي به .اند شده  هالك  همه  كه ، پيراموني  و ساكنان  از صاحبان  اليخ

بلند و   بسيارقصرهاي  و چه«اند  مانده  استفاده بي  كشيدن  و رسن  ها از دلوانداختن چاه

و   هد اندودش گچ ،مشيد مراد از :قولي به . است  كشيده  فلك به بلند و سر :مشيد » افراشته

 ،خود  از ساكنان  كه  اي وآراسته  كشيده  فلك سربه  بسيار قصرهاي  چه :يعني . است  آراسته

  اهالي :است  اين  معني  حاصل .اند مانده  و خالي  خود متروك  و آالت  يا از اسباب

  اين  سبب  به ،اند كرده  پيشه و ستم  تكذيب  را كه  از شهرها و صحراهايي  بسياري

بر حذر   سرنوشتي  ستمگر از چنان  انگاران  بايد دروغ  پس  نابود كرديم  و ستم  تكذيب

  .خود آيند  باشند و به

  

������������Ç��Æ���Å����Ä��ÃÂ��Á��À�������¿��¾��½��¼��»��º����¹�� �̧�¶��µ������������Ç��Æ���Å����Ä��ÃÂ��Á��À�������¿��¾��½��¼��»��º����¹�� �̧�¶��µ������������Ç��Æ���Å����Ä��ÃÂ��Á��À�������¿��¾��½��¼��»��º����¹�� �̧�¶��µ������������Ç��Æ���Å����Ä��ÃÂ��Á��À�������¿��¾��½��¼��»��º����¹�� �̧�¶��µ
���Î��Í��Ì�����������Ë�������Ê��É��È���Î��Í��Ì�����������Ë�������Ê��É��È���Î��Í��Ì�����������Ë�������Ê��É��È���Î��Í��Ì�����������Ë�������Ê��É��È  

انگيزد  برمي  زمين  سفر در نواحي  را به  مردم ،تعبير  اين »اند نكرده  گردش  آيا در زمين«

تا «بگيرند   عبرت ستمگر را ببينند و درس  امتهاي  آن  هاي گاه تا كشتارگاهها و هالكت

  عبرت  هاي پديده  اين مشاهده  سبب تا به :يعني »كنند  فهم  با آن  باشند كه  داشته  هايي دل

 ،بايد  را كه  بينديشند و آنچه بتوانند با آنها  شود كه  و آماده  شفاف  چنان  دلهايشان ،آموز

  كه  الهي  از كالم ؛بشنوند بايد  را كه  آنچه »بشنوند  با آن  كه  يا گوشهايي«دريابند 
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در   كه  دلهايي  شوند ولي نمي ها كور چشم  در حقيقت« ؟خوانند مي  برآنان  انبيايشان

  كه  خللي  بلكه  نيست  خللي  آنان  ريظاه  در حواس :يعني »شوند كور مي  هاست سينه

  را درك  حق  مسائل  دلهايشان ، خلل  اين  سبب  به  پس  است  در عقلها و دلهايشان  هست

  .آيد نمي خود  انگيز به  عبرت  اماكن  كند و از مشاهده نمي

و ( :�z...£��¤�¥¦���§}�  آيه  چون :گويد مي  نزول  سبب  در بيان � عباس ابن

» 72/اسراء «) بود خواهدتر  كور و گمراه  هم  در آخرت  دنيا كور باشد پس  در اين  هركه

  هم  ، آيا در آخرت در دنيا كورم  كه  من  پس !هللا  يا رسول: گفت  مكتوم ام  شد، ابن  نازل

�﴿: شد  نازل  هنگام  بود؟ در اين  كور خواهم �� �� �� �� � � �Ç��Æ� � �Å� � � �Ä� � � �Ç��Æ� � �Å� � � �Ä� � � �Ç��Æ� � �Å� � � �Ä� � � �Ç��Æ� � �Å� � � �Ä...����﴾: )در حقيقت  

  ).شوند هايند كور مي در سينه  كه  دلهايي  شوند ولي ر نميها كو چشم

  

��O��N��M����� �L��K��J����I��H��GF��E��D��C��B��A��O��N��M����� �L��K��J����I��H��GF��E��D��C��B��A��O��N��M����� �L��K��J����I��H��GF��E��D��C��B��A��O��N��M����� �L��K��J����I��H��GF��E��D��C��B��A
��P��P��P��P  

و   دورانگاري ،ريشخند ، تكذيب  از روي »كنند مي  عذاب  تقاضاي  شتاب  و از تو به«

  از سوي  ذابع  طلبيدن زود  بودند پس  عذاب  ا منكر آمدنشديد  استبعاد زيرا مشركان

در  »را  اش وعده هرگز خداوند  كه با آن«  استهزا و تمسخر است  شيوه  به ، آنان

  خالف«  دوستانش  داشتن  و گرامي  از دشمنان  گرفتن  انتقام ، عذاب  فرودآوردن

روز   يك  در حقيقت و«  است  البد آمدني  پس  است  جسته  او پيشي  و وعده »كند نمي

نزد   اندك  مدت:يعني »شمريد مي  از آنچه  است  مانند هزار سال  تنزد پروردگار

  حكم  به  نسبت  سال روز و هزار  يك  پس  است  طوالني  همانند مدت  تعالي  حق  قدرت

كار هزار  ،اگر بخواهد دهد اما مي  مهلت  آنان  به  كه  روست  و از همين  است  او يكسان

عجز و   سبب به  از آنان  عذاب  افگندن تأخير  كند لذا به مي  روز تمام  را در يك  سال

  قولي به . داناتر است  آن خود به  تعالي  حق  كه  است  بنا بر مصالحي  بلكه  نيست  ناتواني

  از سالهاي  همانند هزار سال ، آخرت و سختي  و هراس  روز از بيم  يك :است  اين  معني

  .باشند و سختي  و هراس  پر از ترس  كه  دنياست
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و   هستي  در عصر ما از دنياي  مردم« :گويد مي « االساس«در تفسير  :سعيد حوي  شيخ

گويند  مي  علوم  در اثر تطور و پيشرفت  امروزه  كه دارند چنان  وسيعي  تصورات  عمر آن

  همبشر   و ذهني  علمي  فضاي  پس.  است  مقدار سال  اين  سياره  عمر فالن ـمثال  ـ  كه

  .« است  كريم  نيز از اعجاز قرآن  و اين  بسيار آشناست  آيه  با اين  اكنون

  و بنيادبرانداز از امت  استيصال  عذاب  تأخير انداختن  به  سبب« :گويد مي ؛ بصري  حسن

  :دو امر است  مشروط به  عذابي  چنين  كه  است  اين  اسالم

  بدان  هر كس  كه  است  داشته  معيناز كفر را نزد خود   حدي  سبحان  خداي ـ1

  .كند نمي  عذابش ،حد نرسد  آن  به  كند و هر كس مي  او را عذاب ،حدبرسد

  هم از آنان  تن يك  بداند حتي  كه كند مگر اين نمي  را عذاب  قومي  سبحان  خداي ـ�

دهد تا  مي مانرا فر  انبيائش  تعالي  حق ،شد  دو شرط محقق  اين  و چون .آورد نمي  ايمان

برانداز و   بنيان  وعذاب  كرده  آنها را اجابت  دعاي  گاه كنند آن  نفرين  هايشان امت  در حق

  .فرستد مي  سراغشان را به  اي كننده  كن ريشه

  

��\���[��Z��Y��X��W��V��U��T��S���R��Q��\���[��Z��Y��X��W��V��U��T��S���R��Q��\���[��Z��Y��X��W��V��U��T��S���R��Q��\���[��Z��Y��X��W��V��U��T��S���R��Q  
را   آن  ستمكار بود، سپس  آن  اهل  كه درحالي  دادم  مهلتش  كه  بسا شهري و چه«

آنها نيز   كه  شهرهايي  بسيار مردم چه :يعني » است  من  سوي به  و بازگشت  فروگرفتم

  مهلت  از مدتي  پس  ستمكار بودند اما من ، ص  خاتم  رسالت  شما كفار زمان مانند

نداريد و در   گريزي  من  از عذاب  بدانيد كه  پس  كردم  عذابشان ، آنان  به  دادن

  . است  من  حكم  سوي به  همگي  گشتباز نهايت

  

��l��k��j��i��h��g���f��e��d���c��b��a���� �̀�_�� �̂�]��l��k��j��i��h��g���f��e��d���c��b��a���� �̀�_�� �̂�]��l��k��j��i��h��g���f��e��d���c��b��a���� �̀�_�� �̂�]��l��k��j��i��h��g���f��e��d���c��b��a���� �̀�_�� �̂�]
���n��m���n��m���n��m���n��m  

 » هستم ارآشك  اي شما فقط هشداردهنده  براي  من  كه  نيست  جز اين ! مردم  بگو اي«

  ايمان  كه آنان  پس«  و بس  است  الهي  پيامها و هشدارهاي  فقط ابالغ  من  و مأموريت
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 »و«  شان گذشته  گناهان » آمرزش  است  آنان  اند، براي كرده  شايسته  و كارهاي  آورده

  . است  برين  همانا بهشت  كه » نيك  روزي«  است  آنان  براي

  

��w�����v��u��t��s��r��q��p��o��w�����v��u��t��s��r��q��p��o��w�����v��u��t��s��r��q��p��o��w�����v��u��t��s��r��q��p��o  
 ما  و انكار آيات  و تخطئه  در تكذيب :يعني »كردند  ما سعي  در آيات  كه  و آنان«

 » عاجزكنان« ،ساختند  كند و سست صما   پيامبر اكرم  را از پيروي  شيدند و مردمكو

  عذابشان گريزند و ما كنند و از نزد ما مي ما را عاجز مي  كه  پندار و گمان  اين  به :يعني

  .»دوزخند  اهل«  شك بي » آنان«  كنيم نمي

  

�d��c���b����� �a��� �� � � �̀ �_�����~��}��|��{��z��y��x�d��c���b����� �a��� �� � � �̀ �_�����~��}��|��{��z��y��x�d��c���b����� �a��� �� � � �̀ �_�����~��}��|��{��z��y��x�d��c���b����� �a��� �� � � �̀ �_�����~��}��|��{��z��y��x������i��h��g��f��e��i��h��g��f��e��i��h��g��f��e��i��h��g��f��e
��t��s��r��q��po��n��m���l���k��j��t��s��r��q��po��n��m���l���k��j��t��s��r��q��po��n��m���l���k��j��t��s��r��q��po��n��m���l���k��j  

با   كه  است  كسي  رسول :قولي به » را نفرستاديم  نبيي  و هيچ  رسول  از تو هيچ  و پيش«

 و روياروي  شفاهي  وگوي طور آشكار و گفت او به  سوي به � جبرئيل  ارسال

  وحي  فرستادن  كه  است  كسي :نبياما   است شده  فرستاده  خلق  سوي به ،با او � جبرئيل 

  رسول :ديگر قولي به . و رؤيايش  خواب  يا در هنگام ، است  الهام  يا از طريق  وي  سوي به

  شريعت  آن  تبليغ و به  فرستاده  اي ويژه  او را با شريعت  خداوند متعال  كه  است  كسي

  شريعت  را به  تامردم  است  مأمور شده  كه  است  كسي  اما نبي  است  كرده  مأمورش

 . است نشده  نازل  مخصوصي  كتاب  كند و بر وي  دعوت ، بوده  از وي  قبل  كه  پيامبري

خدا   از رسول  چون« :كند مي اخير داللت  بر قول  ذيل  شريف  حديث  كه  است  گفتني

  اما چون اند وچهار هزار تن صدوبيست ايشان :فرمودند ،را پرسيدند ‡شمار انبيا ص

  .»اند بسيار  جمعي ،اند تن  صدوسيزده  ايشان :دادند  پاسخ ،پرسيدند  از شمار رسوالن

آرزويي   چون  كه جز اين« ؛ را نفرستاديم  يا رسولي  نبي  از تو هيچ  ما پيش ! آري

و   در سخن  يعني :أمنيته »افگند مي  وي  در أمنيه  چيزي  آورد، شيطان خاطر مي به 

  القاي :يعني »كند محو مي  است  القا كرده  انرا شيط  خدا آنچه  گاه آن«  يو تالوت

  سپس«برد  مي  و از بين  و ناپايدار ساخته  را زايل  آن  اثر گردانيده و بي  باطل را  شيطان
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  مخلص  پيروان  آنها را در دلهاي :يعني »كند و استوار مي  خود را محكم  آيات خدا

  كه  آنچه  به  داناست » است  حكيم  و خدا داناي«گرداند  مي  و ثابتپابرجا  ،خود دين

  . خويش  و افعال  اقوال  در همه  است  باحكمت ،از امور  غير آن  كند و به القا مي  شيطان

 قوم  رويگرداني  چون :اند كرده  نقل  آيه  اين  نزول  سبب  در بيان  از مفسران  گروهي

  آرزو كردند كه  چنين  در دل ،بسيار دشوار آمد  بر ايشان  از دعوت صخدا   رسول 

  بس از ـبرماند و متنفر سازد   را از ايشان  قومشان  نشود كه  نازل  چيزي  بر ايشان  كاش

خود  قوم  از باشگاههاي  در يكي  روزي  پس ـبودند   خود مشتاق  قوم  بر ايمان  كه

����A�C}� :سوره  كه بودند و درحالي  نشسته � � �Bz به  شروع ،بود  شده  نازل  بر ايشان  

�¢���}� :آيه  به  كردند و چون  بر حاضران  سوره  اين  تالوت �¡� ����~� �}

��¤��£z شد كه  جاري  چنين  بر زبانشان  شيطان  در اينجا در اثر القاي ،رسيدند: 

آنها اميد   شفاعت  گمان بي ،برتر  غرانيق  اين :شفاعتها لترتجي  و ان ، العلي  الغرانيق  تلك«

پندار   به  است كه  اعتقاد مشركان مورد  يا فرشتگان ، بتان :مراد از غرانيق .»شود مي  برده

  حضرت  را از آن  دو جمله  اين  قريش  چون  پس .خدايند  دختران ـ  هللالعياذ با ـآنها 

  در آخر آيات ص خدا  رسول  چون  كه طوري گشتند به  بسيار شادمان ،شنيدند ص

  و مشرك  از مسلمان  اعم ،بودند  باشگاه  درآن  كه  كساني  تمام ،كردند  سجده  نجم  سوره

شدند و هر   متفرق  از باشگاه ،رخداد  از اين  شادمان  كردند و قريش  سجده  با ايشان  همه

اثنا   در اين .د كرديا  وجه  نيكوترين  ما را به  محمد خدايان امروز :گفتند ،رسيدند  جا كه

از نزد   من  كه  را خواندي  چيزي  بر مردم :آمد و گفت ص  حضرت  نزد آن � جبرئيل

 ،شدند  و نگران  اندوهگين  سخت صخدا   رسول ! بودم  بر تو نياورده  عزوجل  خداي

  .قرارداد  را مورد دلجويي  كرد و ايشان  را نازل  آيه  اين  عزوجل  خداي بود كه  همان

  به  روايت  چيز از اين  هيچ  اند ولي كرده  را نقل  روايتي  چنين  از مفسران  جمعي ! آري

از   بسياري  و جمع  قرطبي ، رازي  فخرالدين ،كثير ابن  كه چنان . است  نرسيده  صحت

 .اند  دانسته  اساس وبي  را باطل  و آن  تأكيد كرده  روايت  اين  بودن بر موضوعي  مفسران

 :است  گفته  خزيمه ابن . است  نشده  ثابت  نقل  از جهت  داستان  اين :است  نيز گفته  هقيبي

  سوره  قرائت  روايت  خويش  صحيح نيز در  بخاري . است  زنادقه  از جعل  داستان  اين
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  از داستان  در آن  ولي  كرده  را نقل  وجن  و انس  و مشركان  مسلمانان  و سجده « نجم«

  عقال نيز اين« :گويد مي  رازي  فخرالدين  امام. است  نياورده  ميان به  ذكري  هيچ « يقغران«

  اين  اگر ما وقوع :كه  است  آنها اين  ترين و قوي ؛ دليل  چندين  به ، مردود است  داستان

شود زيرا  مي  برداشته  عزوجل  خداي  از شريعت  اطمينان و  امان ، ماجرا را جايز بدانيم

وجود ندارد و اگر   تفاوتي  عقال هيچ ، بر آن  و افزودن  از وحي  ساختن  كم  در ميان

العياذ  ـ  وقت  آن ، است  شده  افزوده  بر وحي  شيطان  در اثرالقاي  جمله  اين  كه  بپذيريم

����rq��p}� :شود كه مي  باطل �خداوند  فرموده  اين ـهللا با �o��n��m� �l��k��j

v��u����t��s��{��z��yx��w�|�} z�: )از جانب  را كه  آنچه !پيامبر  اي 

  اي او رانرسانده  پيام ، نكني  و اگر چنين  كن  ابالغ  است شده  نازل  سويت  به  پروردگارت 

  .»67/   مائده« )دارد مي  نگاه  مردم  تو را از آسيبو خداوند 

از  ؛ است  كرده  را روشن  روايت  اين  بطالن ، آيه  و در چندين  نيز از چند وجه  قرآن

  سپس ، گرفتيم را مي  راستش  دست ، بست مي  و اگر بر ما سخناني( :آيه  در اين  جمله

  نرسد كه مرا :بگو( :آيه  در اين  همچنين .»44ـ46 /الحاقه« )كرديم مي  را قطع  شاهرگش

  پيروي  ديگري ود از چيزش مي  من  به  كه  جز از وحيي ، خود تغيير دهم  را از پيش  آن

 ،گويد نمي  سخن نفس  و پيامبر از سر هواي( :آيه  و نيز در اين .»15 /يونس« )كنم نمي

  .»3ـ 4 /نجم« )شود مي  او فرستاده  به  كه  جز وحيي  نيست  اين

 صخدا   رسول  چون :كه  است  اين )افگند  وي  در امنيه  چيزي  شيطان(:  معني ، بنابراين

را بر   آن  شيطان ،نمودند « نفس  حديث«  يعني ،را مرور كردند  ر خود سخنيدر خاط

  امر سخن  آن  به  ايشان  كه آن  بدون ،افگند  مشركان  هاي را در شنوايي  آورد و آن  زبان

ماجرا   اين !پيامبر  اي :يعني .باشد  شده  جاري  بر زبانشان  نفس  حديث  باشند يا آن  گفته

اندازد يا   و هراس  هول  تو را به نبايد ،افگند  مردم  را بر شنوايي  سخني  شيطان  كه

  . است  افتاده  از تو نيز اتفاق  قبل  از انبياي  برخي  براي  امري  كند زيرا چنين  اندوهگين

  در القاي  و يهوديت  مسيحيت  به  از منتسبان  برخي  كوششهاي ، امروزه  كه  گفت  توان مي

بر   قرآن  ازآيات  بعضي  و تأويل  اسالم  حقايق  دروغها و افتراها درباره  و پخش  شبهات

ياد   از آن  آيه  اين در  خداوند متعال  كه  است  كار شيطان  همين  نيز شبيه ، نادرست  وجه
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  از باب ،نيز  مبارز مسلمان  علماي  دست به  آنان  پايه بي  شبهات  بطالن  سپس . است  كرده

  .باشد مي  سبحان  خداي  از سوي  شيطان  القاآت  اثر ساختن و بي  النبط

  

��¤��£��¢��¡����~��}��|��{��z��y��x��w��v�� �u��¤��£��¢��¡����~��}��|��{��z��y��x��w��v�� �u��¤��£��¢��¡����~��}��|��{��z��y��x��w��v�� �u��¤��£��¢��¡����~��}��|��{��z��y��x��w��v�� �u
��§��¦��¥��§��¦��¥��§��¦��¥��§��¦��¥  

 يا ، آزمايشي :يعني »بگرداند  اي كند، فتنه القا مي  شيطان  را كه  تا خدا آنچه«

 ، شيطان  القاي  اين :يعني » است  بيماري  در دلهايشان  كه  كساني  براي«  اي گمراهي

و «  است  و نفاق  شك  بيماري  در دلهايشان  كه  كساني  براي  است  يا آزمايشي  گمراهي

  سخت  دلهايشان  كه  آنان  براي«بگرداند   اي يا گمراهي  را آزمايش  شيطان  القاي »نيز

در «  وفاسقان  مشركان ، منافقان :يعني » ستمگران  و هرآينه«  مشركان  براي :يعني » است

قرار   بسيار سختي  در دشمني  آن  و اهل  آنها با حق :يعني »دور و درازند  بس  اي ستيزه

  .دارند

  

��¹�� �̧ � ¶µ�� �́ �³���²��±��°��¯��®��¬��«��ª��©���¨��¹�� �̧ � ¶µ�� �́ �³���²��±��°��¯��®��¬��«��ª��©���¨��¹�� �̧ � ¶µ�� �́ �³���²��±��°��¯��®��¬��«��ª��©���¨��¹�� �̧ � ¶µ�� �́ �³���²��±��°��¯��®��¬��«��ª��©���¨
��À��¿���¾�����½��¼��»��º��À��¿���¾�����½��¼��»��º��À��¿���¾�����½��¼��»��º��À��¿���¾�����½��¼��»��º  

  خداي  و كمال  لجال  اوصاف  به  نسبت»  است  شده  داده  علم  ايشان  به  كه  و تا آنان«

 پروردگار تو  از جانب  وحي  اين  بدانند كه«  وي  و آيات  دين  به  و نسبت  عزوجل

 :يعني »آورند  ايمان  و بدان«  از نزد پروردگار توست  شده  نازل  حقي :يعني » است  حق

 :يعني »گردد  او خاشع  براي  و دلهايشان«ورزند   و پايداري  ثبات ، قرآن  به  بر ايمان

و   و خشوع  وحي به  آوردن  ايمان  كه  نيست  و منقاد شود زيرا ممكن  يابد و نرم  آرامش

نفوذ و   امر ثمره  اين  باشد بلكه  شيطان  در اثر نفوذ و القاي ، آن  دلها براي  شدن  نرم

در  » تراهبر اس اند آورده  ايمان  را كه  خداوند كساني  راستي  و به«  است  قرآن  تمكين

و   كجي  هيچ  كه  ومتين  صحيح  راهي  سوي به :يعني » راست  راهي  سوي به«  امور دينشان
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را با   دين  متشابهات  آنان  كه  است  الهي  رهبري  و در اثر همين  نيست  در آن  انحرافي

  .كنند تفسير مي  صحيح  تأويالت

  

�Î��Í��Ì��Ë��Ê��É���È��Ç��Æ��Å������� �Ä��Ã��Â��Á�Î��Í��Ì��Ë��Ê��É���È��Ç��Æ��Å������� �Ä��Ã��Â��Á�Î��Í��Ì��Ë��Ê��É���È��Ç��Æ��Å������� �Ä��Ã��Â��Á�Î��Í��Ì��Ë��Ê��É���È��Ç��Æ��Å������� �Ä��Ã��Â��Á������Ð����Ï��Ð����Ï��Ð����Ï��Ð����Ï
���Ñ���Ñ���Ñ���Ñ  

در   دين  يا درباره ، قرآن  درباره  آنها همواره :يعني »در ترديدند  از آن  همواره  و كافران«

يا «كند   غافلگيرشان  و بناگاه »فرارسد  آنان  براي  قيامت  تا بناگاه«و ترديدند   شك

روز از  آن . است  روز قيامت  عذاب  و آن »بيايد  سراغشان  به  عقيم  روزي  عقوبت

خير  بي  بسي  و برايشان  نبوده  و راحتي  كفار گشايش  براي  در آن  كه  است  عقيم  روي اين

  كفار در آن  كه  روز بدراست  چون  روز جنگي ، مراد از آن :قولي به . است  و بدفرجام

  رسند و آن مي  قتل به  در آن  زنان  فرزندان  چراكه  است  عقيم  شوند و روز جنگ مي  كشته

اما  .اند نزاده  اصال فرزندي  گويي ،نازا و سترونند  گردند كه مي  زناني  منزله به  زنان

  حق ، جهت  از اين .« است  همان  صحيح« :است  و گفته  داده  را ترجيح  اول  كثير معني ابن

  :فرمايد بعد مي  در آيه  تعالي

  

N����M��L��K��J��I���H��G��FE��D��C��B��AN����M��L��K��J��I���H��G��FE��D��C��B��AN����M��L��K��J��I���H��G��FE��D��C��B��AN����M��L��K��J��I���H��G��FE��D��C��B��A��������  
  وتمام  تام  و استيالي  قاهرانه  سلطه :يعني » خداست  فقط از آن  روز، پادشاهي  در آن«

  درنتيجه »كند و مي  حكم  آنان  ميان«  است  سبحان  خداي  فقط از آن  در روز قيامت

  عمل  ايمانشان  مقتضاي  به :يعني» اند كرده  شايسته  و كارهاي  آورده  ايمان  كه  كساني«

گردند و  مي باغها مستقر  در آن :يعني »خواهند بود  ونعمت پرناز  در باغهاي«اند  ردهك

  .شوند ور مي غوطه  نعمت و ناز  در انواع
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���W��V��U��T��S��R��Q���������������P��O���W��V��U��T��S��R��Q���������������P��O���W��V��U��T��S��R��Q���������������P��O���W��V��U��T��S��R��Q���������������P��O  
  كفر به  كه  كساني :يعني »اند شمرده  ما را دروغ  و آيات  كفر ورزيده  كه  و كساني«

  كننده خوار  عذابي  آنان  براي«اند  كرده  همراه  وي  آيات  را با تكذيب  عزوجل  خداي

  .گيرد مي  خويش  را در احاطه  بار آنان بسيار خفت  نحوي به  كه »خواهد بود

  

��f��ed��c��b��a��� �̀ � �_�� �̂ �]��\��[��Z��Y��X��f��ed��c��b��a��� �̀ � �_�� �̂ �]��\��[��Z��Y��X��f��ed��c��b��a��� �̀ � �_�� �̂ �]��\��[��Z��Y��X��f��ed��c��b��a��� �̀ � �_�� �̂ �]��\��[��Z��Y��X
��k��j���i��h��g��k��j���i��h��g��k��j���i��h��g��k��j���i��h��g  

  رضاي  در طلب  هستند كه  مهاجراني  ايشان »اند كرده  خدا هجرت  در راه  كه  و آنان«

و  �خدا  در راه  كه  كساني  اند و نيز همه كرده  هجرت  مدينه  به  از مكه  تعالي  باري

اند در  » شده  كشته  گاه و آن«اند  گزيده  هجرت  خويش  وكاشانه از خانه  رضايش  طلب

در  »بخشد مي نيكو  زقير  آنان  ا خداوند بهقطع«  هجرت  در حال »اند يا مرده«جهاد 

مراد  .گيرند مي  بهره  آن  نشدني  قطع  هاي آشامند و از نازونعمت خورند و مي مي  بهشت

و   شدن از كشته  پس  آن  درنگ بي  همانا دريافت ، در بهشت  نيك  روزي  اين  از دريافت

  روزي  رشانپروردگا  پيشگاه اند و در زنده  زيرا آنان  است  قيامت  از برپايي  قبل

  من  طير خضر تأكل  اجواف  الشهداء في  ارواح« :است  آمده  شريف  در حديث .خورند مي

  هاي از ميوه  قرار دارند كه  سبز رنگ  پرندگاني  هاي شهدا در جوف  ارواح :ةثمار الجن

  اهللا  سبيل  في  المقتول« :است  آمده  شريف  درحديث  همچنين .»خورند مي  بهشت

  خدا و وفات  در راه  شده  كشته  :جر شريكاناأل  في هما  بغير قتل  اهللا  سبيل  في  توفيالمو

  خداوند بهترين  گمان و بي« .»شريكند  هردو در پاداش ، قتل  بدون  وي  در راه  يافته

  .بخشد مي  روزي  حساب وبي » است  دهندگان  روزي

  

��t��s�����r��q���p��on��m��l��t��s�����r��q���p��on��m��l��t��s�����r��q���p��on��m��l��t��s�����r��q���p��on��m��l  
 را  آن  كه  جايگاهي  به«يا شهيد را   درگذشته  مهاجران  آن :يعني »را  نآنا  البته«

  تراست  پيوسته  هايشان خواسته  سازگارتر و به  سرشتشان  به  جايگاه  و آن »پسندند مي
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  هيچ  نه  شوند كه برخوردار مي  هايي از نعمت  در بهشت  كه اين  عالوه  به »آورد در مي«

  و هرآينه«  است  خطور كرده  بشري  هيچ  بر دل  و نه  شنيده  گوشي  هيچ  نه ، ديده  چشمي

از سر  » است بردبار«  استحقاقشان  و مراتب  كنندگان عمل  درجات  به  است »خدا دانا

  .كند نمي  عذاب  شتاب  را به  گذرد و آنان مي  مقصرانشان  قصور و كوتاهي

  

�y��x��w��v��u�y��x��w��v��u�y��x��w��v��u�y��x��w��v��u����� � �̀ �_��~��}��|� �{��z� � �̀ �_��~��}��|� �{��z� � �̀ �_��~��}��|� �{��z� � �̀ �_��~��}��|� �{��z����e�� �d� � �c�� ba����e�� �d� � �c�� ba����e�� �d� � �c�� ba����e�� �d� � �c�� ba
��g��f��g��f��g��f��g��f  

  بيان  به  اينك ،كرد  بيان  فوق  را در آيات  هايش از سنت  سنتي �خداوند  كه بعد از آن

نظير   كس رو ه  است  اين  حكم ! آري« :پردازد مي  خويش  هاي از سنت  ديگري  سنت

  اندازه  به را  ظالم  هر كس :يعني »زند  عقوبت  به  ، دست است  رفته  بر او عقوبت  آنچه

قرار   تعدي مورد  سپس«نيفزايد   كند و بر آن  مجازات ، است  رفته  بر وي  كه  ظلمي

باز بر  ، اول  ستم بعد از آن ،بود  كرده  ستم  در آغاز بر وي  كه  ظالمي  همان :يعني »گيرد

د تجاوز مور  را كه  كسي :يعني »خواهد داد  قطعا خدا او را نصرت«روا دارد   ستم  وي

خدا   كه چرا«داد  خواهد  ياري  پيشه  بر تجاوزگر ستم ، قرار گرفته  مضاعف  و ستم

وبخشايشگر و بسيار   بسيار عفوكننده  او بر مؤمنان :يعني » بخشايشگر آمرزگار است

  . است  آمرزنده

  نازل �صحابه از )اي سريه(  گروهي  درباره  كريمه  آيه :است  آمده  نزول  سبب  در بيان

از   اثنا مسلمانان  در اين ،رو در رو شدند  از مشركان  با جمعي  محرم  در ماه  شد كه

  بر جنگ  نپذيرفته  مشركان نجنگند اما  با ايشان  حرام  در ماه  كردند كه  خواهش  مشركان

  جنگيدند و خداي  با آنان  مسلمانان  گاه تجاوز كردند آن  اصرار ورزيدند و بر مسلمانان

  .كرد  عنايت  نصرت  را بر مشركان  ايشان  عزوجل
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بخواهد و از   بر هر آنچه  تواناست »خدا  كه  است  سبب  بدان«  مظلوم  دادن  ياري » اين«

 را در شبآورد و روز  را در روز درمي  شب«  كه  اوست  توانايي  هاي نشانه

 در روز و روز  شب  درآوردن » بيناست  خدا شنواي  كه  است  آن  سبب آورد و به درمي 

از   در يكي  زيرا افزودن  است  ديگري  حساب  از آنها به  يكي  افزودن  معناي  به  در شب

  چون ـ  شود و روز كوتاه دراز مي  شب  گاهي  پس  است  از ديگري  كردن كم  آنها مستلزم

بر   كه  كسي  پس ـ  تابستان  چون ـ  كوتاه  شود و شب روز دراز مي  و گاهي ـ  زمستان

  دادن  پاداش ، مظلوم  دادن  بر ياري  گمان بي ،توانا باشد  بزرگي  هاي همچو پديده  آفرينش

  شنوا و به  بندگانش  سخنان به �و خداوند  نيز تواناست  عاصي  كردن  و مجازات  مطيع

  ماند لذا مظلومان نمي  او پنهان بر  و سكناتشان  چيز از حركات  و هيچ  بيناست  شاناحوال

  .گذارد يار و ياور نمي را بي

  

��� �̈ �§� �¦� �¥��¤��£� �¢�� � � � �¡� ����~� �}��|��{� �z� �y��x��� �̈ �§� �¦� �¥��¤��£� �¢�� � � � �¡� ����~� �}��|��{� �z� �y��x��� �̈ �§� �¦� �¥��¤��£� �¢�� � � � �¡� ����~� �}��|��{� �z� �y��x��� �̈ �§� �¦� �¥��¤��£� �¢�� � � � �¡� ����~� �}��|��{� �z� �y��x
���ª�����©���ª�����©���ª�����©���ª�����©  

  دين  پس » است  خدا خود حق  كه  است  سبب  بدان«  مظلوم  دادن  ياري » اين ! آري«

 ، است  حق  دشمنانش  عليه  اوليائش  دادن  نصرت ، تاس  حق  وي  عبادت ، است  حق  وي

و   خود ثابت  ذات  و به  واجب  زيرا وجودش  است  و او خود حق  است  حق  وي  وعده

  و منشأ تمام او مبدأ  كه  است  آن  او مقتضي  وجود و يگانگي  و وجوب  است  قائم

بجز او   و آنچه« او باشد  و در بند اراده  در قلمرو قدرت ،چيز  و همه  بوده  موجودات

 .ندارد  حقيقتي و  ثبوت  هيچ  كه » است  باطل«آنهايند   از جمله  بتان  كه »پرستند مي

خدا  ، پرستان باطل پندار  برخالف  اند كه  باطل  روي  از آن  دروغين  معبودان  همچنين

 » واال و بلند مرتبه  خدا هموست  كه  است  آن  سبب به«  نصرت » و اين«باشند  نمي

  و از آنچه  و منزه  مقدس  و مشابهان  از همتايان ،چيز برتر  بر همه  خداوند متعال :يعني

و   و عظمت  بزرگي  صاحب :يعني » كبير است«  و مبراست  گويند پاك مي  ستمگران

  .دهد مي  را ياري  ومانمظل  كه  است  وي  از علو و عظمت ، پس  است  جالل
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  سرسبز و خرم  بر اثر آن  زمين  گاه فرود آورد آن  آبي  خدا از آسمان  كه  آيا نديدي«

  گمان بي« بود  و پژمرده  خشك  كه بعد از آن ،رويد مي  در آن  كه  با گياهاني »گردد مي

دارد و   احاطه  و بزرگي  هرچيز كوچك  به  وي  و فضل  علم  پس » است  خداوند لطيف

  و بر آنچه  بندگانش امور  دهي تدبير و سامان  به»  است  آگاه«  است  بين و باريك  او دقيق

  .باشد مي  ايشان  صالح  به  كه

  

���Ë��Ê���É��È��Ç��Æ��ÅÄ��Ã��Â������Á��À��¿��¾���Ë��Ê���É��È��Ç��Æ��ÅÄ��Ã��Â������Á��À��¿��¾���Ë��Ê���É��È��Ç��Æ��ÅÄ��Ã��Â������Á��À��¿��¾���Ë��Ê���É��È��Ç��Æ��ÅÄ��Ã��Â������Á��À��¿��¾  
 در ، در ملك ، در آفرينش » اوست  از آن  است  در زمين  مانها و آنچهدر آس  آنچه«

 خداوند  گمان و بي«اند  وي  و روزي  رزق  محتاج  همه  پس  و در تصرف  فرمانروايي

محتاجند   وي  به  همگان  كه درحالي ،ندارد  احتياج  چيزي  و به » نياز است بي

  . است  و حمد و سپاس  ايشسزاوار ست  در هرحالي :يعني » حميداست«

  

��S�� �R��Q��P��O��N��� � � � �M��L��K��J��I��H��G�� � �F��E��D��C�� � � � � � �B� � �A��S�� �R��Q��P��O��N��� � � � �M��L��K��J��I��H��G�� � �F��E��D��C�� � � � � � �B� � �A��S�� �R��Q��P��O��N��� � � � �M��L��K��J��I��H��G�� � �F��E��D��C�� � � � � � �B� � �A��S�� �R��Q��P��O��N��� � � � �M��L��K��J��I��H��G�� � �F��E��D��C�� � � � � � �B� � �A
��]��\��[��Z��Y�������X��WV���U��T��]��\��[��Z��Y�������X��WV���U��T��]��\��[��Z��Y�������X��WV���U��T��]��\��[��Z��Y�������X��WV���U��T  

 ،ها رودخانه ، درختان ، از چهارپايان » است  را در زمين  خدا آنچه  كه  آيا نديدي«

  براي اشيا را  و اين »گردانيد  شما رام  براي«  عناصر و غيره ،هوا ، آب ، خاك ، معادن

  همچنين :يعني »او روانند  فرمان  در دريا به  ها را كه و كشتي«شما پديد آورد   منافع

  كه را از آن  وآسمان«گردانيد   شما رام  آنها در دريا براي  شناوربودن  ها را درحال كشتي

را بر   آسمان  خداوند متعال زيرا »دارد مي  فروافتد، نگاه  بر زمين  خودش  اذن  جز به

  معين  ها و مدارات در جايگاه  آن  و كهكشانهاي  حفظ اجرام  مستلزم  كه  آفريده  اوصافي

  كه  گاه دهند مگر آن  تغيير جهت خود  بيفتند يا از مدارات  كه  آن  بي ،باشد مي  آن

  از شهاب  بعضي  به  كه چنانافتند  فرومي  وي  امر و مشيت  آنها به ،بخواهد  خودش

و   رئوف  مردم  به  خداوند نسبت  گمان بي« بيفتند  بر زمين  دهد كه مي  ها اجازه سنگ
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ها  پديده  اين  از آنجا كه ، است  بسيار مهربان و  بسيار بارأفت  آنان  به :يعني » است  رحيم

  .نيفتد  تا بر زمين  داشته  ا نگهر  آسمان  آنجا كه و از  و مسخر ساخته  رام  آنان  را براي

  

���i��h��g��f��ed��c��b��a��� �̀�_��^���i��h��g��f��ed��c��b��a��� �̀�_��^���i��h��g��f��ed��c��b��a��� �̀�_��^���i��h��g��f��ed��c��b��a��� �̀�_��^  
 شما را  سپس«جماد بوديد   كه بعد از آن »بخشيد  شما را زندگي  كه آن  و اوست«

  درهنگام »كند مي  و باز شما را زنده«  عمرهايتان  رسيدن  پايان  به  در هنگام »ميراند مي

  انسان :يعني » است  ناسپاس  سخت  انسان  گمان بي«  و عقاب  بحسا  براي  برانگيختنتان

نعمتها آشكارند   اين  كه آن با ، است  بر خويشتن  سبحان  خداي  هاي منكر نعمت  سخت

  باب  نيز از همين  بعداز مرگ  كردن  بر زنده  عزوجل  خداي  و انكار قدرت  پنهان  نه

  هيأت  به  عدم  او را از كتم  منان  خداي  چگونه  د كهدان مي  نيك  انسان  كه با آن ، است

  كمال  داد تا به  پرورش او را رشد و  آفريد و باز با نعمتهايش ، آراسته  تمام  بشري

  .رسانيد  اش وجودي

  

��|��{��z��yx��w��v��ut��s���� � � � � �r��q��po��n��m��l����k��j��|��{��z��yx��w��v��ut��s���� � � � � �r��q��po��n��m��l����k��j��|��{��z��yx��w��v��ut��s���� � � � � �r��q��po��n��m��l����k��j��|��{��z��yx��w��v��ut��s���� � � � � �r��q��po��n��m��l����k��j
���~��}���~��}���~��}���~��}  

 ، گذشته  هاي از امت  ديني  هر اهل  براي :يعني » ايم قرار داده  منسكي  هر امتي  براي«

  آن غير  خود به  ويژه  از شريعت  امتي  هيچ  كه  اي گونه  به ، نموديم  وضع  خاصي  شريعت

در   انسان  كه  است  جايي  معناي  به  در اصل  عرب  در كالم  منسك .نكند  تخطي  از شرايع

ناميدند »  مناسك«را   ومشاعر حج  اعمال  جهت  همين  كند به وآمد مي تردد و رفت  آن

  اداي  محل: از  است  عبارت  منسك  كنند پس وآمد مي در آنها تردد و رفت  زيرا مردم

ديگر در   وجه.  است  قرباني  شده  ذبح  حيوانات از  عبارت  منسك: ديگر قولي به.  طاعت

 ١كند مي  و قرباني  حج  در آن  كه  ر داديمقرا  موضعي هر امتي  براي: است  اين  تفسير آن

                                                 
  مخصوص  و مواضع  مناسك  در مورد بقاياي«  ألربعةا  ركانألا«: خود  در كتاب  ندوي  والحسنسيد اب  عالمه 1

  رجوع  آن  توانند به مي  ، محققان است  گفته  سخن  تفصيل  ، به گذشته  مختلف  هاي امت  و عبادت  زيارت

  .نمايند
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  كه  خود است  به  مخصوص  شريعت  داراي  هر امتي :يعني »كنند مي عمل  بدان  آنان  كه«

ها و معابد  و زيارتگاه  و شعاير معين  مناسك  داراي  كند و هر ملتي مي  عمل  آن  به

  امتي  شريعت  مثال تورات . ير آنغ  به  نه  است  مشغول  آن  فقط به  كه  است  مخصوصي

  شريعت  انجيل ،اند برده سر مي به � عيسي  تا بعثت � موسي  بعثت  از زمان  كه  است

 شريعت  اند و قرآن برده سر مي به صمحمد  تا بعثت � عيسي  از بعثت  كه  است  امتي

  امر با تو منازعه  در اين  نبايد كه  پس«باشد  برقرار مي  القيامه  تا يوم  كه  است  مسلمين 

  موجب ، خود است  به  مخصوص  شريعتي  داراي  هر امت  كه  اصل  خود اين :يعني »كنند

و   نزاع  ايشان  و مناسك  در دين صخدا   با رسول  گذشته  امتهاي  بقاياي  كه  است  آن

در امر   ايشان  و شريعت صخدا  آنها از رسول  كه  است  آن  نكنند و نيز مستلزم  ستيزه

  آخرالزمان  شريعت  قيامت  تا قيام  ايشان  بعثت  از زمان  كنند زيرا اسالم  اطاعت  حق  دين

  مردم  يا تمام ،گر ستيزه  گروه  اين :يعني » بخوان  پروردگار خويش  سوي و به«باشد  مي

تو   گمان زيرا بي«  فراخوان  وي  به  و ايمان  و يكتاپرستي  عزوجل  خداي  دين  سوي را به

  در آن  و انحرافي  كجي  هيچ  كه  و مستقيمي  روشن  راه » قرار داري  راست  بر راهي

  . نيست

  

��f��e��d��c��b��a�� �̀�_��f��e��d��c��b��a�� �̀�_��f��e��d��c��b��a�� �̀�_��f��e��d��c��b��a�� �̀�_  
  مكابره و  جدال  گرفتن  جز در پيش  ديگري  اگر راه :يعني »كردند  و اگر با تو مجادله«

  خدا به: بگو پس« ؛آشكار شد  برآنان  حجت  كه نپذيرفتند بعد از آن  با تو را در امر دين

  اين  آنان  و به بسپار  سبحان  خداي  را به  كار آنان  پس :يعني » كنيد داناتر است مي  آنچه

  :بگو  آنان  بگو و نيز به ، تهديد و وعيد است  دربرگيرنده  را كه  سخن

  

m��l��k��j��i�������h��gm��l��k��j��i�������h��gm��l��k��j��i�������h��gm��l��k��j��i�������h��g���������������p��o��n���p��o��n���p��o��n���p��o��n  
  آن ديگر در با يك«و كفار   شما مسلمانان » در مورد آنچه  روز قيامت شما  خدا ميان«

 از  حق  كه  است  هنگام  در آن  پس »كند مي  داوري«  از امر دين »كرديد مي  اختالف

  .شود مي  بازشناخته  باطل
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  خدا آنچه  كه«  اي نموده  و يقين  اي قطعا دانسته !صمحمد   اي :يعني « اي آيا ندانسته«

 هم با  شما در مورد آن  را كه  آنچه  از جمله »داند مي  است  و زمين  را در آسمان

  وزمين  در آسمان  تعالي  حق  هاي  دانستني  تمام :يعني » اينها همه«ورزيد  مي  اختالف 

قطعا «  است  شده  محفوظ نوشته  در لوح  تعالي  نزد حق :عنيي » است  ثبت  در كتابي«

و   آسمان در  كه  آنچه  به  تعالي  حق  علمي  ا احاطهقطع :يعني » است  بر خدا آسان  اين

  . است  آسان  بر وي ، است  زمين

او   به  بود پس  قلم ،آفريد �خداوند  كه  چيزي  اولين« :است  آمده  شريف  در حديث

  قلم  پس .شود  مي  واقع  را كه  هر چه  بنويس :فرمود ؟ بنويسم  چه :گفت . بنويس :دفرمو

  .« نوشت را  افتاد و همه  جريان  به ،آيد پديد مي  تا روز قيامت  كه  در هرآنچه

  

��¼��»���º¹�� �̧�¶µ�� �́�³��²��±�° �̄�®��¬��«��ª©�� �̈�§��¼��»���º¹�� �̧�¶µ�� �́�³��²��±�° �̄�®��¬��«��ª©�� �̈�§��¼��»���º¹�� �̧�¶µ�� �́�³��²��±�° �̄�®��¬��«��ª©�� �̈�§��¼��»���º¹�� �̧�¶µ�� �́�³��²��±�° �̄�®��¬��«��ª©�� �̈�§  
 » است  نكرده  نازل  بر آن  دا حجتيخ  كنند كه مي  را عبادت  خدا چيزي  جاي و به«

 سبحان  خداي  از جانب  روشن  حجتي  آنها به  در پرستش  پرستند كه را مي  بتاني :يعني

 از » نيست  دانشي  هيچ  آن  را بر ثبوت  آنان  كه«پرستند  مي »را  و چيزي«نيستند   متكي 

 يا دانش ،كند  داللت  پرستش  نآ  بودن بر جايز  از وجوه  وجهي  به  كه  اي عقلي  دانش

  جهل  محض  به  آنان  باشند بلكه  كرده  نقل  يا از رسولش �را از خدا  آن  كه  اي نقلي 

 » نيست  ستمكاران  براي  اي دهنده  ياري  و هيچ«پرستند  را مي  بتان  اين  خويش

  .كند  دفع  را از آنان �خداوند  عذاب كه
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��Ü��ÛÚ��Ù��Ø��×����Ö��ÕÔ���Ó������Ò��Ñ��Ð��ÏÎ��Í�����Ì��Ë��Ü��ÛÚ��Ù��Ø��×����Ö��ÕÔ���Ó������Ò��Ñ��Ð��ÏÎ��Í�����Ì��Ë��Ü��ÛÚ��Ù��Ø��×����Ö��ÕÔ���Ó������Ò��Ñ��Ð��ÏÎ��Í�����Ì��Ë��Ü��ÛÚ��Ù��Ø��×����Ö��ÕÔ���Ó������Ò��Ñ��Ð��ÏÎ��Í�����Ì��Ë

���Þ�����Ý���Þ�����Ý���Þ�����Ý���Þ�����Ý  
عقايد  بر  كه  است  آياتي :بينات  آيات »شود  خوانده  ما بر آنان  بينات  آيات  و چون«

  دهخوان  ما برآنان  روشن  آيات  اين  چون ! آري .دارد  روشني  داللت  الهي  و احكام  حق

زيرا در  » دهي مي  اند، انكار را تشخيص كفر ورزيده  كه  كساني  در چهره« ؛شود

  بيني مي ، هويداست  هايشان چهره بر  رويي و ترش  خشم  نشانه ، نقرآ  آيات  شنيدن  هنگام

از   در اينجا عبارت »منكر« :قولي به .شوند مي و اخمو  كشند و عبوس مي  درهم  چهره  كه

را   آنان ،شود  خوانده  ما بر آنان  بينات  آيات  چون :يعني ، است  و گردنكشي  ييجو برتري

  توجهي  هيچ  آن  و به  گردانده  روي  از آن  كشند و متكبرانه برمي  گردن  كه  بيني مي

 »ور شوند خوانند حمله مي  ما را بر آنان  آيات  كه  كساني  به  است نزديك«كنند  نمي

  يا دشنام ، با زدن ؛برند  حمله  و اصحابشان صخدا   رسول  به  كه  نمانده  چيزي :يعني

و  » كنم  آيا آگاهتان: بگو«  قهر است  معناي  به :سطو  اصل .آنها  كردن  يا بازداشت ، دادن

در   اكنون هم  كه  چيزي  آيندتر از اين ناخوش  به :يعني » بدتر از اين  به«  دهم شما را خبر

 ما را بر شما  آيات  كه  بر كسي  شدن و خشمگين  از غيظ و خودخوري ؛داريد قرار  آن

و   ساخته  شما آماده  را براي  قهار آن  خداي  كه » است  دوزخ«چيز بدتر   آن ؟خواند مي

 بد  چه  دوزخ:يعني » است  بد سرانجامي  و چه  است  داده  وعده  كافران  را به  خدا آن«

  .پيونديد مي  آن  به  شما سرانجام  كه  است  جايگاهي

  

�I��H��GF��E��D��C�����B��A�I��H��GF��E��D��C�����B��A�I��H��GF��E��D��C�����B��A�I��H��GF��E��D��C�����B��A�������Q��P��O��N��M��L��K��J���Q��P��O��N��M��L��K��J���Q��P��O��N��M��L��K��J���Q��P��O��N��M��L��K��J
TS��RTS��RTS��RTS��R������ �̀�_�� �̂��]��\[��Z��Y��X��W��V��U�� �̀�_�� �̂��]��\[��Z��Y��X��W��V��U�� �̀�_�� �̂��]��\[��Z��Y��X��W��V��U�� �̀�_�� �̂��]��\[��Z��Y��X��W��V��U  

آنها   پرستشگران  عقلهاي  و سبكي  و خامي  بتان  حقارت  درباره  خداوند متعال  سپس

  گويي »فرادهيد گوش   بدان  شد پس  هزد  مثلي ! مردم  اي« :فرمايد زند و مي مي  مثلي

  معبودان  اين  مثل  قرار دادند پس  شبيهي  برايم  در امر پرستش  مشركان :فرمايد مي
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 ! مشركان  اي ، از بتان »خوانيد مي جز خدا  را كه  كساني  هرآينه« :را بشنويد  باطلشان

ذاتا   مگس  كه آن با ،ستندتوانا ني  مگسي  بر آفريدن  حتي »آفرينند نمي  هرگز مگسي«

 »كنند  اجتماع  آن  آفريدن  هرچند براي«  است  و جسما نيز كوچك  ارزش حقير و بي

شوند اما از   جمع  آن  آفريدن  براي  همه  شدگان و پرستش  هرچند پرستشگران :يعني

توانند  بربايد، نمي  از آنان  چيزي  مگس  و اگر آن«عاجزند   هم  مگس  يك  حتي  آفريدن

  عاجزند و از آن  هم ضعيفي  حيوان  چنين  كردن  از خلق  هرگاه  پس »گيرند  را بازپس  آن

  است  ربوده  از آنان  كه  آنچه  گرفتن  در بازپس  ضعيف  حيوان  توانند با آن نمي ، گذشته

  و اندامي  رمج  داراي  مگس به  نسبت  كه  از چيزهايي  غيرآن  يقينا از آفريدن ،كنند  مقابله

دو  هر  و مطلوب  طالب«ترند  عاجزتر و درمانده ، بيشتر است  بزرگتر و نيرو و توان

يا  ،كنند مي  را طلب  مگس  آفرينش  كه اين  از حيث ،اند طالب  همچون  بتان »ناتوانند

 . است  مگس  هم  طلبند و مطلوب مي  است  ربوده  از آنان  را كه  آنچه  گرفتن  بازپس

  يعني ،آنها « طالبان«  باشند كه  ناتوانشان  بتان ،« مطلوب«مراد از   كه  است  محتمل  مچنانه

  .عاجزتراند آنها از آنها  مشرك  پرستشگران

  

��k��j��i��h�����g��fe��d��c��b��a��k��j��i��h�����g��fe��d��c��b��a��k��j��i��h�����g��fe��d��c��b��a��k��j��i��h�����g��fe��d��c��b��a  
 حق  كه او را چنان :يعني »، قدر نگذاشتند سزاوار قدر اوست  كه خداوند را چنان«

  بتاني  از آنجا كه ؛نشناختند ، اوست  معرفت  حق  كه نكردند و چنان  تعظيم  اوست  تعظيم 

  خداست  در حقيقت«قرار دادند   شركايش ،ناتوانند  هم  مگسي  كردن  از دفع  حتي  را كه

از   ناتوان اند  جماداتي  كه  مشركان  دروغين  خدايان  برخالف » است  غالب  تواناي  كه

  . از هر امر ديگري  و ناتوان  زيان  دفع سود و از  رساندن

  

��x��w��v��u�����t��sr��q��p������o��n���m��l��x��w��v��u�����t��sr��q��p������o��n���m��l��x��w��v��u�����t��sr��q��p������o��n���m��l��x��w��v��u�����t��sr��q��p������o��n���m��l  
 و  ميكائيل ، اسرافيل ، مانند جبرئيل »گزيند برمي  رسوالني  فرشتگان  خدا از ميان«

 ، موسي ، مانند ابراهيم » مردم  از ميان«گزيند  را برمي  نيز رسوالني »و« ‡عزرائيل

او را   را برگزيده  اي فرشته ، فرشتگان  عظيم  خيل  از ميان  پس ‡حمدو م  عيسي
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  ارواح  قبض  را براي  يا فرشته ، مردم  سوي را به ‡فرستد و باز انبيا انبيا مي  سوي به

فرستد  مي ، آنهاست  مندي بهره  اسباب  كه  چيزهايي  آوردن  فراهم  يا براي ، مخلوقاتش

  كسي  چه  داند كه مي و  آنان  به » بيناست«را   بندگانش  سخنان « خدا شنواست  گمان بي«

  . است  گزينش  اين  شايسته  از آنان

  

���d�����c��b��a�� �̀�_~��}��|��{��z���y���d�����c��b��a�� �̀�_~��}��|��{��z���y���d�����c��b��a�� �̀�_~��}��|��{��z���y���d�����c��b��a�� �̀�_~��}��|��{��z���y  
 �خداوند :يعني »داند ، مي است  سرشان  پشت  و آنچه  است  رويشان  پيش  آنچه«

  داند لذا آن مي دهند مي  انجام ـو بشر   از فرشتگان  اعم ـ  فرستادگانش  را كه  آنچه

كنند   پنهان ،مأمورند  آن  تبليغ  به  را كه  از پيامهايي  قادر نيستند تا چيزي  فرستادگان

 :است  يا مراد اين .كنند  تبليغ ،اند مأمور نشده  آن  ابالغ  به  را كه  توانند آنچه نمي  كه چنان

تأخير   به  را كه  اند و آنچه فرستاده  خير و شر پيش  مالاز اع  مردم  را كه  آنچه �خداوند

  لذا او بر همه »شود مي  خدا بازگردانيده  سوي  كارها به  و همه«داند  مي ،اند افگنده

  . چيز محيط و مسلط است

  

��n�� � � �m� �l��k� � �j� �i��h��g� �f� �e��n�� � � �m� �l��k� � �j� �i��h��g� �f� �e��n�� � � �m� �l��k� � �j� �i��h��g� �f� �e��n�� � � �m� �l��k� � �j� �i��h��g� �f� �e
���q��p��o���q��p��o���q��p��o���q��p��o  

 خداي  را كه  نمازي :يعني »نيدك  و سجده  ايد، ركوع آورده  ايمان  كه  كساني  اي«

 كه  است  آمده  شريف  در حديث .برپا داريد  گردانيده  شما مشروع  را براي  آن  عزوجل 

  هركس  پس  است  شده  داده  فضيلت  دو سجده  به  حج  سوره« :فرمودند صخدا   رسول 

  آيه ، آيه  اين  رآنند كهها ب و مالكي  احناف  ولي .»آنها را نخواند ،كند نمي  در آنها سجده

نماز   سجده  از آن مراد  كه  است  بر آن  دليل  ركوع  به  سجده  زيرا پيوستگي  نيست  سجده

  اين :اند كه نيز گفته  باب در اين  وارده  حديث  آنها در باره . تالوت  سجده  باشد نه مي

كند  را رد مي  آن ، است  شده نقل � كعب بن از ابي  كه  و روايتي  است  ضعيف  حديث

برشمرد و  ،بود  شنيده صخدا   ازرسول  را كه  تالوتي  هاي سجده � كعب بن زيرا ابي

را   و پروردگارتان« .را  بيشتر از آن  كرد نه را ذكر  تالوت  سجده  فقط يك  حج  در سوره
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  جاي به ، است  ردهشما را بدانها امر ك �خداوند را كه  عباداتي  انواع  تمام :يعني »بپرستيد

  آن  اهم  كه ؛دهيد  انجام  خير است  را كه  هرآنچه :يعني »دهيد  و كار خير انجام«آوريد 

  در پيش ، مردم  به  رساندن  نفع  كه باشد چنان مي  نوافل  دادن  انجام  و سپس  فرايض  اداي

  خيرهاست  ز بهتريننيز ا  رحم  صله  و رعايت  با ديگران  نيك  اخالق رفتار و  گرفتن

  دادن  انجام  وسيله  به ؛ در روز قيامت  الهي  ورضاي  رحمت  به »رستگار شويد  باشد كه«

  .اوامر  اين

  

��¦¥��¤��£��¢¡������~��}���|���{��z��y��x��wv��u��t��s��r��¦¥��¤��£��¢¡������~��}���|���{��z��y��x��wv��u��t��s��r��¦¥��¤��£��¢¡������~��}���|���{��z��y��x��wv��u��t��s��r��¦¥��¤��£��¢¡������~��}���|���{��z��y��x��wv��u��t��s��r
��¸¶��µ�� �́ �³���²��±��°�� �̄ �®��¬��«��ª��©��� �̈ �§��¸¶��µ�� �́ �³���²��±��°�� �̄ �®��¬��«��ª��©��� �̈ �§��¸¶��µ�� �́ �³���²��±��°�� �̄ �®��¬��«��ª��©��� �̈ �§��¸¶��µ�� �́ �³���²��±��°�� �̄ �®��¬��«��ª��©��� �̈ �§

��Ã��Â��ÁÀ��¿��¾��½�����¼��»��º��¹��Ã��Â��ÁÀ��¿��¾��½�����¼��»��º��¹��Ã��Â��ÁÀ��¿��¾��½�����¼��»��º��¹��Ã��Â��ÁÀ��¿��¾��½�����¼��»��º��¹������������Æ���Å���ÄÆ���Å���ÄÆ���Å���ÄÆ���Å���Ä������������  
و   توان  بردن كار به :از  است  عبارت �خدا  جهاد در راه »خدا جهاد كنيد  و در راه«

طور  و به  از بالد مسلمين  كردنشان  با كفار و دفع  جنگيدن ، دشمن  عليه  نيرو در مبارزه

  كرده نهي  نامر يا از آ  را بدان  مؤمنان  خداوند متعال  كه  هر چيزي  جا آوردن به  كلي

و جهاد   شيطان جهاد با ،آشكار مانند كفار  جهاد با دشمن :است  نوع  جهاد بر سه . است

  خالصانه :يعني » اوست جهاد  حق  كه چنان« ؛جهاد كنيد �خدا  در راه ! آري . با نفس

 پيكار برخيزيد و در  به  و جانتان  زبان ، او با مال  جهاد كنيد و در راه �خدا  براي

  اوست«جهاد   حق  همان  است  اين  نترسيد كه  مالمتگري  هيچ  از مالمت  امر وي  اجراي

بر شما   حرجي  هيچ  و در دين« خود  دين  براي »برگزيد« ! مسلمانان  اي »شما را  كه

را   و آساني  سهل  قرار نداد و شريعت برشما  اي و سختي  دشواري  هيچ :يعني »قرار نداد

  زنان  شما در امر نكاح  مثال براي.. .گردانيد مشروع  زندگيتان  برنامه  عنوان  به شما  براي

شما   براي ،داد  رخصت  يمين  ملك  را به  بيشتري  زنان  و حتي  چهار زن ، سه ،دو  گرفتن

  بيمار يا در حال  را بخوريد و اگر كسي  و روزه  كوتاه در سفر نماز را  داد كه  رخصت

  قادر به  ديگري  برگزار كند اگر بر وجه  اشاره  تواند نماز را به مي ، با كفار است  جنگيدن

بر  ،و دشوار  سنگين  تكاليف  شما به  نكردن  با مكلف �خداوند ! آري. نيست  آن  اداي

  كه  در آنچه  دادن  و استغفار و كفاره  در توبه  و با گشودن  نگرفت  و تنگ  شما سخت
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  شرع  هاي و نيز با غير اينها از رخصت  گردانيده  را در آنها مشروع  و ارش  وديت  كفاره

  كه چنان .قرار داد  از گناه  خروجي  شما راه  براي ، است  آمده  تفصيل  به  فقه  در كتب  كه

  دين  به  من :ةالسمح  ةبالحنفي  بعثت« :اند فرموده  شريف  در حديث ص  اكرم  رسول

  .« ام شده  برانگيخته  آسان  گراي حق

  وسعت و  مانند فراخي  را به  دينتان :يعني . است  بوده  نيز چنين » ابراهيم  پدرتان  آيين«

 :است  گفته  در تفسير آن  اما زجاج . گردانيديم  بر شما وسيع ،� ابراهيم  پدرتان  آيين

  ناميده  مسلمين پدر  يرو  از آن � ابراهيم .»كنيد  پيروي � ابراهيم  پدرتان  از آيين«

  ابدي  حيات  سبب  كه  اين  از حيث  و ايشان  است ص  او جد محمد مصطفي  شد كه

  تغليب  از باب� يا ابراهيم .باشند مي  امتشان  براي  مانند پدري ،هستند  خويش  امت

 »او«. اند وي  از نسل  اعراب  اكثريت  كه  جهت  شد بدان  ناميده  مسلمانان  پدر همگي

  قولي به . پيشين  دركتابهاي » گذاشت  نام  مسلمان  از اين  شما را پيش« �خداوند :يعني

  دعاي  با اين ؛ناميد  مسلمان از اين  شما را پيش  بود كه � ابراهيم :است  مراد اين

�Y} :خويش �X� �W� �V� �Uz�: )تو   براي  كه  قرار ده  امتي ما نيز  و از نسل

  ناميده  شما مسلمان ،نيز  قرآن در :يعني» نيز  و در اين« .»128/   قرهب« )مسلمان باشند

  گواه  و شما بر مردم«  قرآن  ورساندن  با تبليغ »باشد  پيامبر بر شما گواه  تا اين«ايد  شده

تا  :است  يا مراد اين .اند رسانده  آنان  را به  الهي  پيامهاي  پيامبرانشان  كه  بر اين »باشيد

باشيد   گواه ،ايد آنها رسانده  را به �خداوند  شريعت  كه  بر امتهايي  در روز قيامتشما 

 ، يادآوري  به  دو فريضه  اين  تخصيص »بدهيد را  نماز را برپا داريد و زكات  پس«

  خويش  او را پناه :يعني »زنيد  خدا چنگ  و به«  آنهاست بسيار  و فضيلت  خاطر شرف به

امور خود التجا كنيد   او در تمام  داريد و به  و هراس  بيم  ازآن  كه  چه قرار دهيد از هر

  و چه  نيكومواليي  چه«  امور شماست  او مددكار و متولي :يعني » شماست  او موالي«

  دادنتان  امور شما و نصرت  و كارسازي  او در واليت :يعني » است  اي دهنده  نيكوياري

مانند  بي ،خود  و جمال  جالل  صفات  در تمام  كه ندارد چنان  ننديهما  هيچ ، دشمنانتان بر

  . همتاست و بي
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  ﴾مومنون   سوره ﴿
 . است  آيه) 118(  و داراي  است  كيم

  

��A��A��A��A﴿: تعالي  حق  فرموده  شد زيرا با اين  ناميده»  مؤمنون»  مباركه  سوره  اين :تسميه  وجه  
C��BC��BC��BC��B﴾� �� �� �� و   مؤمنان  گانه هفت  اوصاف  بيان  نيز به  از آن بعد  و آيات  است  آغاز شده�

ـ   است  برين  فردوس  بردن  ارث  از به  عبارت  ـ كه  در آخرت  ايشان  عظيم  پاداش

  .پردازد مي

اند  كرده  روايت � الخطاب از عمربن  و حاكم  نسائي ، ترمذي ،احمد :سوره  اين  فضيلت

مانند   اي زمزمه  ايشان  چهره  نزديك صخدا   لبر رسو  وحي  نزول  هنگام :فرمود  كه

  بود و ما ساعتي  نزول  درحال  بر ايشان  وحي  روزي .شد مي  شنيده  زنبور عسل  صداي

  دستان ، كرده  قبله  به  روي  ايشان  شد سپس  تمام  بر ايشان  وحي  تا نزول  كرديم  درنگ

 ال تهنا،كرمنا وأزدنا وال تنقصنا، و  اللهم« :ددعا كردن  برداشتند و چنين  آسمان  خود را به

و از ما   بر ما بيفزاي !بارالها :أرضناعنا و  وارض تؤثر علينا، ال تحرمنا، وآثرنا والعطنا وأو

  ما را برگزين ، نگردان  و ما را محروم  ما بده  به ، نكن  بدار وخوارمان  مان گرامي ، نكن  كم

 :فرمودند  سپس .« كن  و ما را راضي  باش  و از ما راضي  دهم  ترجيح را بر ما  و ديگران

  بهشت  آنها را برپا دارد، به  هر كس  شد كه  نازل  آيه  ده  بر من  اكنون  همين  تحقيق  به«

  .»نمودند  را تمام  آيه  تا ده  ��������﴾...C��B��AC��B��AC��B��AC��B��A﴿: كردند  قرائت  گاه شود آن مي  داخل

  

��D��C��B��A��D��C��B��A��D��C��B��A��D��C��B��A  
  گردآورنده  كه  مؤمناني  بلكه  آنان  همه  نه  ولي »رستگار شدند  مؤمنان  كه  راستي به«

  :زيراند  صفات
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���J��I��H��G��F��E���J��I��H��G��F��E���J��I��H��G��F��E���J��I��H��G��F��E  
 نرمدلي و  خودشكني ، قلب  ترس ، فروتني :خشوع »خاشعند  در نمازشان  كه  كساني«

  خارج  اشياي  به  نكردن  التفات ، آرامش :از  است  عبارت ،در نماز  خشوع :قولي به . است 

خدا   رسول :است  آمده  شريف  در حديث .خود  با اعضا و لباس  نكردن  از نماز و بازي

  لو خشع« :فرمودند ،كرد مي  خود بازي  ريش نماز با  درحال  را ديدند كه  مردي ص

او   قطعا اندامهاي ،بود  وفروتن  خاشع )آقا(  اين  اگر قلب :جوارحه  لخشعت ،هذا  قلب

پيدا   خشوع  كسي  نماز فقط براي در  پس .»كرد خود را حفظ مي  و سكون  آرامش نيز

  حاضر باشد و در اين  نيايش  خلوتگاه به  اندروني  هاي از همهمه  فارغ  دلش  شود كه مي

در   كه چنان .افزا خواهدبود و روح  بخش بسيار راحت  نماز برايش  كه  است  هنگام

در   من  روان  آرامش ...« :فرمودند صخدا  رسول  كه  است  دهآم  ديگري  شريف  حديث

  .« است  شده  نماز قرار داده

  رسول :فرمود  كه  است  كرده  روايت � از ابوهريره  آيه  اين  نزول  سبب  در بيان  حاكم

  اين  چون  كردند پس مي  معطوف  آسمان  سوي را به  نگاهشان ،نماز  در هنگام صخدا 

  .را فروانداختند  سرشان ،شد  ازلن  آيه

  

��P��O������N��M��L��K��P��O������N��M��L��K��P��O������N��M��L��K��P��O������N��M��L��K  
پرهيز  :از  است  عبارت ،از لغو  مؤمنان  گرداني روي »گردانند از لغو روي  كه  و آنان«

و هر   معصيت ، ياوه ، بيهودگي ،لهو ، هر باطل :لغو . آن  به  توجه  و عدم  از آن  كردنشان

  .شود مي  معاصي  و همه  شرك  شامل ،لغو :قولي هب . است  گفتار و كردار ناپسندي

  

��U��T���S��R��Q��U��T���S��R��Q��U��T���S��R��Q��U��T���S��R��Q  
 صدقات ،در اينجا  مراد از زكات . طور مداوم  به »پردازند را مي  زكات  كه  و آنان«

 :گويد مي كثير ابن .گردد  مسلمانان  به  رساني نفع  سبب  كه  است  و هر عملي  و نفل  فرض 

 .« است  اموال  زكات ، مراد از آن  اما اكثر علما برآنند كه  است  يمك  كريمه  آيه  كه با آن«

ظاهرا از   شد ولي  فرض  در مدينه  هجري  دوم  در سال  زكات ، صحيح  بنا بر روايات
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بود اما مقادير و   شده  فرض  در مكه  زكات  اصل  آيد كه بر مي  كثير چنين ابن  روايت

  .شد  فرض  در مدينه  آن  هاي نصاب

  

��Z��Y��X��W��V��Z��Y��X��W��V��Z��Y��X��W��V��Z��Y��X��W��V  
  اطالق هر دو  مرد و زن  جنسي  بر آلت :فرج »دارند مي  خود را نگاه  فروج  كه  و آنان«

خود را از   هاي شرمگاه ، و عفت  پاكدامني  به  شدن  با آراسته  كه  مؤمناني :يعني .شود مي

  .شدند دارند نيز رستگار مي  نگاه ، نيست  حالل  برايشان  كه  هرآنچه

  

���e��d��c��b��a�� �̀�_��� �̂�]���\��[���e��d��c��b��a�� �̀�_��� �̂�]���\��[���e��d��c��b��a�� �̀�_��� �̂�]���\��[���e��d��c��b��a�� �̀�_��� �̂�]���\��[  
  حرام خود در  جنسي  شهوت  بردن كار در به  انسان :يعني » خويش  مگر بر همسران«

جز در مورد  خود را  جنسي  شهوت  مأمورند كه  لذا مؤمنان  و پيگرد است  مورد نكوهش

يا بر «دارند   نگه ـ  نيست  سرزنشي  با آنها هيچ  شان راني در شهوت  كه ـ  همسرانشان

  از كنيزاني  خويش  شرمگاه  نگهداشت  مأمور به :يعني » است  يمينشان  ملك  كه  آنچه

  بر آنان  صورت  اين در  پس«اند  شده  آنان  دست  ملك ، خالص  ملك  به  نيستند كه

  براي لذا  و كنيزانشان  از همسران  خويش  شرمگاه  داشت نگه  در عدم » نيست  نكوهشي

  مانعي  باره  در اين  كه مادامي ، است  نيز حالل  از كنيزانشان  جنسي  گيري بهره  مؤمنان

خواهر  ـمثال  ـ  كنيزك  آن  كه اين  از قبيل ؛باشد وجود نداشته  فرارويشان  شرعي

 ،بپردازند  حرام  راني شهوت  درآيند وبه  محدوده  اما اگر در غير اين .باشد  شان رضاعي

  :فرمايد مي  كه گيرند چنان قرار مي  و مجازات  مورد نكوهش

  

��m��l��k��j��i��h��g��f��m��l��k��j��i��h��g��f��m��l��k��j��i��h��g��f��m��l��k��j��i��h��g��f  
از   آنان« را  خويش  و كنيزان  همسران  سواي :يعني »كند  طلب  اين  سواي  هركه  پس«

لذا   نيست  حالل  برايشان  كه  آنچه  سوي تجاوزكارند به :يعني »حد درگذرندگانند

  .دكارن ستمگر و گنه

  .اند كرده  استدالل )جلق(  استمنا با دست  بر تحريم ، آيه  اين  جمهور فقها با استناد به
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��s��r��q��p���o��n��s��r��q��p���o��n��s��r��q��p���o��n��s��r��q��p���o��n  
 »را و عهد خود« ؛شوند  قرار داده  امين  بر آن  چون »خود را  هاي امانت  كه  و آنان«

  ايمن  آن بر  انسان  كه  است  چيزي :امانت »كنند مي  رعايت« ؛ببندند  عهد و پيماني  چون

و   حجت  هيچ �خداوند  بودن  شود و جز گواه  گردانيده  امين  آن و بر  شده  ساخته

  مؤتمن ،شود مي  گذاشته  اي وديعه  نزد وي  كه  كسي  نباشد پس  بر آن  ديگري  اثبات

 ،اريدند  بر آن  وحجتي  مدرك  دهيد كه مي  وامي  وي  به  كه  كسي ، است )دار امانت(

  امور جامعه  اولياي ،اند مؤتمن  تكفلشان  تحت  كودكان  درباره  پدر و ولي ، است  مؤتمن

  خويش  و طهارت  در نماز و روزه  اند و مؤمن مؤتمن  خويش  رعاياي  در حق  اسالمي

  بندگانش  يا به  سبحان  خداي  به  آن در مورد  كه  است  چيزي :اما عهد . است  مؤتمن

  . داري نگه  يعني :رعايت .شود مي  دادهتعهد 

  

��y��x���w��v��u��t��y��x���w��v��u��t��y��x���w��v��u��t��y��x���w��v��u��t  
 در  طور مداوم  آنها به  با برپاداشتن »كنند مي  محافظت  بر نمازهايشان  كه  و آنان«

و   وتمام  تام  آنها بر وجه  و قرائت  و سجده  ركوع  جا آوردن آنها و به  مخصوص  اوقات

  .آنها  اذكار مشروعه  خواندن

 صخدا  از رسول :فرمود  كه  است  آمده �مسعود ابن  روايت  به  شريف  حديثدر 

نماز در « :؟ فرمودند محبوبتر است �خداوندنزد   عمل  كدام !هللا يا رسول :كردم  سؤال

  كدام  بعد از آن :گفتم .« با والدين  نيكي« :؟ فرمودند عمل  كدام  سپس :گفتم .« آن  وقت

را   صفات  ذكر اين  خداوند متعال  جهت  از اين .»�خدا  د در راهجها« :؟ فرمودند عمل

  رسول  كه  است  آمده  شريف  درحديث  همچنين .برد  پايان  به  با نماز آغاز و با نماز هم

  توانيد در تحت را نمي  پايداري  ثواب ورزيد و هرگز  پايداري« :فرمودند صخدا 

  و بر نماز مواظبت  شما نماز است  اعمال  هترينب  حصر و شمار درآوريد و بدانيد كه

  .« مؤمني  كند جز شخص نمي
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��}��|��{��z��}��|��{��z��}��|��{��z��}��|��{��z  
و   شايستگان :يعني » ايشانند وارثان«  فوق  اوصاف  گردآورندگان :يعني » گروه  اين«

  :؟ چيزي  بر چه ميراث ،بر باشند ميراث  كه اين  به  حقان ذي

  

��d��c��b��a�� �̀����_��~��d��c��b��a�� �̀����_��~��d��c��b��a�� �̀����_��~��d��c��b��a�� �̀����_��~  
  بلندترين  فردوس .شوند مي  آن  مستحق :يعني »برند مي  ارث را به  فردوس  كه  آنان«

كفار   منازل  ايشان :است  اين  معني  قولي به .قرار دارد  آن  در ميانه  كه  است  بهشت  مكان

  براي  سبحان  خداي ـآيد  برمي  از احاديث  كه چنان ـبرند زيرا  مي  ميراث  به  را در بهشت

 »اند  در آنجا جاودانه  آنان«  است  آفريده  در دوزخ  و منزلي  در بهشت  منزلي  نسانيهر ا

  .ميرند مي  در آن  و نه شوند مي  اخراج  از آن  نه ،ماندگار  و هميشه

 كه  است  آمده صخدا   از رسول  و مسلم  بخاري  روايت  به  شريف  در حديث

تفجر   منهو  ةوسط الجنأو  ةالجن  عليأ  نهفإ  الفردوس  اسألوهف  ةالجن  اهللا  اذا سألتم« :فرمودند 

  فردوس ،كرديد مي  را درخواست  از خدا بهشت  چون :الرحمن  عرش  فوقهو  ةنهار الجنأ

  انهار بهشت  همه ، است  آن  و ميانه  بهشت  جاي  بلندترين  را از او بخواهيد زيرا فردوس

  .»قراردارد  بر فراز آن  رحمان  شود و عرش مي  جاري  از فردوس

  المؤمنين ام  از عائشه. ذكر شد  آيه  در ده  كه  و مفلح  وارسته  مؤمنان  بود اوصاف  اين

  رسول  اخالق« :بود؟ فرمود  چگونه صخدا   رسول  اخالق: عنها پرسيدند هللا رضي

�C��B��AC��B﴿: كرد  تالوت  گاه آن» بود  قرآن صخدا  �AC��B� �AC��B� �A﴾به تا رسيد����  ﴿u��tu��tu��tu��t��� �� �� ���v��v��v��v
x���wx���wx���wx���w﴾بود  چنين اين صخدا   رسول  اخالق: فرمود  ، سپس.  

  

��l��k��j��i���h��g��f��e��l��k��j��i���h��g��f��e��l��k��j��i���h��g��f��e��l��k��j��i���h��g��f��e  
  آدم  كه  است  گلي  همان  آن  اصل » آفريديم  از گل  اي را از سالله  انسان  و هرآينه«

  از گل را  آدم« :گويد مي  آيه  در معني  از قتاده  نقل  كثير به ابن .شد  آفريده  ابوالبشر از آن

از   عبارت  آن و  است  از سل :سالله . نزديكتر است  سياق  به  معني  و اين .« آورديم  بيرون
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  اي را از نطفه  انسان :است  اين  معني  حاصل  پس .  است  از چيزي  چيزي  آوردن  بيرون

فرزند   نيز به و  فرزند سليل و  است  سالله  نطفه  پس . آفريديم  از گل  شده  آورده  بيرون

  .شود مي  اطالق  سالله  هم

  

��s��r��q��p��o��n��m��s��r��q��p��o��n��m��s��r��q��p��o��n��m��s��r��q��p��o��n��m  
در   اي نطفه« اند آدم  بني  همان  كه  وي  اعتبار افراد و نسل  به ،را  آدم :يعني »باز او را«

  . است  همانا رحم  كه » استوار قرار داديم  قرارگاهي

  

�����~��}��|���{��z��y��x��w��v��u�� �t�����~��}��|���{��z��y��x��w��v��u�� �t�����~��}��|���{��z��y��x��w��v��u�� �t�����~��}��|���{��z��y��x��w��v��u�� �t
�¤��£��¢��¡�¤��£��¢��¡�¤��£��¢��¡�¤��£��¢��¡����������«��ª��©�� �̈�§��¦¥��«��ª��©�� �̈�§��¦¥��«��ª��©�� �̈�§��¦¥��«��ª��©�� �̈�§��¦¥  

  بسته  خون  سفيد را به  نطفه :يعني » درآورديم  علقه  صورت  را به  نطفه  آن  گاه آن«

 مضغه  صورت  را به  بسته  خون  آن  پس«  كرديم  متحول  شكلي  مستطيل  سرخرنگ

عد از ب  كه ، و صورت  و هيأت  شكل  بدون  اي پاره گوشت  صورت  به :يعني » گردانيديم 

و   هيأت  داراي  اي پاره گوشت  به ، و هيأت  شكل بي  پاره  گوشت  آن ، در تطور بعدي  آن

  به  كه » ساختيم چند  را استخوانهايي  پاره  گوشت  آن  پس«شود  مي  تبديل  صورت

استوار   اند تا ستوني شده وصل  هم  به  مخصوصي  اشكال  و به  و با صالبت  محكم  طرزي

 ـ  بر هر استخواني :يعني » پوشانيديم  استخوانها را با گوشتي  بعد آن«باشند   بدن  براي

او   آفريديم  گاه آن«  رويانيديم  گوشتي ـ  است  و درخور آن  مناسب  كه  مقداري  همان  به

  روح ـنبود   بيش  جمادي  كه بعد از آن ـ  درجنين  گاه آن :يعني» ديگر  آفرينشي  را به

و ديگر   و ادراك  و بينايي  و شنوايي  تحرك  داراي ،ديگر شد  پس او آفرينشي  مدميدي

  رحم  او را از درون ، در وي  شده  آفريده  نيروهاي  ساختن  با كامل  استعدادها و سرانجام

  نيكوترين  كه  است  خداوندي  بزرگ  پس«  آورديم  بيرون  از آن  خارج  دنياي  به

  و ثنا است  و سپاس  سزاوار تعظيم  روي  از آن  سبحان  خداي :يعني » است  آفرينندگان

  .باشد مي  و آفرينشگران  صنعتگران  استواركارترين و  بهترين  كه
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...  نمودم  در چهار چيز موافقت  با پروردگارم« :فرمود  كه  است شده  روايت �از عمر

��k��j��i���h��g��f��e��k��j��i���h��g��f��e��k��j��i���h��g��f��e��k��j��i���h��g��f��e﴿: شد  نازل  چون  بود كه  چهار چيز اين  از آن  يكي
��©��ª﴿: گفتم  من ﴾... �̈�§ª��©�� �̈�§ª��©�� �̈�§ª��©��   .»شد  نازل  بودم  گفته  كه  گونه همان  پس. ��������﴾§�̈�

  

��²��±���°�� �̄��®��¬��²��±���°�� �̄��®��¬��²��±���°�� �̄��®��¬��²��±���°�� �̄��®��¬  
  رسيدن سر و به  مراحل  اين  بعد از طي :يعني »ميريد قطعا مي  شما بعد از اين  سپس«

  .رهنورديد  مرگ  سوي به  ناخواه خواه ، هايتان اجل

  

� �́�³� �́�³� �́�³� �́�³������¹�� �̧�¶��µ��¹�� �̧�¶��µ��¹�� �̧�¶��µ��¹�� �̧�¶��µ  
  براي؛ محشر  سوي به  از قبرهايتان »شويد مي  برانگيخته  ا روز قيامتشما قطع  سپس«

  .و جزا  حساب

  

À��¿��¾��½��¼��»���ºÀ��¿��¾��½��¼��»���ºÀ��¿��¾��½��¼��»���ºÀ��¿��¾��½��¼��»���º�������Ä��Ã����Â��Á���Ä��Ã����Â��Á���Ä��Ã����Â��Á���Ä��Ã����Â��Á  
  عبارتند از طبقات :طرائق » آفريديم  آسماني  راه  ما بر فراز شما هفت  راستي  و به«

 و ما هرگز از آفرينش«اند  شده  كوبيده  ديگري  بر باالي  يكي  اليه به اليه  آسمانها كه

  آنها و نيز ازتمام  داشتن  و نگاه  آسمان  طبقه  هفت  ما از كار اين :يعني » ايم نبوده  غافل 

  بلكه  كنيم خود رها  حال  به  گونه را همين  آن  كه  ايم نبوده  غافل  خويش  آفرينش  عرصه

برند  سر مي به  در زمين  را كه  و نيز كساني  كنيم حفظ مي  و اختالل  را از زوال  آفرينش

  يا زمين ،رساند  هالكتشان  سقوط كند و به  بر سرشان  آسمان  كه از اين  كنيم حفظ مي

  .خود بيفگند  بيروني  ديگر و فضاي  كرات  را به  آنان

  

��O��N���M���L��K��J��IH��G��F��E��D��C��B��A��O��N���M���L��K��J��IH��G��F��E��D��C��B��A��O��N���M���L��K��J��IH��G��F��E��D��C��B��A��O��N���M���L��K��J��IH��G��F��E��D��C��B��A  
  موجودات و  زمين  حيات  كه ،را  باران  آب :يعني » را فرودآورديم  آبي  انو از آسم«

  را به  آب  اين :يعني » اندازه به«  است  آب  اين  به  وابسته ،برند سر مي به  در آن  كه  اي زنده
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كشتزارها   كه  مقداري  همان  به ؛ آورديم فرود  است  ما مقدر و معين  از جانب  كه  ميزاني

شود   برآورده  بدان  حيه  و رشدكنند و نياز موجودات  يافته  و سامان  قوام  آن  به  و درختان

  تباه  همه  كشتزارها و جانداران ، درختان ،شود خود بيشتر  از اندازه  زيرا اگر آب

را   حيه  و موجودات  محصوالت ،نياز كشتزارها ،شود كمتر  هم  شوند و اگر از اندازه مي

  .كند نمي  هبسند

  آب  آنها نياز به  كشت  كه  هايي زمين  سوي به  عزوجل  خداي  حتي« :گويد كثير مي ابن

ديگر و از  از بالد ،زياد را ندارد  بارانهاي  تحمل  آنها قدرت  دارد اما خود زمين  بسياري

  آن  بيعتو ط  داشته شنزار  زميني  مصر كه  مانند سرزمين ،فرستد مي  دور آب  سرزمينهاي

  نيل  آب ،دور  هاي فاصله از  خداوند متعال  كه  بينيم مي  بسيار را ندارد پس  باران  تحمل

  حبشه  از سرزمين  آب  با اين  همراه  موسمي  بارانهاي  فرستد و در فصل مي  آن  سوي را به

  ا سيرابر  زمين  آب  كه ،فرستد مي مصر  سرزمين  را به  و آن  را بركنده  سرخي  گل

  را جهت  مناسبي  خاكي  پوشش  شده  نشين ته  بر بستر زمين  هم  سرخ  گل  كند و آن مي

  .»گرداند مي  آماده ، كشاورزي  براي  زمين  ساختن  آماده

در  تا  مستقر گردانيديم  را در زمين  باران  آب :يعني » داديم  جاي  را در زمين  و آن«

 ،آبگيرها ، زيرزميني  آبهاي ،ها چشمه  آب  همچون ،گيرند  بهره  از آن  نيازشان  وقت

  آن  بر بردن ما  و هرآينه«بارانند   آب  براي  فياضي  هاي گنجينه  ها و مانند آنها كه قنات

نيز   آن  بردن  بين از بر ، توانا بوديم  آب  اين  آوردن بر فرود  كه چنان :يعني » تواناييم

بشر غير   براي  آن  استخراج  كه  از زمين  هايي در اليه  آن  فروبردن  يا از طريق ؛ تواناييم

  از وجوه  وجهي  يا به ، ديگري عنصر  به  عنصر آب  ساختن  يا با دگرگون ،باشد  ممكن

  .ديگر

  آوردن فرود  اولين  به  كريمه  آيه :گويند مي  طبيعت  از علماي  برخي  كه  ذكر است  قابل

  آتشين  كره  يك  شكل خود را از  سير تكاملي  زمين  كه  گاه دارد آن  شارها  از آسمان  آب

  هيدرولوژي  علم  البته . وجودنداشت  آن  بر روي  كرد و آبي مي  سرد طي  كره  يك  به

  ميان  كه  يابيم در مي  آن  مطالعه و با  است  رسيده  نتايجي  به  عرصه  جديد در اين

  .شود مي  مشاهده  آوري شگفت  توافق ، باب  در اين  قرآني  با آيات  علم  اين  هاي داده
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����Z��Y��X������W���V��U��T��S��R��Q��P����Z��Y��X������W���V��U��T��S��R��Q��P����Z��Y��X������W���V��U��T��S��R��Q��P����Z��Y��X������W���V��U��T��S��R��Q��P������]��\��[��]��\��[��]��\��[��]��\��[  
 :جنات » خرما و انگور پديد آورديم  از درختان  هايي شما باغ  ، براي آب  با آن  پس«

 در  را كه  آنچه ، است  برگ و  خشا و پر  قوي  بس از  كه  انبوه  با درختاني  هايي باغ  يعني

 در آن :يعني »شما در آنها  براي«كند  پوشاند و مستور مي مي ،قرار دارد  زير آن

  وخرم  آنها تر و تازه  وسيله  و به  گرفته  از آنها بهره  كه » بسيار است  هاي ميوه«باغستانها  

انار و   چون ،كنند مي  ا را تناولآنه  مردم  كه  است  هايي ميوه :اكهوف .شويد مي  و سرخوش

  فقط از باب  بلكه  خورششان  نان  و نه  است  غذايشان  نه  كه ، و مانند آن  انجير و سيب

مند  مفيد آنها بهره  و خواص  از مواد معدني  كنند و بدنشان مي  آنها را تناول  تلذذ و ترفه

و غذا نيز   قوت  عنوان به ها ميوه  از اين  از بعضي :يعني »خوريد و از آنها مي«شود  مي

  .كنيد مي  استفاده

  

��g��f��e��d��c��b��a��� �̀�_��^��g��f��e��d��c��b��a��� �̀�_��^��g��f��e��d��c��b��a��� �̀�_��^��g��f��e��d��c��b��a��� �̀�_��^  
  زيتون  درخت ،مراد »آيد مي  از طور سينا بيرون  را كه  درختي«شما   براي » و آفريديم«

  وجهي به«  است  درختان  ترين و پر بركت  بارترين منفعت ، ترين بخشنده  كه  است

  روغن  داراي  رويد كه مي  درحالي  آن  ميوه :يعني »آيد برمي  روغن  از آن  هرويد ك مي

  خود نان ، زيتون  روغن  آن :يعني » است  خورندگان  براي  خورشي  و نان«  است  زيتون

نيز   ديگري  خورش  شود و هر نان و خوشگوار مي  رنگين  غذا با آن  كه  است  خورشي

  .گيرد مي  رنگ  غذا از آن  كه  است  گرن  يعني « صبغ«  نوعي

  زيتون  روغن :ةمبارك  ةشجر  من  فانه  وادهنوا به  كلوا الزيت« :است  آمده  شريف  در حديث

  .« است  مبارك  از درختي  كنيد زيرا آن  چرب  را بخوريد و خود را با آن

  

u��t��s��r��q��p��o���n��ml����k���j��i��hu��t��s��r��q��p��o���n��ml����k���j��i��hu��t��s��r��q��p��o���n��ml����k���j��i��hu��t��s��r��q��p��o���n��ml����k���j��i��h������x��w��v��x��w��v��x��w��v��x��w��v  
بايد از  مي  كه » است  عبرتي«شتر و گاو و گوسفند  » شما در چهارپايان  براي  و البته«

شما را «بگيريد   ببريد و از آنها درس  پي  الهي  عظيم  قدرت  آنها به  و وظايف  آفرينش
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  سوي و به  آمده آنها پديد  در شكم  كه  از شيري :يعني » آنهاست  در شكم  از آنچه

  فاخر از موادي  مايع  اين  زيرا منعقد ساختن » نوشانيم مي«شود  زير ميآنها سرا  پستانهاي

  چنين  به  و علف  كاه  آن  نمودن  خورد و تبديل مي  از آن  حيوان  كه  و علف  كاه  چون

  و باالترين  گيرندگان عبرت  براي  عبرت  مايه  بزرگترين ، بديلي بي  لذيذ و نوشابه  غذاي

بجز  :يعني » بسيار است  هاي منفعت شما در آنها  و براي«  است  دپذيرانپن  براي  موعظه

 ، است  بسيار ديگري  منافع  شما در چهارپايان  براي ، آن  رنگارنگ  هاي و فرآورده  لبنيات

  نتاج ،بريد مي  بهره  وانتقال نقل  و وسيله  روان  تخت  عنوان به  از آن  آنها كه  از پشت  اعم

آنها   از گوشت  گيري بهره »خوريد و از آنها مي« ...آنها ها و موهاي روده ،مهاپش ،آنها

از   كه  ديگري  مختلف  هاي بسيار خوراكي  و چه  شماست  براي  عظيمي  و منفعت  لذت

  .!كنيد مي  آنها تهيه  مواد بدن

  

��}��|��{��z��y��}��|��{��z��y��}��|��{��z��y��}��|��{��z��y  
 ـ  گوشت حالل  چهارپايان  يهبر بق  بر شتر مخصوصا نه :يعني» شويد و بر آنها سوار مي«

  كه  است بوده  حيواني شتر تنها  كه  ذكر است  قابل .شويد سوار مي ـمانند گاو و گوسفند 

نيز  »و«  است  گرفته مي  انجام  آن  وسيله  به  زميني  سفرهاي ، كريم  قرآن  نزول  در ايام

  . منفعت  و تكميل  نعمت  اتمام  براي ؛شويد سوار مي  تان دريايي  در سفرهاي »ها بركشتي«

  

��o��n��m��lk�������j��i��h��g��f��e���d��c��b���a�� �̀�_���~��o��n��m��lk�������j��i��h��g��f��e���d��c��b���a�� �̀�_���~��o��n��m��lk�������j��i��h��g��f��e���d��c��b���a�� �̀�_���~��o��n��m��lk�������j��i��h��g��f��e���d��c��b���a�� �̀�_���~  
 »خدا را بپرستيد ! من  قوم  اي  گفت  پس  فرستاديم  قومش  سوي را به  نوح  و هرآينه«

  خداوندي از پيگرد »كنيد ، آيا پروا نمي نيست  شما را جز او خدايي«زيرا   يگانگي  به

  پرستيد؟ غير او را مي  كه  گاه آن  آفريدگار شماست  كه
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��«��ª��©����� �̈�§��¦��¥��¤��«��ª��©����� �̈�§��¦��¥��¤��«��ª��©����� �̈�§��¦��¥��¤��«��ª��©����� �̈�§��¦��¥��¤  

كافر  او  به  كه  وي  قوم  اشراف :يعني» كافر بودند، گفتند  از قومش  كه  اشرافي  پس«

  از جنس  او در بشريت :يعني » مانند شما نيست  جز بشري  صشخ  اين« :گفتند ،بودند

 :يعني »جويد  خواهد بر شما برتري مي«  نيست  فرقي  شما و او هيچ  و ميان  شماست

  سخن  اين .باشيد  وي  تا شما پيرو و منقاد فرمان  بر شماست  و سيادت  رياست  جوياي

  دعوت  به  آنان  بلكه متنفر سازند تا  وي  وترا از دع � نوح  قوم  گفتند كه  آن  را براي

  آن :يعني »فرستاد مي  قطعا فرشتگاني  خواست و اگر خدا مي«نگويند   لبيك  وي

شما   را براي  پيامبري  فرستادن �اگرخدا ؛گفتند  خويش  باطل  مقوله  اثبات  براي  اشراف

مانند شما را   بشري  فرستاد نه مي  رسالت  به شما  سوي را به  يقينا فرشتگاني ، خواست مي

  اين  ادعاي رما نظي :يعني » ايم نشنيده  خويش  نخستين  پدران  در ميان  چيزي  ما چنين«

و هرگز   ايم نشنيده  از نياكانمان ، است  نبوت  مدعي  بشر بودن  در عين  را كه  شخص

  . است  نكرده  ادعايي  چنين  بشري

  

³���²��±��°���� �̄�®��¬³���²��±��°���� �̄�®��¬³���²��±��°���� �̄�®��¬³���²��±��°���� �̄�®��¬���������� �̧�¶���µ��´�� �̧�¶���µ��´�� �̧�¶���µ��´�� �̧�¶���µ��´  
 و  است  او ديوانه :يعني » است  ديوانگي  عارضه  وي  به  كه  مگر مردي  او نيست«

 تا چندي :يعني »كنيد  در كار او درنگ  تا چندي  پس«گويد  مي  چه  داند كه نمي

از  يا ؛شود  روشن  كارش  نماييد تا سرانجام  داريد و او را تحمل نگاه  دست  اش درباره 

  دست از بميرد و  يا كه ،ادعا بردارد  از اين  دست  آمده  و عقل  بر سر هوش  اش انگيديو

  . شويم  راحت  وي

اصرار  را بر كفر و  آنان  و لجاجت  را شنيد و درازدستي  قومش  سخن  اين � نوح  چون

كرد   تدرخواس را  نابوديشان  عزوجل  از خداي ، دانست  خوبي به  را در آن  و پافشاريشان

  شده  مأيوس  آوردنشان  ايمان ديگر از ،مستمر  دعوت  سال  زيرا او بعد از نهصدوپنجاه

 ،آورد نمي  تو ايمان  هرگز از قوم( :بود كه  فرستاده  او وحي  نيز به  عزوجل  بود و خداي

  .»36/هود« )است  آورده  ايمان  تا اكنون  كه  مگر كسي
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��¾��½��¼����»���º��¹��¾��½��¼����»���º��¹��¾��½��¼����»���º��¹��¾��½��¼����»���º��¹  
 و  خواهي مي  كه  اي هر شيوه  و به  برآنان » ده  مرا نصرت !پروردگارا: گفت  نوح«

 »كردند  مرا تكذيب  كه  روي  از آن«بگير   انتقام  از آنان ، كني مي  اراده  كه  هرگونه

  .يرفتندرا نپذ  وپيامهايت

  

�����Î�� � �Í��Ì��ËÊ���É��È��Ç��Æ��Å��� � �Ä��Ã�� � �Â��Á�� � � �À��¿�����Î�� � �Í��Ì��ËÊ���É��È��Ç��Æ��Å��� � �Ä��Ã�� � �Â��Á�� � � �À��¿�����Î�� � �Í��Ì��ËÊ���É��È��Ç��Æ��Å��� � �Ä��Ã�� � �Â��Á�� � � �À��¿�����Î�� � �Í��Ì��ËÊ���É��È��Ç��Æ��Å��� � �Ä��Ã�� � �Â��Á�� � � �À��¿
��Ò��Ñ��Ð��Ï��Ò��Ñ��Ð��Ï��Ò��Ñ��Ð��Ï��Ò��Ñ��Ð��Ï��à��ßÞ���Ý��Ü��Û���Ú��ÙØ��� �×��Ö��Õ��Ô��Ó��à��ßÞ���Ý��Ü��Û���Ú��ÙØ��� �×��Ö��Õ��Ô��Ó��à��ßÞ���Ý��Ü��Û���Ú��ÙØ��� �×��Ö��Õ��Ô��Ó��à��ßÞ���Ý��Ü��Û���Ú��ÙØ��� �×��Ö��Õ��Ô��Ó
���â��á���â��á���â��á���â��á  

با  :يعني »زير نظر ما«را   كشتي :يعني »را  فلك  كه  فرستاديم  او وحي  سوي به  پس«

بساز « ؛ آن  ساختن  كيفيت  ما تو را به  آموزش  به :يعني »ما  و وحي«ما   حفظ و رعايت

تنور  »آمد  فوران  و تنور به«  كرديم  لرا ناز  و عذاب »ما در رسيد  فرمان  چون  پس

را   آب  وجوشش  فوران  عزوجل  خداي .شود مي  پخته  نان  در آن  كه  است  اي خانه  آتش

را از   غرق  سبب  خداوند متعال« :گويد مي  نسفي .گردانيد  آغاز طوفان  نشانه  در آن

  فوران  تنور آب از  چون ! آري .»تر باشد آورد تا انذار و اعتبار بليغ  بيرون  حرق  موضع

از   از هر نوعي :يعني»  كن وارد  دوگانه  جفتي  حيواني  از هر نوع  درآن  پس« ؛كرد

دستور   اين . كن  وارد كشتي ،باشد  ماده  نر و ديگري  يكي  دو تا را كه ، حيوانات  انواع

بازگردد و   زمين  روي  هب  زندگي  بعد از طوفان  شد كه  داده � نوح  منظور به  بدين

  وارد كن »و«تكثر آغاز كنند  و  توليد نسل  بار ديگر به  در آن  زنده  موجودات

  در هالك » است گرفته  پيشي  ما بر وي  حكم  كه  از آنان  را، بجز كسي  ات خانواده«

و   حامو   سام  برخالف ، كنعان  پسرش و � نوح  زن :بودند از  عبارت  آنان . ساختنشان

وارد   كشتي  به  را با همسرانشان  ايشان � بودند و نوح  يافتگان  جزو نجات  كه  يافث

از   نجاتشان  با درخواست »مگو  سخن كردند،  ستم  كه  كساني  در باب  و با من«كرد 

  از آن ، است  صادر شده  در مورد آنان  حكم و اين» هستند  شدني غرق  زيرا آنان«  عذاب

  .اند كرده  ستم  بر خود و ديگران ، معاصي  و ارتكاب  ورزي با شرك  كه  روي
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  .»بودند  يافته  راه � نوح  جمعا هشتاد نفر از انسانها در كشتي« :گويد مي � عباس ابن

  

��P��O������N��M���L��K��J����I��H����G��F����E��D��C���B��A��P��O������N��M���L��K��J����I��H����G��F����E��D��C���B��A��P��O������N��M���L��K��J����I��H����G��F����E��D��C���B��A��P��O������N��M���L��K��J����I��H����G��F����E��D��C���B��A  
 همراه  كه  تو با آنان«  ارد شديو و  قرار گرفتي :يعني » نشستي  راست  چون  پس«

ستايشها   همه: بگو« ؛سوار شديد  بر آن  و همه » بر كشتي«  و پيروانت  از خانواده »تواند 

  آنان  ما وميان  ميان :يعني »داد  نجات  ستمكاران  گروه  ما را از چنگ  كه  راست خدايي

  قدرت  رهانيد و به  و طغيانشان  رافو انح  ظلم  ما را از چنگال ،ايجاد كرد  مانع  با طوفان

 داخل  داد تا در هنگام  فرمان � نوح  به  سبحان  خداي .كرد  هالكشان  خويش  و عزت

از   ثنا و سپاسي  اين .بگويد چنين ، از آن  شدن خارج  در هنگام  قولي و به  كشتي  به  شدنش 

  به  دعايش  دنبال به ، عظمي  متنع  در برابر اين  عزوجل  خداي  بارگاه  به � نوح  سوي

  . اوست  بارگاه

  

��Y��X���W��V��U����T��S��R��Q��Y��X���W��V��U����T��S��R��Q��Y��X���W��V��U����T��S��R��Q��Y��X���W��V��U����T��S��R��Q  
 » آورندگاني فرود  فرود آر و تو بهترين  بركت پر  مرا در جايي !و بگو پروردگارا«

  . ما برگزين  يرا برا  و پر خير و نعمت  پربركت  سرزميني  پس  نوازان  ميهمان  وبهترين

  

� �̂�]��\��[��Z� �̂�]��\��[��Z� �̂�]��\��[��Z� �̂�]��\��[��Z����____��������������a��`��a��`��a��`��a��`  
و  � نوح  دادن  از امر نجات  كرديم  بر شما حكايت  كه  ماجرايي » در اين  هرآينه«

بر   است هايي ها و داللت نشانه :يعني » است  آياتي  البته«كفار   كردن و نابود  همراهانش

  دگانگيرن  عبرت  براي  است  هايي و عبرت  مان  پيامبران  ما و بر راستگويي  قدرت  كمال

  با فرستادن  بوديم ها امت  كننده ما آزمايش :يعني » بوديم  كننده ا ما امتحانو قطع«

  .شوند  شناخته  عينيت  در صحنه  و عاصي  تا مطيع  سويشان به  پيامبران
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��h��g��f���e��d���c���b��h��g��f���e��d���c���b��h��g��f���e��d���c���b��h��g��f���e��d���c���b  
، � وحن  قوم  ساختن بعد از هالك: يعني » ديگر را آفريديم  قرني  بعد از آنان  سپس«

  . پديد آورديم ١كردند، مي  واحد زندگي  در زماني  را كه  ديگري  يا نسل  يا امت  قوم

  .اند �هود  قوم ـعاد   قبيله :مراد از آنان  برآنند كه  اكثر مفسران

  

��x��w��v��ut��s����r�����q��p��o�����n��m�����l���k���j��i��x��w��v��ut��s����r�����q��p��o�����n��m�����l���k���j��i��x��w��v��ut��s����r�����q��p��o�����n��m�����l���k���j��i��x��w��v��ut��s����r�����q��p��o�����n��m�����l���k���j��i  
  و به  آمده دنيا به  خودشان  در ميان  كه » اديمفرست  از خودشان  پيامبري  در ميانشان  پس«

  كس  سخن به  او بيشتر از اطمينانشان  سخن  به  بود تا اطمينانشان  رسيده  رشد و بزرگي

 �هود  پيام .بود�پيامبر هود  آيد و آن مي  سويشان ديگر به  از جايي  باشد كه  ديگري

 » نيست  شما معبودي را بپرستيد، جز او براي خدا  كه« :بود  اين  نيز مانند ديگر پيامبران

ها و  امت ‡پيامبران فراخواند كه  چيزي  مهمترين  سوي را به  آنان �هود :يعني

  خداي  از پرستش  عبارت ، امر مهم  اين ،كنند مي  دعوت  آن  سوي  را به  اقوامشان

 :يعني »كنيد؟ وا نميآيا پر« .بود  وي  براي  دين  ساختن  و خالص  توحيد وي ، عزوجل

  وادي  شما را به  سرانجام  كه او را  به  ورزيدن  ترسيد تا شرك نمي  آيا از خداوند متعال

  فروگذاريد؟ ،خواهد كرد  سرنگون  ابدي  عذاب

  

��i��� � � � � �h��g��f��� � �e��d��c��b����a�� �̀�_���� � � � � �~��}���|��{�� � � � � � � � �z��y��i��� � � � � �h��g��f��� � �e��d��c��b����a�� �̀�_���� � � � � �~��}���|��{�� � � � � � � � �z��y��i��� � � � � �h��g��f��� � �e��d��c��b����a�� �̀�_���� � � � � �~��}���|��{�� � � � � � � � �z��y��i��� � � � � �h��g��f��� � �e��d��c��b����a�� �̀�_���� � � � � �~��}���|��{�� � � � � � � � �z��y
��q�����p��o��n��m��l��k���j��q�����p��o��n��m��l��k���j��q�����p��o��n��m��l��k���j��q�����p��o��n��m��l��k���j��r��r��r��r  

و  » آخرت و ديدار  كافر شده  كه«اند  قوم  و رؤساي  اشراف :مأل » وي  و مال از قوم«

  آسودگي  آنان  دنيا به  بودند و در زندگاني  پنداشته  را دروغ«  آن  و عقاب  حساب

: گفتند«  بوديم  ساخته  برخوردارشان  زندگي  و رفاهيت  اموال  بسياري  و به » بوديم  داده

  شما از آن  ، از آنچه مانند شما نيست  جز بشري«پيامبر   اين :يعني » شخص  اين

                                                 
 . است  كار رفته  به  فوق  معناي  سه  به  در قرآن:   قرن 1
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  پندارشان امر در  اين »نوشد نوشيد، مي شما مي  خورد و از آنچه خوريد، مي مي

  .نباشد  و برتريي  فضل  هيچ  او را بر آنان  بود كه  آن  مستلزم

  

��z���y��x��w��v��u���t��s��z���y��x��w��v��u���t��s��z���y��x��w��v��u���t��s��z���y��x��w��v��u���t��s  
  در آن«  وي  در اوامر و نواهي »كرديد  را فرمانبرداري  ودتانمانند خ  و اگر بشري«

 و  كرده  را ترك  خويش  خدايان  كه  معامله  در اين »قطعا زيانكار خواهيد بود  صورت

  .بر شما ندارد  فضيلتي  و هيچ  مانند خود شماست  ايد كه كرده  پيروي  از كسي

 پيامبر  امر را كه  اين  آنان  شود كه مي  دهفهمي  چنين  قضيه  به  طرز نگاهشان  از اين

طرز   اين  البته .كردند نمي  تلقي  ممكن ،باشد  مانند خودشان  بشري  سويشان به  فرستاده

وچرا   امر چيست  اين  مانع  پرسيدند كه بود زيرا اگر از خود مي  شان ديد از گمراهي

  .نداشتند  پاسخي  سؤال  اين  براي باشد؟ هرگز  بشري  الهي  فرستاده  كه  نيست  ممكن

  

��¥���¤���£��¢��¡��������~���}��|��{��¥���¤���£��¢��¡��������~���}��|��{��¥���¤���£��¢��¡��������~���}��|��{��¥���¤���£��¢��¡��������~���}��|��{  
مرديد   وقتي  دهد كه مي  شما وعده  آيا به« :هود افزودند  قوم  و رؤساي  اشراف  سپس

  ازقبرهايتان  زنده »شد خواهيد  آورده  چند شديد، باز شما بيرون  و استخواني  و خاك

  به  هم  وبرخي  خاك  بدنتان  از اجزاي  بخشي  كه بعد از آن ،در دنيا بوديد  كه چنان

  ؟ رگي  ونه  در آنهاست  گوشتي  نه  كه  است  شده  تبديل  اي پوسيده  استخوانهاي

  

��«��ª������©�� �̈�§��¦��«��ª������©�� �̈�§��¦��«��ª������©�� �̈�§��¦��«��ª������©�� �̈�§��¦  
يا   عذاب  براي  آوردنتان بيرون :يعني »شويد مي  داده  وعده  كه  آنچه  دور است  ، چه وه«

  . بعيد اندر بعيد است ـدهد  مي  شما وعده  پيامبر به  اين  كه ـرستاخيز 
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�� �̧�¶��µ�� �́�³��²��±����°�����¯���®��¬�� �̧�¶��µ�� �́�³��²��±����°�����¯���®��¬�� �̧�¶��µ�� �́�³��²��±����°�����¯���®��¬�� �̧�¶��µ�� �́�³��²��±����°�����¯���®��¬  
  دنياي  همين  فقط محدود به  زندگاني » نيست  جهاني اين  زندگاني  جز اين  زندگاني«

در  » شويم مي  هو زند  ميريم مي«  دهي مي  ما وعده  تو به  كه  آخرتي  حيات  آن  نه ، ماست

  . بعد از مرگ » شويم نمي  و ديگر برانگيخته«دنيا و الغير   همين

  

��Å��Ä��Ã��Â��Á��À��¿��¾���½���¼���»��º��¹��Å��Ä��Ã��Â��Á��À��¿��¾���½���¼���»��º��¹��Å��Ä��Ã��Â��Á��À��¿��¾���½���¼���»��º��¹��Å��Ä��Ã��Â��Á��À��¿��¾���½���¼���»��º��¹  
  وعده و در  نبوت  در ادعاي » بسته  بر خدا دروغ  كه  جز مردي« �هود  :يعني »او«

  كننده تصديق و راو ما ا«ندارد   و اساسي  اصل  هيچ  و سخنش » نيست«رستاخيز 

  . كنيم او را باور نمي  و هرگز ادعاي » نيستيم

  

��Ë����������������Ê��É��È���Ç��Æ��Ë����������������Ê��É��È���Ç��Æ��Ë����������������Ê��É��È���Ç��Æ��Ë����������������Ê��É��È���Ç��Æ  
 :يعني » ده  د، نصرتمكردن  مرا تكذيب  كه  روي  از آن !پروردگارا« �هود » گفت«

  او نيستند دعاكنان  كننده تصديق  وجه  هيچ به  آنان  كه  دانست �هود  كه بعد از آن

بر  مرا ،كردند  مرا تكذيب  كه اين  سبب به !پروردگارا :گفت  پروردگار خويش  بارگاه هب

  .بگير  انتقام  از آنان  من  و براي  ده  نصرت  آنان

  

���Ñ��Ð���Ï����Î��Í��Ì���Ñ��Ð���Ï����Î��Í��Ì���Ñ��Ð���Ï����Î��Í��Ì���Ñ��Ð���Ï����Î��Í��Ì  
 :يعني » زماني  اندك  به«كرد   را اجابت �هود  دعاي  كه  در حالي �خداوند »فرمود«

بر   و اصرارشان و عناد  از تكذيب »خواهند شد  پشيمان  سخت«  زماني  بعد از اندك

  .كفر

  

��Û��Ú������Ù��Ø��×Ö��Õ��Ô��Ó��Ò��Û��Ú������Ù��Ø��×Ö��Õ��Ô��Ó��Ò��Û��Ú������Ù��Ø��×Ö��Õ��Ô��Ó��Ò��Û��Ú������Ù��Ø��×Ö��Õ��Ô��Ó��Ò  
  آنان بر � جبرئيل » مرگبار فرو گرفت  را بانگ  ـ آنان  راست  وعده  حسب ـ به  پس«

  از سويي ،شد  پاره تركيد و پاره  بانگ  از آن  دلهايشان  و مرگبار در داد كه  هولناك  بانگي
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مردند   كرد و همگي  هالك  آن  وسيله را به  فرستاد و آنان  كشنده  بادي �ديگر خداوند

و   آنها را مانند كف  يعني :غثاء » گردانيديم  شكسته  درهم  خاشاك  را چون آنها  پس«

  پس  نابود گردانيديم ،كند مي  با خود حمل  آب  بر روي  سيل  كه  و خاشاكي  خس

  پس«شكنند  مي  درهم  و خاشاك  خس  آن  كه شكستند چنان  دند و در همش  خشك

دور   ما پيوسته  رحمت و از  باد بر آنان  هالكت  يعني » ستمكاران  باد بر گروه  دوري

  .باشند

  

���â��á��à���ß�����Þ��Ý��Ü���â��á��à���ß�����Þ��Ý��Ü���â��á��à���ß�����Þ��Ý��Ü���â��á��à���ß�����Þ��Ý��Ü  
نسلها و  :نييع »را  ديگري  قرنهاي«  كردنشان  بعد از هالك  يعني » بعد از آنان  گاه آن«

 .بودند:  شعيب لوط و ، صالح  اقوام  آنان :قولي  به » پديد آورديم«را   ديگري  امتهاي

بجز   ديگري  امتهاي  آنان  دارد كه  احتمال  همچنين .بودند  اسرائيل بني  آنان :ديگر  قولي به

  كرده  حكايت  رآنما در ق  براي را  و پيامبرانشان  اخبار آنان �خداوند  باشند كه  امتهايي

 ـعاد و ثمود  ، نوح  قوم  داستان  بيان بعد از ـ  ابراهيم  از سوره )9  آيه(در   كه چنان  است

جز  ،بعد از آنانند  كه  و كساني( : �j��i��h��g��fe���d��c z}� :فرمايد مي

  ).ندارد  آگاهي  حالشان  به  ديگري  كس خدا هيچ

  

��H��G��F��E��D��C��B��A��H��G��F��E��D��C��B��A��H��G��F��E��D��C��B��A��H��G��F��E��D��C��B��A  
 و  امت  هيچ :يعني »ماند مي  بازپس  گيرد و نه مي  خود پيشي  از اجل  نه  امتي  چهي«

  خود پيشي  براي  شده نوشته  از اجلهاي  نه ،برند سر مي به  قرن  در يك  كه  گروهي

  .مانند مي  عقب  خويش  از ميعاد مقرره  گيرند و نه مي
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� �W��V��U��TS��R��Q��P��O����N���ML��K��J��I��W��V��U��TS��R��Q��P��O����N���ML��K��J��I��W��V��U��TS��R��Q��P��O����N���ML��K��J��I��W��V��U��TS��R��Q��P��O����N���ML��K��J��I�������\��[��ZY���X�������\��[��ZY���X�������\��[��ZY���X�������\��[��ZY���X
��_�� �̂�]��_�� �̂�]��_�� �̂�]��_�� �̂�]  

  براي بار هر«  ديگري  از پي  يكي ،امتها  سوي به » فرستاديم  خود را پياپي  باز پيامبران«

 از پي  پس«  أمت  آن  اكثريت »كردند  آمد، او را تكذيب  پيامبرش  امتي  هدايت

 وسيله  به  ختندر نابود سا » از ديگري  را پس«  سركش  هاي از امت » بعضي  آورديم 

كنند ودر  ها از آنها ياد مي فقط در افسانه  مردم  كه » گردانيديم  و آنها را افسانه«  عذاب 

  راكه  باد مردمي  دوري  پس«  نيست  از آنان  اثري  ها ديگر هيچ افسانه  دنيا بجز همين

  .باد  ايشان بر  برگشت بي  و نابودي  هالكت  يعني »آورند نمي  ايمان

  

`̀̀̀����������h��g��f��e��d�����c��b��a��h��g��f��e��d�����c��b��a��h��g��f��e��d�����c��b��a��h��g��f��e��d�����c��b��a  
 » فرستاديم  مبين  و با سلطاني  خويش  را با آيات  هارون  و برادرش  موسي  سپس«

آنها   بيان  كه  اي معجزه  بودند از نه  عبارت  كه  خويش  ها و معجزات نشانه  يعني :آيات

  سلطان .« اعراف«  سوره در  از جمله ؛ گذشت  تفسير شريف  بار در اين  چندين  تاكنون

  .و آشكار  واضح  حجت  يعني :مبين

  

m��l����k��j��im��l����k��j��im��l����k��j��im��l����k��j��i������p��o��n��p��o��n��p��o��n��p��o��n  
  سران و  اشراف :مال » و مالوي  فرعون  سوي به« :را فرستاديم  و هارون  موسي ! آري

  آن  به  و با تكلف  گشته  كبر و سركشي  جوياي :يعني »استكبار ورزيدند  پس«اند  قوم

  گردنكش و قومي«ننهادند   ردنگ  و حقيقت  در برابر حق  روي اين زا  هم ،پايبند شدند

و   سركوب به ، تجاوزگري  شيوه  گرفتن  و با در پيش  جسته  برتري  بر مردم  كه »بودند

  .پرداختند مي  بر آنان  ستم  اعمال
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��x��w��v��u���t��s��r��q��x��w��v��u���t��s��r��q��x��w��v��u���t��s��r��q��x��w��v��u���t��s��r��q  
  ايمان خود ما هستند  مثل  شر كهدو ب  آيا به«  وي  قوم  و اشراف  فرعون »گفتند  پس«

  آنان و پيرو  پذيريم را مي  سخنانشان  شده  تسليم  دو تن  آن  آيا به :يعني » آوريم مي

  مطيع  بردگاني  آنها چون :يعني »باشند ما مي  بندگان  آنان  قوم  كه آن  و حال«؟  شويم مي

  بوده  الوهيت  مدعي  فرعون  كه  است  محتمل :قولي  ما هستند؟ به  پيرو فرمانهاي ،و منقاد

  از وي  مانند بندگان نيز  باشد و آنان  فراخوانده  خويش  پرستش  را به  مردم  و بنابراين

  .باشند  كرده  اطاعت

  

��}����|��{��z��y��}����|��{��z��y��}����|��{��z��y��}����|��{��z��y  

  قومش  و اشراف  فرعون  در نتيجه :يعني »گو خواندند دو را دروغ ، آن در نتيجه«

  ، از زمره پس«ورزيدند   اصرار و پافشاري عليهماالسالم ارونو ه  موسي  برتكذيب

  .در دريا  شدن  با غرق »گشتند  شدگان هالك

  

��d��c��b��a�� �̀�_��~��d��c��b��a�� �̀�_��~��d��c��b��a�� �̀�_��~��d��c��b��a�� �̀�_��~  
باشد  :يعني »يابند  راه  آنان  ، باشد كه داديم«را   تورات » كتاب  موسي  ما به  و هرآينه«

  تورات در  كه  آنچه  شوند و به  هنمونر  حق  سوي به  تورات  وسيله به � موسي  قوم  كه

  .كنند  عمل ، است  و احكام  از شرايع

طور  را به  امتي  هيچ ،كرد  را نازل  تورات  عزوجل  خداي  كه بعد از آن« :گويد كثير مي ابن

  جنگ  را به  مؤمنان ) در عوض(  نرسانيد بلكه  هالكت  به  كننده  كن ريشه  با عذاب  عام

  .»داد  نكفار فرما

  

��p���o��n��m����l��k��j��i��h��g��f���e��p���o��n��m����l��k��j��i��h��g��f���e��p���o��n��m����l��k��j��i��h��g��f���e��p���o��n��m����l��k��j��i��h��g��f���e  
 بر قدرت  كه  گردانيديم  اي نشانه :يعني » گردانيديم  را آيتي  و مادرش  و پسر مريم«

  زيراآيت ؛ گردانيديم  را دو آيت  آنان :و نفرمود .كنند مي  ما داللت  بديع  و صنع  بزرگ 

  مقاربت بدون عليهماالسالم  از مريم  تولد عيسي  نو آ  است  آنها يكي  در هردوي )نشانه(
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  داراي  كه داديم  جاي«  مرتفع  و مكاني »بلند  دو را بر زميني و آن«  است  با وي  مردي

  به ،گرفتند مي  آرام  بر آن  ساكنانش  بود كه  زيستي  و محل  قرارگاه  يعني ،بود »استقرار

 :معين »بود  روان آب  و داراي«بود   و نعمت  از ميوه و پر  سبز و خرم  جايي  كه آن  سبب

قرار   المقدس در بيت يا  دمشق  در سرزمين  مكان  اين . هاست چشمه  و زالل  جاري  آب

  :دهد مي  ترجيح  دو دليل  را به  كثير نظر دوم ابن . داشت

و بايد  بود  المقدس  بيت  آنجا سرزمين  كه  است  نيز ذكر شده  ديگري  در آيه  كه  اين  اول

  احاديث  كه  اين  دوم .كند را تفسير مي  ديگر آن  بعضي  از قرآن  بعضي  كه  داشت  توجه

در  عليهماالسالم  و عيسي  مريم  كه  است  و آثار نيز مؤيد آن  و روايات  صحيح

  .كردند مي  زندگي  المقدس بيت

  

��}��|��{�����z��y��xw��v��u��t�����s��r��q��}��|��{�����z��y��xw��v��u��t�����s��r��q��}��|��{�����z��y��xw��v��u��t�����s��r��q��}��|��{�����z��y��xw��v��u��t�����s��r��q  
  چيزهاي :طيبات »بخوريد  پاكيزه  يزهاياز چ« ! پيامبران  اي  گفتيم :يعني » پيامبران  يا«

  من  و قانون  با شرع  كه »كنيد  و كار شايسته«باشند   بخش و لذت  پاك  كه  است  حاللي

  نپنها  شما بر من  از اعمال  چيزي » دهيد، دانايم مي  انجام  آنچه  به  من  كه«باشد   موافق

  .  دهم مي  پاداش  اعمالتان  شما را برحسب  ماند و يقينا من نمي

در  ‡پيامبران بار زيرا در يك  نه  ولي ‡پيامبران  تمام  براي  است  خطابي  اين ! آري

  آنها در زمان از  هريك  كه  است  اين  معني  اند پس  شده  فرستاده  مختلفي  زمانهاي

  اي« :است آمده  شريف  در حديث .اند ندا قرار گرفته  ينو ا  پيام  اين  مخاطب  خويش

  همان  را به  او مؤمنان  پذيرد و بدانيد كه را نمي  و جز پاكيزه  است  خدا پاكيزه ! مردم

 ! پيامبران  اي( :فرموده كه  جايي ، است  دستور داده  آن  را به  رسوالن  كه  دستور داده  چيزي

و  )دهيد دانايم مي  انجام  آنچه به  من  هرآينه ،يد و كار نيكو كنيدبخور  پاكيزه  از چيزهاي

  شما روزي  به  كه  آنچه  هاي پاكيزگي از ! مؤمنان  اي( :است نيز فرموده  مؤمنان  به  خطاب

  سوي  به  ياد كردند كه  از مردي ص  حضرت آن  سپس .»172/   بقره« )بخوريد  ايم داده

رسد  مي  حرم  به  و ژوليده  و گردآلود و ژنده پيمايد مي دراز را  راهي  سفر كرده  عزم  كعبه

  و با حرام  است  حرام  وي  و لباس  حرام  وي  نوشيدني ، حرام  وي  غذاي  كه در حالي
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آخر  ،گويد مي ! يارب ! كند و يارب بلند مي  آسمان  سوي را به  دستانش  گاه آن  كرده  تغذيه

  .»شود؟ مي  ابمستج  دعايش  چگونه

  

��§��¦���¥��¤��£���¢��¡�����~��§��¦���¥��¤��£���¢��¡�����~��§��¦���¥��¤��£���¢��¡�����~��§��¦���¥��¤��£���¢��¡�����~  
  اي :يعني » است يگانه  شما، امتي  امت  اين  در حقيقت« ‡پيامبران  به  خطاب  و گفتيم

  از دعوت  عبارت  وآن  است  اي يگانه  و دعوت  شما دين  همه  و دعوت  دين ! پيامبران

  و دعوت  دين  اين  به  پس باشد مي  الشريك  يگانه  خداي  عبادت  سوي شما به  همگي

پروا   ، از من پس  هستم پروردگار شما  و من«ورزيد   استقامت  د باشيد و بر آنپايبن

  به ،ندهيد  گردد انجام مي  من  شما از سوي  مجازات  موجب  را كه  آنچه :يعني »داريد

  .گردانيد  شريك  را با من  غير من  كه اين

  

®��¬«��ª��©��¨®��¬«��ª��©��¨®��¬«��ª��©��¨®��¬«��ª��©��¨������������¯̄̄̄����������³��²����±��°��³��²����±��°��³��²����±��°��³��²����±��°  
 خويش  خود را در ميان  كار دين«  انبيا و امتانشان  پيروان »ساختند  پراكنده  پس«

  هاي بخش  به ، است  دين  يك  و اساس  در اصل  كه را با آن  خويش  دين :يعني » پاره پاره 

و   لفمخت  هاي ها و فرقه طايفه  به  كردند و درنتيجه  قطعه  قطعه  و مختلف  متفرق

پيرو   اي پيرو زبور وفرقه  اي فرقه ، پيرو تورات  اي فرقه  شدند پس  تبديل  اي پراكنده

  به  هر گروهي« ؛كردند  و تبديل  را تحريف  خويش  هاي كتاب  هم  سپس ،گشتند  انجيل

 ، كننده اختالف  هاي گروه  از اين  اي هر فرقه :يعني » است  دارد، شادمان  در دست  آنچه

  تكليف  كه در حالي  است  و شادمان  كرده  خوش  دل  است  از دين  نزد وي  كه  آنچه  هب

  ميراث  پيامبر او كه  بزنند و ازآخرين  چنگ �هللاواحد ا  دين  به  همه  بود كه  اين  شرعي

  .كنند  پيروي ، است  الهي  پيامبران  بر همه

  

��º��¹�� �̧��¶��µ��´��º��¹�� �̧��¶��µ��´��º��¹�� �̧��¶��µ��´��º��¹�� �̧��¶��µ��´  
كفار  و  كفار مكه !صمحمد   اي :يعني »واگذار  در غفلتشان را  آنان  تا مدتي  پس«

 به شوند يا بميرند و از  واگذار تا كشته  و حيرتشان  در جهل  چندي را تا  كتاب  اهل



1785  

  غفلت و  و سردرگمي  حيرت  را در اين  يا آنان .مشو  دلتنگ  آنان  عذاب  افتادن تأخير 

  .وندش  معذب  واگذار تا بميرند و در دوزخ

  

Ë���Ê���É����È��ÇÆ��Å��Ä��Ã��Â��Á��À��¿����¾��½���¼��»Ë���Ê���É����È��ÇÆ��Å��Ä��Ã��Â��Á��À��¿����¾��½���¼��»Ë���Ê���É����È��ÇÆ��Å��Ä��Ã��Â��Á��À��¿����¾��½���¼��»Ë���Ê���É����È��ÇÆ��Å��Ä��Ã��Â��Á��À��¿����¾��½���¼��»  
 ،دنيا  در اين » دهيم مدد مي  بديشان  كه  و فرزندان  از مال  آنچه  پندارند كه آيا مي«

 آيا :يعني »؟ ورزيم  شتاب  در خيرات  سودشان به  خواهيم مي« :كه  است  خاطر آن به

  اموال  اين  و دادن  كوشيم و خير آنها مي  در نفع ، و فرزندان  اموال  با دادن  پندارند كه مي

  ، بلكه نه«؟  است  آنان  ما براي  سوي از  گراميداشت  نوعي  برايشان  و فرزندان

  اموال  اين  بلكه  نداريم  اراده  خير و خوبي  هرگز ما برايشان ! نه :يعني »فهمند نمي

شعور   اين  آنان  بيفزايند ولي  تا بر مقدار گناهانشان  است « استدراج«  برايشان  وفرزندان

  .ببرند  پي  حقيقت  اين  به  را ندارند كه

 ديدي  كه  گاه آن« :فرمودند صخدا   رسول  كه  است  آمده  شريف  در حديث

پايدار   خويش  او بر گناهان  كه دهد در حالي او مي  را به  بنده  دلخواه  دنياي �خداوند 

  شريف  درحديث .« است  استدراج  برايش  تعالي باري  از سوي  اين  كه  بدان ، است

را در   اخالقتان� همانا خداوند« :است آمده �مسعود  بنهللا عبدا  روايت  به  ديگري

خداوند   حقيقت در و  است  كرده  را تقسيم  ارزاقتان  كه چنان  است  كرده  تقسيم  ميانتان

  را جز به  اما دين دهد ندارد مي  دارد يا دوست  دوست  كه  هر كس  دنيا را به  متعال

 ،داد  وي  را به  دين  عزوجل  خداي  كه  هر كس  دهد پس نمي ،دارد  دوستش  كه  كس آن

  هيچ ، محمد در يد اوست  جان  كه  ذاتي و سوگند به  است  داشته  او را دوست  گمان بي

  كه آورد تا آن نمي  نشود و ايمان  تسليم و زبانش  شود تا دل نمي  مسلمان  اي بنده

؟  چيست  وي  بوائق ! هللا يا رسول :گفتند  اصحاب ،»نباشد  ايمن  از بوائقش  اش همسايه

  دست به  از حرام  مالي  اي بنده  و هيچ« :افزودند  سپس.  وي  و ستم  ظلم« :فرمودند

  داده  بركت  او در آن  به ، حال  در عين كند و باز  مصرف و  خرج  از آن  آورد كه نمي

  داده  بركت  در آن  هن  يعني(شود   پذيرفته  باز از وي  كند كه نمي  صدقه  و از آن ؛شود

گذارد مگر  جا نمي به  سرش  را پشت  و آن )شود مي  پذيرفته  ازوي  هم  شود و نه مي
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  را به  بدي  عزوجل  خداي  حقيقتدر   بدانيد كه ؛ است  دوزخ  براي  وي  توشه  كه اين

  نيست  كند زيرا ترديدي محو مي  نيكي  وسيله  را به  بدي  كند بلكه نمي محو  بدي  وسيله

  .»كند را محو نمي  پليدي ، پليدي  كه

  بيان  چنين  اين  آيه  ها را در سه خوبي  سوي به  شتابگران  اوصاف  تعالي  حق  گاه  آن

  :كند مي

  

��������Î��Í��ÌÎ��Í��ÌÎ��Í��ÌÎ��Í��Ì����������Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï  
 از  از بس  كه  كساني :يعني »بيمناكند  پروردگارشان  از خشيت  كه  كساني  گمان بي«

  با اين ،مند بهره  صالح  و عمل  نيكوكارند و از ايمان  كه  با وجود آن ،بيمناكند �خداوند

 :بصري  حسن  كه برند چنان سر مي به  هميشگي  و بيمي  در خوف  از وي  همه

  .»را  و ايمني  بدكاري  كند و منافق مي  جمع  را با هم  و بيم  پارسايي ، مؤمن« :گويد يم

  

���ß��Þ��Ý��Ü��Û��Ú��Ù��Ø��×��Ö���Õ��Ô���ß��Þ��Ý��Ü��Û��Ú��Ù��Ø��×��Ö���Õ��Ô���ß��Þ��Ý��Ü��Û��Ú��Ù��Ø��×��Ö���Õ��Ô���ß��Þ��Ý��Ü��Û��Ú��Ù��Ø��×��Ö���Õ��Ô  
 آيات  و نيز به  است  شده  نازل  سويشان به  كه » پروردگار خويش  آيات  به  كه  و آنان«

و « او باور دارند  هاي و كتاب  آيات  مهه  و به »آورند مي  ايمان«  وي  و آفرينش  هستي 

 در  غير او را با وي :يعني »كنند مقرر نمي  شريك  پروردگار خويش  براي  كه  آنان

  .گردانند نمي  شريك  پرستش

  

���K��J��I��H��G��F��E��D��C��B��A���K��J��I��H��G��F��E��D��C��B��A���K��J��I��H��G��F��E��D��C��B��A���K��J��I��H��G��F��E��D��C��B��A  
  كه يدرحال«  و صدقات  از زكات �خدا  در راه »اند را داده  دهند آنچه مي  كه  و آنان«

كنند  مي  گمان :يعني» گردند بازمي  پروردگارشان  سوي به  كه  است  ترسان  دلهايشان

  بيم  دهد زيرا از آن نمي  نجات �خداوند  را از عذاب  آنان  و صدقات  زكات  دادن  كه

  باشد و در هنگام  نشده  پذيرفته  از آنان  است  مطلوب  كه  گونه  آن  صدقه  اين  دارند كه

  .گردند  وي  خشم  مستوجب  پروردگارشان  سوي به  بازگشت
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 !هللا يا رسول :گفت  كه  است  عنها آمده هللا رضي  عائشه  روايت  به  شريف  در حديث

  كساني همان )است  ترسان  دلهايشان  كه لياند در حا را داده  دهند آنچه مي  كه  كساني(

  عزوجل  از خداي  حال  عين نوشند اما در مي  كنند و شراب و زنا مي  دزدي  هستند كه

  ويصوم  يصلي  الذي  و لكنه ، الصديق  يا بنت ،بكر  ابي  ال يا بنت« :ترسند؟ فرمودند مي

  او كسي  بلكه ! دختر صديق  اي ،بكر تر ابيدخ  اي ! نه :عزوجل  اهللا  هو يخافو  ويتصدق

  از خداي  حال عين در دهد اما مي  گيرد و صدقه مي  خواند و روزه نماز مي  كه  است

  .»ترسد مي  عزوجل

  

��S��R��Q��P��O��N��M��L��S��R��Q��P��O��N��M��L��S��R��Q��P��O��N��M��L��S��R��Q��P��O��N��M��L  
دارند   رغبت  طاعات  دادن  انجام  زيرا به »ورزند مي  شتاب  نيك  در كارهاي  آنانند كه«

  سبقت  نيك  كارهاي  در انجام  بر مردم :يعني »تازند مي  آنها پيش  در انجام  و آنانند كه«

  .جويند مي  سبقت  بهشت  سوي  به  نيك  كارهاي  سبب يا به ،ندجوي مي

  

[��Z��YX��������W��V���U��T[��Z��YX��������W��V���U��T[��Z��YX��������W��V���U��T[��Z��YX��������W��V���U��T���������������b��a�� �̀�_��^]��\���b��a�� �̀�_��^]��\���b��a�� �̀�_��^]��\���b��a�� �̀�_��^]��\  
  نيك  اعمال  دادن در انجام » سازيم نمي  مكلف  توانش  اندازه را جز به  كس  و ما هيچ«

تواند  مي  كه  گونه  ايد آنب ، در نماز را نداشت  كردن  سجده  توانايي  هر كس ـمثال  ـ  پس

  گونه بخورد و همين را  بايد روزه ، را نداشت  گرفتن  روزه  توانايي  كند و هر كس  اشاره

  از مكلف  تكليف  كه  مواردي و در ... اسالم  مقدس  ديگر شريعت  هاي رخصت  است

  . ديگر است با يك  و توان  تكليف  ميان  و تناسب  ايجاد توازن  هدف ،شود مي  سلب

 ، خواص  صفات  به  شدن  بر آراسته  عامه  و برانگيختن  تشويق  براي ، قاعده  اين  طرح

  چنين  نيك  زيرا سرانجام  است  طاعات  انجام  سوي به  جويندگان سبقت  يعني

  كه  است  اين  مخاطبان  عموم  به  آيه  اين  پيام  پس . كرامتهاست  به  دستيابي ، اي آراستگي

لذا نبايد از   نيست  خارج  و توانشان  و هرگز از حد وسع  است  انور سهل  شرع  تكاليف

از   هريك  اعمال  كارنامه  در آن  كه » است  و نزد ما كتابي«بمانند   عقب  نيكان  قافله

در  :يعني »گويد مي سخن  حق به  كه«  رسيده  ثبت  به  هست  كه  نحوي  همان  به  مكلفان
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  و بر آنان«  است  يافته  بازتاب  و زيادي  كم  هيچ  بي  با واقعيت  مطابق  حق ، كارنامه  آن

  . عقابي بر  يا افزودن  از ثواب  ساختن  با كم »شود نمي  كرده  ستم

  

��q��p���o��n��m��l��k��j��i��h��g��f��e��d���c��q��p���o��n��m��l��k��j��i��h��g��f��e��d���c��q��p���o��n��m��l��k��j��i��h��g��f��e��d���c��q��p���o��n��m��l��k��j��i��h��g��f��e��d���c  
  كه كتابي  كفار از اين  دلهاي  بلكه :يعني » است  ، در غفلت از اين  دلهايشان  ، بلكه نه«

  كه  وحالي  وضع  از حقيقت  يا دلهايشان ، است  گويد در غفلت مي  سخن  و راستي  حق به

  انجام  كه دارند  ، عملهايي جز اين  و آنان«  است  در غفلت ،دارند قرار  در آن  مؤمنان

  كار وكردارهاي ،ر دارندقرا  در شرك  اكنون هم  كه كفار جز اين :يعني »آنند  دهنده

كردارها   آن  سبب به دهند تا مي  انجام  را در آينده  ناگزير آن  نيز دارند كه  ديگري  نارواي

  در لوح  در سرنوشتشان  و بدبختي  شقاوت  كه  جهت  گردند بدان  بيشتر معذب  در دوزخ

  .ندارند  گريزگاهي  هيچ ، سرنوشت  با اين  شدن از روبرو  آنان  پس  رسيده  ثبت محفوظ به

  

��z���y��x�����w��v��u��t������s��r��z���y��x�����w��v��u��t������s��r��z���y��x�����w��v��u��t������s��r��z���y��x�����w��v��u��t������s��r  
 خويش  در غفلت :يعني » گرفتار ساختيم  عذاب  را به  نازپروردگانشان  كه  گاه تا آن«

  آخرت دنيا يا  عذاب  را به  و خوشگذرانانشان  حاالن آسوده  چون  كه  گاه ماندند تا آن 

 .دهند سرمي  و داد و ولوله  و التماس  و زاري »آيند فرياد درمي  به  بناگاه« ؛ گرفتار كرديم

  :شود مي  گفته  آنان  به  كه  است  هنگام  در اين

  

��c��b���a�� �̀���_��~}��|��{��c��b���a�� �̀���_��~}��|��{��c��b���a�� �̀���_��~}��|��{��c��b���a�� �̀���_��~}��|��{  
 و قطع  و نااميدسازي  از سر سركوفت  هنگام در آن :يعني »نكنيد  امروز زاري«

از   كه چرا«  است  فايده و دادوفرياد شما بي  امروز زاري :گوييم مي  آنان  به  هايشان طمع 

  به هم  شويد و كسي نمي  ما باز داشته  از عذاب :يعني »يابيد نمي  ما قطعا ياري  جانب

  .ندارد  حالتان  به  سودي  شما هيچ  و داد و واويالي  و فزع  جزع  آيد بنابراين نمي  ياريتان

  :فرمايد مي  كرده  يادآوري را  گناهانشان  بزرگترين  تعالي  حق  سپس
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e��de��de��de��d������m��l��k��j���i��h��g���f��m��l��k��j���i��h��g���f��m��l��k��j���i��h��g���f��m��l��k��j���i��h��g���f  
وشما «  است  قرآن  مراد آيات .در دنيا »شد مي  بر شما خوانده  من  ، آيات در حقيقت«

قهقرا   به  قرآن  از شنيدن  كنان اعراض :يعني »گشتيد خود بازمي  هاي بر پاشنه  بوديد كه

  .تابيديد ما را برنمي  پيام  شنيدن  گشتيد و حتي بازمي

  

��r��q��p���o���n��r��q��p���o���n��r��q��p���o���n��r��q��p���o���n  
 كبر  الحرام بيت  توليت  به  كه درحالي :يعني »ورزيديد تكبر مي  آن  به  كه  درحالي«

  كه  است ذكر  شايان .در آييد  تكليف  تحت  هستيد كه  بزرگتر از آن  گويي ،ورزيديد مي

مشهور بودند   امور آن  توليت  به  ركردنو افتخا  كعبه  خانه  به  در تكبرورزيدن  مكه  مردم

  هستيم  آن  وخادمان  حرم  شود زيرا ما اهل  تواند بر ما غالب نمي  كس هيچ :گفتند و مي

شبها   مكه  مشركان »كرديد مي  گويي و پريشان  سرايي افسانه  هنگام شب  آن  درباره«

  بدگويي  هايشان گويي افسانه  دهكردند وعم مي  سرايي  افسانه  شده  جمع  كعبه  گرد خانه

  قرآن  درباره :يعني . است  گويي  هذيان ،هاء فتح به :هجر .بود  درآن  زدن و طعن  از قرآن

  .كرديد مي  گويي هذيان

خداوند   شبها در غير طاعت  را كه  كساني ، آيه  در اين  كريم  قرآن  كه  كنيم مي  مالحظه

  طاعت  براي  آرايي و محفل  نشيني كند اما شب مي  وهشنك ،كنند مي  آرايي بزم  متعال

  . نيكو و پر ثمر است  بسي ،ذكر  و مجالس  علم  مانند مجالس ،�خدا

  

��}��|��{���z�����y��x��w����v��u��t��s��}��|��{���z�����y��x��w����v��u��t��s��}��|��{���z�����y��x��w����v��u��t��s��}��|��{���z�����y��x��w����v��u��t��s  
از   يكي ،بر كفر  اقدامشان  سبب  پردازد كه مي  حقيقت  اين  بيان  در اينجا به  خداوند متعال

از آنها   شود و هريك مي  بعد مطرح  و آيات  آيه  در اين  كه  است  اي گانه پنج  عوامل

از   دو عامل  بيان به  آيه  در اين .باشد  از ايمان  شان برگرداننده  كه  است  خود كافي خودي به

  سخن  آيا در اين«  است  آنها در قرآن  تدبر و انديشيدن  عدم :اول  عامل ،پردازد آنها مي

  آن  يقينا حقانيت ،كردند مي  تدبر و انديشه  قرآن  زيرا اگر در معاني »اند يشيدهنيند

  اين  دوم  عامل .آوردند مي  ايمان ، است  در آن  و آنچه  قرآن  شد و به آشكار مي  برايشان
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  لذا اين »بود  آنها نيامده  پيشين  پدران  براي كه  آمده  برايشان  يا مگر چيزي« :است

  نيك  اگر آنان  كه درحالي !؟ است  شده  آنان  از سوي  انكار قرآن  سبب ، عامل

  بوده  جهت  اين  به ، بر پدرانشان  نه  بر آنان  قرآن  نزول  دانستند كه قطعا مي ،انديشيدند مي

  . پدرانشان  براي  نه  است  داشته  اراده  آنان  براي خير را  اين  تعالي باري  كه  است

  :است  اين  شان كفرورزي  ومس  عامل

  

��¦���¥����¤��£��¢��¡�������~��¦���¥����¤��£��¢��¡�������~��¦���¥����¤��£��¢��¡�������~��¦���¥����¤��£��¢��¡�������~  
خود  يا مگر پيامبر :يعني »او ناآشنايند  به  اند پس نشناخته  يا پيامبر خود را درست«

اند لذا از سرانكار با  از او بيگانه  چون  اند پس نشناخته  و امانتداري  راستگويي  را به ص

و   راستگويي  اوصاف  او را به  آنان  كه  است  روشن  كه كنند؟ درحالي او برخورد مي

  .اند نكرده  را از او تجربه  و خيانتي  اند و هرگز دروغگويي شناخته  امانتداري

  :است  اين  شان كفرورزي  چهارم  عامل

  

��³���������²���±��°�� �̄�®��¬��«ª��©�� �̈�§��³���������²���±��°�� �̄�®��¬��«ª��©�� �̈�§��³���������²���±��°�� �̄�®��¬��«ª��©�� �̈�§��³���������²���±��°�� �̄�®��¬��«ª��©�� �̈�§  
 برترين صپيامبر   دانند كه مي  يكن  آنان  كه درحالي »دارد؟  گويند او جنوني يا مي«

  كه »را  او حق  بلكه«گويند  مي  كه  نيست  چنان ، بنابراين  و خرد است  از نظر عقل  مردم 

  را خوش  حق  بيشترشان  ولي  آورده  برايشان«  است  الهي  استوار و مبين  از دين  عبارت

  اكثريتشان :يعني. است  شده  نانآ  جزء سرشت  كه  اي و سرسختي  تعصب  سبب به »ندارند

  از ترس  نيستند ولي  بدبين  در مورد حق  كه با آن  ندارند اما اقليتشان  را دوست  حق

  .سازند نمي را آشكار  ايمانشان ،نيستند  دار حق دوست  كه  كساني
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º��¹�� �̧�¶��µ��´º��¹�� �̧�¶��µ��´º��¹�� �̧�¶��µ��´º��¹�� �̧�¶��µ��´������Â��Á��À��¿�� ¾½��¼��»��Â��Á��À��¿�� ¾½��¼��»��Â��Á��À��¿�� ¾½��¼��»��Â��Á��À��¿�� ¾½��¼��»
��Æ��Å��Ä���Ã��Æ��Å��Ä���Ã��Æ��Å��Ä���Ã��Æ��Å��Ä���Ã  

  هاي پيام و  يا اگر اصول »كرد مي  پيروي  و هوسهايشان  ياز هو«  تعالي » و اگر حق«

در   و هركه  زمين قطعا آسمانها و« ؛دارند  دوست  آنان  آمد كه مي  اي شيوه  همان  به  حق

اگر  :كه اين  اول ؛ است  بر دو وجه  كريمه  تفسير آيه  پس »شد مي  ، تباه آنهاست

آسمانها و   شك بي ،داد قرار مي  با خود شريكي ـند دار  دوست  آنان  كه چنان ـ  تعالي حق

  آنان  بود كه مي  چيزي  همان  اگر حق :است  اين  دوم  وجه .شد مي  انتظام و بي  تباه  زمين

  قطعا خدايان  صورت  در آن ـ  يگانه  خداي  همراه متعدد به  از وجود خدايان ـگويند  مي

  كشيده  نابودي  به  كائنات  آنها همه  اختالف  درنتيجهكردند و  پيدا مي  با همديگر اختالف

���µ} :تعالي باري  فرموده  است  استدالل  و همانند اين .شد مي ´� �³²±� °
¶z گذشت )انبيا  سوره،22  آيه(در   تفسير آن  كه .  

  را برايشان  كتابي :يعني » ايم آورده  را برآنان  ذكر خودشان  كه  است  اين  حق  بلكه«

  برانگيخته  خودشان  از ميان صزيرا پيامبر   است  فخر و شرفشان  يادنامه  كه  ايم آورده

پند و  ،»ذكر« مراد از :قولي  به . است  گرديده  نازل  خودشان  زبان  نيز به  و قرآن  شده

  كه  امري  آنها به :يعني» آنها از ذكر خود روگردانند  ولي«  اندرز و هشدار است

  انتخاب  دليل به  اعتنايي بي  اعتنايند و اين بي ، آنهاست  فخر و شرف  يادنامه  بزرگترين

  . آنهاست  نادرست

  :است  پندارشان  بر كفر اين  آنان  اقدام  پنجم  عامل

  

��Ñ���Ð��Ï������Î���ÍÌ��Ë��Ê��É��È��Ç��Ñ���Ð��Ï������Î���ÍÌ��Ë��Ê��É��È��Ç��Ñ���Ð��Ï������Î���ÍÌ��Ë��Ê��É��È��Ç��Ñ���Ð��Ï������Î���ÍÌ��Ë��Ê��É��È��Ç  
  آوردن  ايمانرا از   آنان  كه  يا عاملي :يعني »؟ كني مي  مطالبه  مزدي  يا از آنان«

 مزد يا ، رسالت  وظيفه  دربرابر اداي  تو از آنان :پندارند مي  كه  است  دارد اين بازمي

را   و پيامت  دعوت  تو و پذيرش  به  ايمان  روي از همين  پس  طلبي مي  اي مقرري

 . اي نخواسته  مزد و پاداشي  چنين  تو از آنان  دانند كه مي  كه اند؟ با آن فروگذاشته
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 او :نگويد  اي تا گوينده  است  ساخته  حرام  را بر رسولش  صدقه  پذيرفتن �خداوند حتي

  خراج  پس«  است  شده  رسالت  مدعي  و ثروت  مال  آوردن دست به  براي

  كه  دهد و مزدي در دنيا مي  برايت  پروردگارت  كه  رزقي :يعني » بهتر است پروردگارت

و او «  بهتر است ،ذكر شد  از آنچه  برايت ،كند مي  تو عنايت  به  درآخرت

  .» است  دهندگان روزي بهترين

و  عذر  هيچ ، صخدا   رسول  دعوت  به  گفتن اجابت  در عدم  آنان :كه اين  خالصه

  .ندارند  حجتي

  

���×�����Ö��Õ�����Ô��Ó��Ò���×�����Ö��Õ�����Ô��Ó��Ò���×�����Ö��Õ�����Ô��Ó��Ò���×�����Ö��Õ�����Ô��Ó��Ò  
  نداي  به  كه  استسزاوار   پس » خواني مي  راست  راهي  را به  تو آنان  و در حقيقت«

  .كنند  رد و انكار پيشه  كه اين  نه ،گويند  لبيك  دعوتت

  

���à��ß��Þ��Ý���Ü��Û��Ú��Ù��Ø���à��ß��Þ��Ý���Ü��Û��Ú��Ù��Ø���à��ß��Þ��Ý���Ü��Û��Ú��Ù��Ø���à��ß��Þ��Ý���Ü��Û��Ú��Ù��Ø  
را   تو آنان  كه » راست  آورند، از راه نمي  ايمان  آخرت  به  كه  كساني  راستي  و به«

اند  شده  منحرف  راهيگم  راههاي  سوي و به »اند در افتاده  به« ؛  خواني فرامي  آن  سوي به

  . است  آن  راه  و پيمودن  حق  ها بر طلب انگيزه  از نيرومندترين ، آخرت  زيرا خوف

  

 كه  است  آمده صخدا   از رسول � خطاب  عمربن  روايت  به  شريف  در حديث

يد بياي ، آتش )وسوي  تسم(بياييد از  ! هان  كه  كشم شما را مي  دامن  پياپي  من« :فرمودند 

شويد و  مي  غالب  نيفگنيد اما شما برمن  خود را در آن ، آتش )و سوي  سمت(از 

  است  نزديك  افگنيد پس مي  خود را در آن  ها و حشرات و ملخ  پروانگان  هجوم  همچون

بر   در آن  پس  شما هستم  قراول پيش »كوثر»  بر حوض  و من . شما را رها كنم  دامن  كه

  كه  شناسم مي  چنان  و نامهايتان  سيمايتان  را به آييد و شما در مي  ندهو پراك  جمع  من

  جهت  و به  راست  جهت  به  شناسد سپس خود مي  شتران  را در ميان  شتر بيگانه  شخص

 :گويم و مي  كنم و التجا مي  پروردگار خود التماس  بارگاه  به  گاه شويد آن مي  برده  چپ
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تو  !محمد  اي :شود مي  گفته  پس ! من  امت ! پروردگار من  اي ! من قوم ! پروردگار من  اي

 خود  هاي قهقهرا بر پاشنه  بعد از تو به  آنان ،پديد آوردند  بعد از تو چه  آنان كه  داني نمي

  .»)بودند  برگشته  جاهليت  به  يعني(رفتند  مي

  

��M��L���K��J��I��H��G��F��E��D��C��B��A��M��L���K��J��I��H��G��F��E��D��C��B��A��M��L���K��J��I��H��G��F��E��D��C��B��A��M��L���K��J��I��H��G��F��E��D��C��B��A  
 و  از قحطي :يعني » از سختي  بر آنان  و آنچه  آورديم مي  رحمت  آنانو اگر بر «

 :يعني »فشردند مي  پاي  ، در طغيانشان داشتيم برمي  است  وارد آمده«  خشكسالي

داشتند  سر برمي  ورزيدند و در طغيانشان اصرار مي  شان و گمراهي  درسركشي

 هواها  به سر  كوردالنه ، فروافتاده  هوسيو بوال  گمراهي  در بيراهه :يعني » باسرگشتگي«

  .فشردند مي  پاي  در طغيانشان ، از غرور و غفلت  و سرگشته  آلوده

  نفرين  را چنين  قريش  سركشان صخدا   رسول  كه  است  آمده  شريف  در حديث

 !لهابارا :يوسف  كسني  سنين  اجعلها عليهم  مضر، اللهم  علي  اشدد وطأتك  اللهم« :كردند

  دوران  قحطي مانند  اي قحطي  فشار را برآنان  و اين  گردان  را بر مضر سخت  فشارت

و   قحطي  را به  كرد وآنان  را اجابت  پيامبرش  دعاي  عزوجل  خداي .« بگردان  يوسف

و مردار را خوردند   و گوشت  گنديده  استخوانهاي  مبتال كرد تا بدانجا كه  گرسنگي

  .نابود شد  و فرزندانشان  هتبا  اموالشان

خدا   رسول نزد  ابوسفيان  بود كه  و احوال  اوضاع  در اين :است  آمده  نزول  سبب  در بيان

  و التماس  دهم سوگند مي  خدا و پيوند رحم  تو را به !محمد  اي :آمد و گفت ص

  خداي  پس ! ايم خورده را )كرك(  و پشم  خون  كه  رسيده  جايي  آخر كار ما به ، كنم مي

  :فرمود  نازل  لعزوج

  

��V��U��T���S��R��Q��P��O��N��V��U��T���S��R��Q��P��O��N��V��U��T���S��R��Q��P��O��N��V��U��T���S��R��Q��P��O��N  
  كه  است  اي گرسنگي  مراد همان :قولي  به » گرفتار كرديم  عذاب  را به  آنان  و هرآينه«

و   خضوع  پروردگارشان  به  نسبت  ولي«شد   مكه  دامنگير مشركان  قحطي  در سالهاي

  شان بر تمرد وسركشي  همچنان  نشدند بلكه  و فروتن  تهشكس :يعني »نكردند  خاكساري
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  در تنگناي  وحتي »در نيامدند  زاري  و به«كردند   اصرار و پافشاري  تعالي  در برابر حق

  .و انكسار در نيفتادند  خشوع  ها به سختي

  

��c��b��a�� �̀���_��� �̂�]��\��[��Z��Y��X��W��c��b��a�� �̀���_��� �̂�]��\��[��Z��Y��X��W��c��b��a�� �̀���_��� �̂�]��\��[��Z��Y��X��W��c��b��a�� �̀���_��� �̂�]��\��[��Z��Y��X��W  
 آخرت  مراد عذاب :قولي  به » گشوديم  برآنان  دردناك  از عذاب  دري  كه  تا وقتي«

 نوميد  در آن  آنان  بناگاه«  در روز بدر است  آنان  مراد كشتن :ديگر قولي به . است 

 :ابالس .كار كنند چه  دانند كه و نمي  متحير و نااميد گشته  از هر خيري :يعني »اند شده

  . است  از هر خيري  نوميدي

  

��i��h��g��f��e��d��i��h��g��f��e��d��i��h��g��f��e��d��i��h��g��f��e��d������o��n��m��l��kj��o��n��m��l��kj��o��n��m��l��kj��o��n��m��l��kj  
 اها ر نعمت  اين ! آري »و دلها را آفريد  و ديدگان  شما شنوايي  براي  كه آن  و اوست«

آموز را بنگريد وبا  عبرت  ها و ماجراهاي در شما آفريد تا اندرزها را بشنويد و صحنه

  چه« :نبرديد بلكه  چيز از اينها بهره  نماييد اما شما از هيچ  درك  و خرد خويش  دل

  نه ،نيستيد قطعا شكرگزار  شما كافران  كه  است  اين  معني :قولي  به» سپاسگزاريد  اندك

  . اندكي  گزاريد ولي شكر مي  كه اين

  

��w��v��u���t��s��r��q��p��w��v��u���t��s��r��q��p��w��v��u���t��s��r��q��p��w��v��u���t��s��r��q��p  
 پراكنده  ها در زمين دانه  كه چنان »پديد آورد  شما را در زمين  كه  كس  آن  و اوست«

در   شدنتان  بعد از پراكنده :يعني »او محشور خواهيد شد  سوي به و«شوند تا برويند  مي 

  .شويد مي  گرد آورده  در روز قيامت ،دنيا

  

��c��b��a��`_��~���}��|��{��z��y��x��c��b��a��`_��~���}��|��{��z��y��x��c��b��a��`_��~���}��|��{��z��y��x��c��b��a��`_��~���}��|��{��z��y��x  
و  طور انفراد  به ـ  فقط اوست ! آري »ميراند كند و مي مي  زنده  كه  كس  آن  و اوست«

  كه  آفريده  زيرا آنها را چنان » و روز از اوست  شب  و اختالف«  ديگري  نه ـ  باالستقالل
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و   شب  از آهنگ  كه  ديگري  با زمان  شوند و نه مي  سست  از حركت  نه ،آيند مي  درپي پي

  و تاريك  بخشيدن  روشنايي در  كه شوند چنان ديگر جدا مي از هم ،باشد  روز خارج

  روزي ،تكرار آنها :و روز  شب  اختالف مراد از  قولي به .دارند  اختالف  نيز با هم  نمودن

  تعالي باري  در قدرت »انديشيد مگر نمي«  ديگراست  شبي  از پي  روز ديگر و شبي  از پي

دريابيد و   فراگير است  ممكنات  بر همه  وي  قدرت  را كه  حقيقت  خود آييد و اين  تا به

  ؟ است  قدرت  مقوله  يننيز از هم  از مرگ  پس  برانگيختن  بدانيد كه

  

��j��i���h��g��f��e��d��j��i���h��g��f��e��d��j��i���h��g��f��e��d��j��i���h��g��f��e��d  
  گذشته  يا كفار امتهاي  پدرانشان :يعني » پيشينيان  مانند آنچه«  كفار مكه »گفتند  بلكه«

  .»بودند  گفته«

  

��s��r���q��p��o��n��m��l��k��s��r���q��p��o��n��m��l��k��s��r���q��p��o��n��m��l��k��s��r���q��p��o��n��m��l��k  
 يمخواه  ، آيا باز برانگيخته چند شويم و استخواني  و خاك  بميريم  آيا چون: گفتند«

  است  اي ذهني  انگاري صرفا بعيد ، نگاه  نحوه  اين  كه گفتند در حالي  چنين ! آري »شد؟ 

  نهكند و  مي  را نفي  حقيقتي  چنين  علم  نه ،ندارد و اال  و انديشه  از تعقل  باري  هيچ  كه

  قضيه  دراين  كه آن بي، مجدد  احياي  حقيقت  انگاشتن بعيد ! بلي . است  گريزان  از آن  عقل

  خاك  در آغاز از همين خود  كه  حقيقت  يا در اين ،بروند  ديگري  هاي مشابه  سراغ به

  . است  بهره بي  علمي و  عقلي  پشتوانه  از هرگونه ،نمايند  تأمل ،اند  شده  آفريده

  :است  استبعاد اين  آن  در توجيه  ديگرشان  شبهه

  

}������|��{��z��y��x��w��v��u��t}������|��{��z��y��x��w��v��u��t}������|��{��z��y��x��w��v��u��t}������|��{��z��y��x��w��v��u��t����������������������¡�����~��¡�����~��¡�����~��¡�����~  
 از بعثت  قبل :يعني »بودند  داده  وعده  ما و پدرانمان  را قبال به  سخن  اين  درست«

بودند اما ما   مجدد را داده  احياي  وعده  همين  ما و پدرانمان  نيز به صمحمد  

 :عنيي » نيست  چيزي  پيشينيان  هاي جز افسانه  اين«شوند   ما برانگيخته  پدران  كه نديديم
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 آنها را در  خيالي  هاي اسطوره  عنوان به  كه  است  پيشينيان  پردازيهاي ها دروغ وعده  اين

  . است  پردازان دروغ  و پرداخته  ساخته  كه  است  چيزي :اسطوره .اند نگاشته  خويش  كتب

  

��ª��©�� �̈����§��¦��¥����¤��£��¢��ª��©�� �̈����§��¦��¥����¤��£��¢��ª��©�� �̈����§��¦��¥����¤��£��¢��ª��©�� �̈����§��¦��¥����¤��£��¢  
  است  در آن  و هركه  زمين« :از آنان  پرسش  در مقام  مكه  مردم  به صمحمد   اي »بگو«

  وآگاهي  از علم  و چيزي »دانيد اگر مي«دارد؟   تعلق  كسي  چه  و به »؟ كيست  از آن

  زمين  روي  مخلوقات  تمام ،)است  در آن  هركه(مراد از  .خبر دهيد  من  به  داريد پس

  .باشند مي

  

��²���±��°�� �̄�®¬��«��²���±��°�� �̄�®¬��«��²���±��°�� �̄�®¬��«��²���±��°�� �̄�®¬��«  
  درآن  كه و هر  زمين  گويند كه آنها ناگزير مي :يعني » خداست  از آن: گويند  زودا كه«

 آيا پند  پس: بگو«معترفند  �خداوند  آفريدگاري  زيرا به  خداست  از آن  است

  از آن  است  در آن  و هركه  زمين  كه  حقيقت  اين  شما به  چنانچه :يعني »گيريد؟ نمي

 چرا با  مقر و معترفيد پس ،باشد مي  آن  و متصرف  زمين  و او آفريننده  خداست

 ،نيستند  چيزي  هيچ  دانيد مالك مي  خوبي  به  را كه  ديگري  خدايان  تعالي باري

 بر آفرينش  كه  ذاتي  رويد كه مي  طفره  حقيقت  اين  به  پرستيد؟ و چرا از اعتراف مي

  ؟ او نيز تواناست  مرگ بعد از  كردن  بر زنده ،قادر باشد  انسان  و اختراعي  ابتدايي 

  

��Ã����Â��Á��À��¿¾��½��¼����»��º��¹�� �̧�¶��µ�� �́�³��Ã����Â��Á��À��¿¾��½��¼����»��º��¹�� �̧�¶��µ�� �́�³��Ã����Â��Á��À��¿¾��½��¼����»��º��¹�� �̧�¶��µ�� �́�³��Ã����Â��Á��À��¿¾��½��¼����»��º��¹�� �̧�¶��µ�� �́�³  
 ، گفت ؟ خواهند كيست  بزرگ  و پروردگار عرش  هفتگانه  پروردگار آسمانهاي: بگو«

 و او پروردگار  خداست  از آن  همه  آسمانها و عرش :يعني » است هللا  از آن  همه اين

  دانيد كه مي  هرگاه :يعني »كنيد؟ آيا پروا نمي  پس« صمحمد   اي »بگو«  آنهاست

  خداي فقط  را كه  چرا كار پرستش  چيز در آسمانها نيستند پس هيچ  شما مالك  خدايان

  از محدوده  خارج دهيد؟ و چرا رستاخيز را مي  آنها اختصاص  به ، است  سزاوار آن  يگانه

  پنداريد؟ او مي  مطلق  قدرت
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مانند  جز  دربرابر كرسي ، در آنهاست  آسمانها و آنچه« :است  آمده  شريف  در حديث

  نسبت ، است  در آن  با آنچه  كرسي  گمان و بي  نيست  شده  افگنده  در بياباني  كه  اي حلقه

  .« است  بيابان  در اين  حلقه  همانند اين  عرش  به

  

Æ��Å��ÄÆ��Å��ÄÆ��Å��ÄÆ��Å��Ä��������ÇÇÇÇ����É��ÈÉ��ÈÉ��ÈÉ��È����ÊÊÊÊ����ËËËË����ÌÌÌÌ��������ÍÍÍÍ����Ð�����Ï��ÎÐ�����Ï��ÎÐ�����Ï��ÎÐ�����Ï��Î������Ò��Ñ��Ò��Ñ��Ò��Ñ��Ò��Ñ  
و «  است  فرمانروايي :ملكوت » اوست  دست  به  هرچيزي  ملكوت  كه آن  ستكي: بگو«

او   و برخالف«بخواهد   كه  هرگاه ،رسد مي  فريادش  غيرخود را و به »دهد مي  او پناه

  كسي را از �خدا  تواند عذاب نمي  كس هيچ :يعني »دانيد؟ شود اگر مي نمي  داده  پناه

و شما   نيست قادر �برابر خدا او در  فريادرسيدن و به  دادن  بر ياري  كس بازدارد و هيچ

  .كنيد  را معرفي  مرجعي  توانيد چنان نمي

  

���Ù��Ø��×��Ö��ÕÔ��Ó���Ù��Ø��×��Ö��ÕÔ��Ó���Ù��Ø��×��Ö��ÕÔ��Ó���Ù��Ø��×��Ö��ÕÔ��Ó  
 افسون  دستخوش  چگونه  پس: ، بگو است هللا  از آن  همه اين: خواهند گفت«

شما   را در خيال  قح  و افسون  با افسانه ، و انس  جن  شياطين  چگونه :يعني »شويد؟ مي 

 غير ، حق  بودن  با وجود روشن  را فاسد و در نتيجه  دهند و صحيح مي  جلوه  باطل

  ربوده را  و عقلهايتان  كرده  جادويتان  ساحري  گويي ،پرستيد را مي  عزوجل  خداي

  !؟ است

  

��F��E��D��C��B����A��F��E��D��C��B����A��F��E��D��C��B����A��F��E��D��C��B����A  
 ،ها ديدگاه در عقايد و  را كه  و شريعتي  دين :يعني » آورديم  را برايشان  حق  بلكه«

  قطعا آنان و«اند   نيز برحق  آن  و پيروان  است  چيز حق  و ارزشها و در همه  عبادات

دهند و نيز  مي  نسبت  از فرزند و شريك  سبحان  خداي  به  كه  در آنچه »دروغگويند

  كه  گيريي ضعهر مو و در  انكار روز آخرت در ،�خدا  به  ايمان  دروغگويند در ادعاي

  . است  مخالف  با اسالم
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از  و فرزند مرد  است  منزه  و نوع  زيرا او از جنس » است  نگرفته  فرزندي  خدا هيچ«

 بود قطعا  زيرا اگر جز اين  ستني  معبود ديگري  او هيچ  و همراه«  خود اوست  جنس

 خدايان  سبحان  اگر با خداي :يعني »برد بود، با خود مي  آفريده  را كه  آنچه  هر خدايي

  وحيازت  تصرف  در حوزه  را باالستقالل  مخلوقاتش  يقينا هر خدايي ،بود مي  ديگري 

نافذ   بر آنان  يتنهاي خود را منفردا و به  انحصاري  و فرمانروايي  گرفت مي  خويش

شد  جدا مي ديگر  خداي  از فرمانروايي  وي  فرمانروايي  عرصه  هنگام  در اين ، ساخت مي

ناپذير بود   اجتناب آنها  در ميان  نمايي  و قدرت  و كشمكش  طلبي  و نهايتا بروز توسعه

  خداي بر  قوي  خداي :يعني »آمدند مي  ديگر غالب  بر بعضي  از آنان  و حتما بعضي«

را از او   وي  وفرمانروايي  كرد و ملك مي  را سركوب  آن  پيدا كرده  غلبه  ضعيف

  خداي  ديگر آن ، هنگام  و دراين  است  آدم بني  پادشاهان  عادت  كه همچنان ، گرفت مي

  . را نداشت  خدايي  ا صالحيتقطع ، مغلوب  ضعيف

خدا   يك جز  كه شد و اين  و محقق  ابت، ث در ربوبيت  مشاركت  امكان  عدم  هرگاه  پس

  آن  شود كه مي نيز روشن  حقيقت  بپردازد، اين  و پروردگاري  كار ربوبيت  تواند به نمي

دارد، بر   داللت  شرك  بر نفي  كه چنان  دليل  اين.  است �خداوند  واحد، همان  خداي

  كشمكش  در ملكش  نيز باپدرشدارد زيرا فرزند   نيز داللت  سبحان  فرزند از خداي  نفي

  .و فرزند  از شريك  است  منزه :يعني »كنند مي  وصف  خدا از آنچه  است  منزه« ١كند مي

  

  

  

  

  

                                                 
كودتا كرد  پدرش  قطر عليه  ، فرزند پادشاه  هستم  تفسير شريف  اين  ترجمه  مشغول  بنده  كه  روزهايي  همين 1

  . برد سرمي به  و آوارگي  در غربت  وي  پدر بينواي  اكنون  و هم  انداخت  بيرون  و مملكت  و او را از ملك
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��h��g��f��e��d���c���b��h��g��f��e��d���c���b��h��g��f��e��d���c���b��h��g��f��e��d���c���b  
اما غير   و آشكار است  نهان  داناي  تعالي فقط باري :يعني » و آشكار است  نهان  داناي«

خداوند  » است برتر  پس«داند  را نمي  و غيب  نا نهاقطع ، آشكار را دانست  اگر هم  وي

  . وي  واييو فرمانر  در ملك »آورند مي  شريك  از آنچه«  متعال

  

j��ij��ij��ij��i��������������������������������t��s��r��q��p��o��n��m��l�����kt��s��r��q��p��o��n��m��l�����kt��s��r��q��p��o��n��m��l�����kt��s��r��q��p��o��n��m��l�����k��������������v��u��v��u��v��u��v��u  
 :كند مي  خطاب  چنين  پيامبرش  به  تعالي باري  اينك ،شد  اقامه  بر كافران  حجت  و چون

»  دهي نشان  من  به  است  شده  داده  وعده  آنان  به  را كه  اگر آنچه !اراپروردگ: بگو«

  را از عذاب  آنچه  كه  ر دهيقرا  را در موقعيتي  من  باشد كه  اگر چنان !پروردگارا :يعني

ستمكار   قوم  ميان مرا در  پس !پروردگارا« ؛ كنم  مشاهده ، اي داده  وعده  آنان  مرگبار به

تا   كن  خارج  ميانشان مرا از ، كردي  را نازل  عذاب  آنان  به  چنانچه :يعني » قرار مده

و   تو مؤمنم  به  زيرا من نشود  منگير مندا  از آن  چيزي  ولي  را از دور ببينم  آنان  عذاب

  رسول  كه  است  آمده  شريف  در حديث  كه چنان . كنم مي  را تصديق  هايت وعده

  به  هرگاه !خدايا:  غيرمفتون  ليكإ  فتوفني  ةفتن  بقوم  ردتأذا إو« :ردندك دعا مي صاكرم

در   فتنه  آن  به  ببر كه  درحالي  خويش  سوي مرا به  پس  داشتي  را اراده  اي فتنه  قومي

  .« باشم  نيفتاده

  

���~��}��|��{��z��y��x��w���~��}��|��{��z��y��x��w���~��}��|��{��z��y��x��w���~��}��|��{��z��y��x��w  
 تو بر«  از عذاب » ايم داده  وعده  آنان  را به  آنچه  كه  ما تواناييم  كه  راستي  و به«

  دانيم مي  كه  جهت  بدان ، اندازيم تأخير مي  به  را از آنان  خويش  عذاب  ولي » بنمايانيم

  .خواهند آورد  ايمان  زودي به  از آنان  برخي
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���i��h��g��f��e��dc��b��a�� �̀�_���i��h��g��f��e��dc��b��a�� �̀�_���i��h��g��f��e��dc��b��a�� �̀�_���i��h��g��f��e��dc��b��a�� �̀�_  
با   معاشرت در امر  كند كه مي  راهنمايي  اي نسخه  سوي را به  پيامبرش  تعالي  حق  سپس

  اي شيوه  را به  بدي« :فرمايد مي  پس  اكسير اكبر است ، حق  سوي  به  آنان  و دعوت  مردم

 :از  است  نيكوتر عبارت  شيوه  اين » كن  دفع«  از غير آن » نيكوتر است«  شيوه  آن » كه

  دهند و دادن مي  تو انجام  يهعل كفار  كه  هايي از بدي  و رويگرداني  پوشي چشم ، گذشت

 :يعني » كنند، داناتريم مي  وصف  آنچه  ما به«  و احسان  با نيكي  بديهايشان  پاسخ

يا  ، هستي  آن  تو برخالف  كه  اوصافي از ،كنند مي  وصف  آن  تو را به  كه  آنچه  به  داناتريم

جزا   آنها در برابر آن  به  پسكنند  مي  وصف  و تكذيب  از شرك  كه  آنچه  به  داناتريم

  . دهيم مي

  

��q��p��o��n��m��l��k��j��q��p��o��n��m��l��k��j��q��p��o��n��m��l��k��j��q��p��o��n��m��l��k��j  
 ،ها وسوسه: شياطين  همزات » برم مي  تو پناه  به  شياطين  از همزات !پروردگارا: و بگو«

خود را در آنها  تواند نمي  انسان  كه  است  خشمي  هاي و شراره  هايشان افگني  دغدغه

  .كند  نگهداري

  

�t����s��r�t����s��r�t����s��r�t����s��r������w��v��u��w��v��u��w��v��u��w��v��u  
 زيرا وقتي » برم مي  تو پناه  حاضر شوند به  من  آنها پيش  كه از اين !و پروردگارا«

 شر و  به  برانگيختن ، افگني آنها را جز وسوسه ،حاضر شوند  نزد انسان  شياطين 

 � شعيب  عمروبن  روايت  به  شريف  در حديث . نيست  از خير كار ديگري  برگرداندن

  ما تعليم  را به  كلماتي صخدا  رسول :فرمود  كه  است  آمده  او از جدشو   از پدرش

 عوذأ  اهللا  باسم« :خواندند مي  ترس  دفع  براي  خواب  هنگام  خود ايشان  دادند كه مي

 :يحضرون  نأو  الشياطين  تهمزا  منو  شر عباده  ومن  وعقابه  غضبه  من  ةالتام  اهللا  بكلمات

و از   بندگانش و از شر  و عقابش  وي  از خشم  برم مي  او پناه  تامه  كلمات  خدا به  نام به

دعا   اين �عمرو بنهللا عبدا  كه  است  نقل .»حاضر شوند  كه و از اين  شياطين  هاي وسوسه

  را در هنگام  داد تا آن مي  تعليم ،رسيدند مي  حد بلوغ  به  كه  از فرزندانش  كساني  را به
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دعا را حفظ   اين  توانست بود و نمي  كوچك  كه  هم  از آنان  بخوانند و كسي  خوابشان

  . آويخت مي  و بر گردنشان  نوشت را مي  آن هللاعبدا ،كند

  

��¡��������~��}��|��{��z���y��x��¡��������~��}��|��{��z���y��x��¡��������~��}��|��{��z���y��x��¡��������~��}��|��{��z���y��x  
 :يعني »پروردگارا، مرا بازگردانيد: گويد فرارسد، مي  از آنان  يكي  مرگ  كه  گاه تا آن«

بيدار   غفلت  از خواب ،مردند  ميرند و چون مي  برند تاكه سر مي خود به  لتدر غف  آنان

 .مرابازگردانيد  ،مرا بازگردانيد ،دنيا بازگردانيد  سوي  مرا به :گويند مي  گاه آن  شده

  . تكرار است  معني  به  جمع  صيغه :ارجعون

  

¤��£��¢¤��£��¢¤��£��¢¤��£��¢��������������������«��ª��© �̈�§¦���¥«��ª��© �̈�§¦���¥«��ª��© �̈�§¦���¥«��ª��© �̈�§¦���¥������������������²����±��°��¯®��¬��²����±��°��¯®��¬��²����±��°��¯®��¬��²����±��°��¯®��¬��������� �́�³� �́�³� �́�³� �́�³��������������¶��µ��¶��µ��¶��µ��¶��µ  
  انجام  نيكي كار« در دنيا :يعني»  بگذاشتم  كه  در سرايي  باشد كه« :مرا بازگردانيد ! آري

هرگز  » است  چنين  نه«خير   از اعمال  است  آن  در پي  كه  و آنچه  ايمان  چون»  دهم

  ينا :يعني » است  آن  او گوينده  كه  است  سخني  اين«  پذيريم او را نمي  درخواست

  دنيا بازگردانيده  و به شود  برآورده  اش گويد و اگر خواسته او مي  كه  است  صرفا سخني

 :يعني » است  برزخي  آنان  و پيشاپيش«وفا نخواهد كرد   سخنش  اين  هرگز به ،شود

  توانند از آن نمي  كه  است  اي و پرده  دنيا حجاب  سوي  به  آنها و بازگشتشان  پيشاپيش

  پس . است  روز قيامت  كه »شوند  برانگيخته  كه  تا روزي«دنيا برگردند   و به  گذشته

  توانند اعمال مي  نه ،اند شده  واگذاشته �خدا انتظار امر  به ، برزخي  حيات  در مقطع  آنان

در دنيا فاسد   را كه  توانند آنچه مي  كنند و نه  جبران  شده  فوت  از آنان  را كه  صالحي

  تا روز قيامت  گروه  بر اين  عذاب  كه  است  مراد اين .نمايند  اصالح ،بودند  تهساخ

 )در قبر  يعني(  در آن  پيوسته ...« :است  آمده  شريف  درحديث  كه يابد چنان استمرار مي

  . « است  معذب

  

  

  



1802  
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،  اول  اما نفخه  است  دوم  نفخه  كه »نشور«  ميدند  به »شود  در صور دميده  چون  پس«

  كه  است  بوقي :صور ١.ميراند را مي  از خاليق  زندگان  كه»  صعق»  نفخه: از  است  عبارت

  ديگر آن« :شود  دميده  صور دوم  چون ! آري .دمد مي  قيامت  برپايي  براي  در آن  اسرافيل

  كنند و نه ها فخر نمي نسب ديگر به :يعني» ردوجود ندا  قرابت  نسبت  روز ميانشان

بزار و   روايت  به  شريف  حديث در .بخشد مي  يسود  حالشان  ها به رابطه  هرگز اين

  ازدواج � طالب ابي بن دختر علي  كلثوم با ام  الخطاب عمربن  چون  كه  است  آمده  بيهقي

خدا   از رسول  كه  نيست  جز اين  دفيه كار  مرا در اين  خدا سوگند كه به« :فرمود ،نمود

هر  :ونسبي  اال سببي ةالقيام  يوم  منقطع  نهفإ  و نسب  سبب  كل« :فرمودند  كه  شنيدم ص

  اين  پس .« من  و نسب  مگر سبب ، است شدني  قطع  در روز قيامت  و نسبي  سبب

و «  است  ايشان  و نسبي  پيوند خويشاوندي در مورد صخدا   رسول  در حق  استثنايي

پرسد زيرا هر  نمي  ديگري  از حال  يكي  قيامت  در عرصه :يعني »پرسند ديگر نمي از يك

 .شود  ديگر مشغول  كاري  تواند به نمي  كه  است  مشغول خود  به  چنان  هنگام  در آن  كس

  اهل ، زخيا دو  در بهشت  شدن اما بعد از مستقر  محشر است  نفخه  در هنگام  اين  البته

���L��K} :خوانيم مي  تعالي باري  فرموده  اين در  كه پرسند چنان مي از همديگر  بهشت

O���N���M�z »27 /صافات«.  

  

��É��È��Ç��Æ��Å��Ä��Ã��É��È��Ç��Æ��Å��Ä��Ã��É��È��Ç��Æ��Å��Ä��Ã��É��È��Ç��Æ��Å��Ä��Ã  
  آنان  شده  وزن  شايسته  اعمال :يعني »باشد  سنگين  آنان  اعمال  ميزان  كه  كساني  پس«

  هاي خواسته به  آنانند دستيافتگان :يعني » رستگارانايشانند   گروه  آن«باشد   سنگين

  .انگيز  از امور بيم  يافتگان خود و نجات  داشتني دوست

  

  

                                                 
 . ] 68/ زمر[  سوره  كنيد به  نگاه 1
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��Ô��Ó���Ò��Ñ��Ð��Ï��Î��Í��Ì��Ë���Ê��Ô��Ó���Ò��Ñ��Ð��Ï��Î��Í��Ì��Ë���Ê��Ô��Ó���Ò��Ñ��Ð��Ï��Î��Í��Ì��Ë���Ê��Ô��Ó���Ò��Ñ��Ð��Ï��Î��Í��Ì��Ë���Ê  
  آنان  شده  وزن  شايسته  اعمال :يعني »باشد  سبك  اعمالشان  ميزان  كفه  كه  و كساني«

 »اند زده  خود زيان  به  گروهند كه  آن  پس«باشد   بكس ،دارند  كه  گناهاني  در مقابل

  هميشه«زيرا  اند فرو گذاشته ، آنهاست  نفع به  را كه  اند و آنچه ساخته  خود را تباه :يعني

  .»مانند مي  در جهنم

  

Ú��Ù��Ø�����×��Ö��ÕÚ��Ù��Ø�����×��Ö��ÕÚ��Ù��Ø�����×��Ö��ÕÚ��Ù��Ø�����×��Ö��Õ�������Û���Û���Û���Û  
زيرا  دكر  را خاص  چهره . است  سوزاندن :لفح »سوزاند را مي  هايشان چهره  آتش«

 :كالح »رويند ترش در آنجا  و آنان«  است  انسان  اعضاي  ترين و گرامي  شريفترين ، چهره

 . است  شده  نمايان  و دندانهايش  و درد وا افتاده  رنج  از نهايت  لبانش  كه  است  كسي

  كه  اي را نديده  گوسفندي  آيا سر سوخته :گويد مي  آن  معني  در توضيح �مسعود ابن

نيز   ؟ اينان است  شده  و منقبض  باال جمع  طرف به  و لبانش  نمايان  دندانهايش

  .اند گونه همين

  

��I��H��G��F��E����D��C��B��A��I��H��G��F��E����D��C��B��A��I��H��G��F��E����D��C��B��A��I��H��G��F��E����D��C��B��A  
آنها   با الفاظ و معاني »و شما آنها را«در دنيا  »شد نمي  بر شما خوانده  من  آيا آيات«

  ؟ نيست �خداوند  از جانب  آيات  اين  گفتيد كه و نمي »پنداشتيد نمي  دروغ«

  

��R��Q��P��O��N��M��L��K���J��R��Q��P��O��N��M��L��K���J��R��Q��P��O��N��M��L��K���J��R��Q��P��O��N��M��L��K���J  
  چيره بر ما  لذتها و شهواتمان :يعني »شد  بر ما چيره  شقاوتمان !پروردگارا: گويند مي«

  در آنها به افراط  و سرانجام  شد زيرا مال  ناميده  و شقاوت  بدبختي  لذتها و شهوات .شد

  و بدبختي  شقاوت  با اين  كه » بوديم  گمراه  مردمي و ما«انجامد  مي  و بدبختي  شقاوت

  . ساختيم  خود را تباه
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��Z��Y��X��W��V��U��T���S��Z��Y��X��W��V��U��T���S��Z��Y��X��W��V��U��T���S��Z��Y��X��W��V��U��T���S  
در  » برگشتيم  هم اگر باز  بر پس  بيرون«  از دوزخ :يعني »ما را از اينجا !پروردگارا«

بر خود  »بود  خواهيم  پيشه ستم  صورت  آن در«  بوديم  بر آن  كه  كفر و شقاوتي  دنيا به

  خواستار بازگشت ، دوزخ به  بعد از درآمدن  كه  است  سان بدين .كفر  به  بازگشت  با اين

  .بودند  شده  خواستار آن  مرگ  در هنگام  كه شوند چنان دنيا مي  به

  

�� �̀�_����� �̂��]��\��[�� �̀�_����� �̂��]��\��[�� �̀�_����� �̂��]��\��[�� �̀�_����� �̂��]��\��[  
  گم به ،دوگور شوي گم  در دوزخ :يعني »شويد  ساكت  در آن  رسوايي  فرمايد، به مي«

  به  سگ  وقتي  كه  چنان . سگ  مانند سكوت  شويد به  و ساكت  و غضب  خشم  شدن

در  »نگوييد  سخن  و با من« !شو  گم :شود مي  او گفته  به ،شود  نزديك  پاك  چيزهاي

  ساخته  سبك  شود و نه مي  از شما برداشته  عذابم  از خود زيرا نه  عذاب  برداشتن  باب

  .شود مي

  

b��ab��ab��ab��a������o��n��m��l��k��j��i��h���g��f��e��d��c��o��n��m��l��k��j��i��h���g��f��e��d��c��o��n��m��l��k��j��i��h���g��f��e��d��c��o��n��m��l��k��j��i��h���g��f��e��d��c  
  پس  آورديم  ايمان !پروردگارا: گفتند مي  بودند كه  من  از بندگان  گروهي  حقيقت در«

ر د  هستند كه  مؤمناني  ايشان » مهرباناني  تو بهترين  كه  كن  ما رحم  را بيامرز و به ما

 وي  و متعالي  مقدس  صفات  و به  كرده  و مغفرت  رحمت  درخواست �خداوند دنيا از

  .كنند مي  اقرار و اعتراف 

  

���x��w��v��u��t��s��r��q���p���x��w��v��u��t��s��r��q���p���x��w��v��u��t��s��r��q���p���x��w��v��u��t��s��r��q���p  
  مؤمناني :يعني ،تمسخر آميز خود  با سخنان »گرفتيد  مسخره  را به  آنان«كفار  »و شما«

 از ياد مرا  كه  تا حدي«را   ايشان  و امثال  و عمار و سلمان  و صهيب  بالل  چون

استهزا   به  اشتغال  شدت  سبب به  تا بدانجا كه :يعني »گردانيدند  فراموش  خاطرتان
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از  ،در دنيا »خنديديد مي  و شما بر آنان«كرديد   را فراموش �ياد خدا ، وتمسخر ايشان

  .بودند  مشغول  من  و نيايش  عبادت  به  كه اين

  

��a�� �̀�_��~��}��|��{��z��y��a�� �̀�_��~��}��|��{��z��y��a�� �̀�_��~��}��|��{��z��y��a�� �̀�_��~��}��|��{��z��y  
  پاداش  آنان  به«شما   بر آزار و تسمخرهاي »صبر كردند  كه آن  پاس  امروز به  هم  من«

  به  شان يابي دست همانا ،مراد  سرمنزل  اين  كه » مراد رسندگان  ، ايشانند به آري.  دادم

  . است  از دوزخ  و نجاتشان  و بهشت  و سالمت  سعادت

  

��i��h��g��f��e��d�����c���b��i��h��g��f��e��d�����c���b��i��h��g��f��e��d�����c���b��i��h��g��f��e��d�����c���b  
عدد   به  مدت  چه« :است  آنان  مأمور پرسش  كه  اي فرشتهيا  ،�خداوند »فرمايد مي«

پروردگار  ،شوند دنيا مي  سوي به  خواستار بازگشت  آنان  چون »مانديد؟  سالها در زمين

  در دنيا آن  كه سازد  روشن  را برايشان  حقيقت  كند تا اين مي  سؤال  چنين  از آنان  متعال

  هرچند آن ،اند كرده عمر ،بود  الزم  حقيقت  به  و رسيدن  پندگرفتن  براي  را كه  مقداري

  . است  بوده  اندك  آخرت  به  نسبت ،مقدار عمر

  

��r��q��p��o���n��m��l��k��j��r��q��p��o���n��m��l��k��j��r��q��p��o���n��m��l��k��j��r��q��p��o���n��m��l��k��j  
 از :يعني » از شمارگران  بپرس  پس  روز مانديم  از يك  اي روز يا پاره  يك: گويند مي«

  عمرهاي و  اعمال  كه  نگهباني  از فرشتگان  سيا بپر ،اعداد آگاهند  شناخت  به  كه  كساني

سالها را  شمار ، و هراس  هول  از شدت  كه  است  سان بدين .شمارند را مي  بندگان

  .كنند مي  فراموش
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��}��|�������������{���z����y��xw��v��u���t��s��}��|�������������{���z����y��xw��v��u���t��s��}��|�������������{���z����y��xw��v��u���t��s��}��|�������������{���z����y��xw��v��u���t��s  
ايد  نمانده ، اندك  جز درنگي  در زمين :يعني »ايد نكرده  درنگ  جز اندكي: فرمايد مي«

و  �خداوند  طاعت  را به  اندك  مدت  را تا آن  از علم  چيزي »دانستيد شما مي  كاش«

  .كرديد مي  سپري  روز قيامت  براي  شدن  آماده

  

��§��¦��¥��¤���£��¢��¡�����~��§��¦��¥��¤���£��¢��¡�����~��§��¦��¥��¤���£��¢��¡�����~��§��¦��¥��¤���£��¢��¡�����~  
 و«؟  كنيم مي  رهايتان  يا عقاب  ثواب  و بي » ايم آفريده  شما را بيهوده  آيا پنداشتيد كه«

برابر  در با حشر و نشر تا شما را »شويد؟ نمي  ما بازگردانيده  سوي شما به  كه اين

  . نيست  هرگز چنين ! ؟ نه جزا دهيم  اعمالتان

  

��µ�� �́�³��²��±�������°����� �̄���®��¬«��ª��©��¨��µ�� �́�³��²��±�������°����� �̄���®��¬«��ª��©��¨��µ�� �́�³��²��±�������°����� �̄���®��¬«��ª��©��¨��µ�� �́�³��²��±�������°����� �̄���®��¬«��ª��©��¨  
بيافريند   و بيهوده  را عبث  چيزي  كه از اين  است  منزه :يعني »هللا  برتر است  پس«

  فرمانرواي و فقط او  سزاوار اوست  االطالق علي  فرمانروايي  كه » برحق  فرمانرواي«

جز   معبودي  هيچ«  پذير است و زوال  رفتني  بين از  ديگران  زيرا فرمانروايي  است  برحق

  گرانمايه  او پروردگار عرش  وقتي  پس »قدر گرامي  پروردگار عرش  ، اوست او نيست

  باشد؟ نمي ، است  تر از آن  تر و فرودست پايين  كه  پروردگار آنچه  چگونه ، است

  

��Ê���É���È��Ç���������Æ��ÅÄ��Ã��Â��Á��À�����¿��¾��½��¼���»��º��¹�� �̧�¶��Ê���É���È��Ç���������Æ��ÅÄ��Ã��Â��Á��À�����¿��¾��½��¼���»��º��¹�� �̧�¶��Ê���É���È��Ç���������Æ��ÅÄ��Ã��Â��Á��À�����¿��¾��½��¼���»��º��¹�� �̧�¶��Ê���É���È��Ç���������Æ��ÅÄ��Ã��Â��Á��À�����¿��¾��½��¼���»��º��¹�� �̧�¶  
 :برهان »نخواهد بود  او برهاني  را بخواند، براي  با خدا معبود ديگري  و هر كس«

وجود  �جزا   ردگاريپرو  هستي  عرصهدر  ! آري . است  و روشن  واضح  و دليل  حجت

 »باشد مي  پروردگارش با فقط  و حسابش«شود   اقامه  برهاني  بر وجود وي  ندارد كه

در روز  »شوند رستگار نمي  كافران  حقيقت در«كند  مي  مجازاتش  ناخواه او خواه  پس

  . قيامت
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�﴾C��B��AC��B��AC��B��AC��B��A﴿: را با  كريمه  سوره  اين �خداوند« :گويد مي  نسفي �� �� �� را   كرد و آن آغاز�

�����﴿: با � �É���È��Ç� � � � � � � � �Æ�� �É���È��Ç� � � � � � � � �Æ�� �É���È��Ç� � � � � � � � �Æ�� �É���È��Ç� � � � � � � � �Æ﴾ فاصله  چه  آن  آغاز و انجام  در ميان ! وه .آورد  پايان  به  

  .« است  بزرگي

  

Ò��Ñ��Ð���Ï���Î������Í��Ì��ËÒ��Ñ��Ð���Ï���Î������Í��Ì��ËÒ��Ñ��Ð���Ï���Î������Í��Ì��ËÒ��Ñ��Ð���Ï���Î������Í��Ì��Ë������������  
  و فقط رحمت » بخشايندگاني  زيرا تو بهترين  كن  بيامرز و رحم !پروردگارا: و بگو«

  كه گرداند درحالي نياز مي بي  هر ديگرانو م  را از رحمت  انسان  كه  توست  و بخشايش

  پيامبرش �خداوند  ، سان بدين .كند نياز نمي بي  او را هرگز از رحمتت  ديگران  رحمت

  .اقتدا كنند  وي  به  استغفار امر كرد تا امتش  را به

  نم  به !هللا يا رسول« :فرمود  كه  است  آمده � ابوبكر صديق  روايت  به  شريف  در حديث

 ظلماً  نفسي  ظلمت  نيإ  اللهم :بگو« :فرمودند .« بخوانم  را در نمازم  بياموزانيد تا آن  دعايي

الغفور   نتأ  إنك ارحمني و  عندك  من  مغفرة  ، فاغفرلي نتإال أ  ال يغفر الذنوب  وأنه ،اًكثير

  آمرزد پس را نمي  گناهان  و جز تو كسي  ام كرده  برخود بسيار ستم  من !بارخدايا :الرحيم

  تو آمرزگار مهربان  كه  كن  رحم  خود و بر من  از جانب  آمرزشي  بيامرز به  من بر

  .« هستي

 �مسعود بنهللا عبدا از . شفاء است  از آيات ، سوره  اخير اين  دو آيه  كه  ذكر است  شايان

: خواند  وي  درگوش  پس  گذشت مي  او از نزد مرد بيماري  كه  است  شده  روايت

  اين  پس . شفا يافت بيمار  شخص  و آن ؛ تا آخر سوره ﴾...~�����¡��¢~�����¡��¢~�����¡��¢~�����¡��¢﴿

  چه  وي  در گوش« :فرمودند هللاعبدا  به صحضرت  آن ،رسيد صخدا   رسول  خبر به

  جانم  كه  ذاتي  سوگند به« :فرمودند ص  حضرت  آن . را بازگفت  او حكايت »؟ خواندي

  ازبين  كوه  ا آنقطع ،بخواند  بر كوهي  يقين  را از روي  آن  اگر كسي ، ختيار اوستدر ا

بيمار   و استعداد و قابليت  خواننده  صفاي ، يقين ، ايمان ؛ تمعتبر اس  آنچه  پس .»رود مي

  . است  با قرآن  درمان  براي
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  ﴾نور   سوره ﴿
  . است  آيه) 64(  و داراي  است  يدنم

  

و   نوراني  بس  اي آيه  دربرگيرنده  كه آن  سبب  به ،شد  ناميده »نور«  سوره  اين :يهتسم  وجه

��|}� :است  متعال  خداي  فرموده  اين  يعني ، درخشان �{��z� �y ...z.  در

  مائده  سوره  خويش  مردان  به« :فرمودند صخدا   رسول  كه  است  آمده  شريف  حديث

  .»ور را بياموزيدن  سوره  خويش  زنان  و به

آثار و   اين  كه ،با آثار و مظاهر خود در دلها و روانها  نور است ، سوره  اين  موضوع

و   آداب ،شود مي  تمثيل  و اجتماعي  خانوادگي ، روحي  و اخالق  در آداب ،مظاهر

  اريانو ،كنند مي  او را نورباران  و زندگي  وجود انسان  و صفحات  و جان  دل  كه  اخالقي

  پس .گيرند بر مي  فروغ  آسمانها و زمين  نور اليزال  آن ،�هللا  و سرمدي  از نور ازلي  كه

  . آن  با ابعاد مختلف  است « تربيت« ، سوره  محور اين

  

��J���I���H��G��F�������E��D��C��B��A��J���I���H��G��F�������E��D��C��B��A��J���I���H��G��F�������E��D��C��B��A��J���I���H��G��F�������E��D��C��B��A  
و  وار نجيرهز  از آيات  عبارت :سوره » ايم كرده  را نازل  آن  كه  است  اي ، سوره اين«

  به  عمل :يعني » گردانيديم  را فرض  و آن«باشد   آغاز و انجامي  داراي  كه  است  اي پياپي

 » كرديم  نازل  روشن  آياتي  و در آن«  گردانيديم  و قطعي  و الزم  را واجب  آن  احكام

  دليل به ، است  سوره  اين  آوردن فرود  به  تعالي  حق  عنايت  كمال  گوياي ،)انزلنا(تكرار 

فرود   لذا حكمت »پندگيريد  باشد كه«باشد  مي  آن  دربرگيرنده  سوره  اين  كه  احكامي

  سوره  مقدمه  در واقع ، آيه  اين  پس . است  اين ،ذكر شد  كه  ترتيبي  به  سوره  اين  آوردن

  .باشد مي
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��g��f��e��d��c���b��a`��g��f��e��d��c���b��a`��g��f��e��d��c���b��a`��g��f��e��d��c���b��a`  

 »بزنيد صد تازيانه  از آنان  هريك  به« ؛اند  نكرده  هنوز ازدواج  كه »و مرد زناكار  زن«

  زدن ،باشند  شده  عمل  اين  مرتكب  از ازدواج  قبل  كه  و مرد زناكاري  زن  حكم :يعني

  . است  از آنان  هريك  به  صد تازيانه

  شبهه وجود  و بدون  عقد ازدواج  بدون  مرد با زن  جنسي  از مقاربت  است  عبارت :زنا

  نه ،كند مي  و در برابر مرد زناكار تمكين  داشته  زنا رغبت  به  كه  است  زني :زانيه . نكاح

 ، استيا عص  تازيانه با  زدن :جلد .شود مي  انجام  زور و اجبار با وي به  عمل  اين  كه  زني

  .بزند  ديگر تازيانه  كسي  بدن  بر پوست  كسي  كه  گاه آن « جلده« :شود مي  گفته

  بالغ زناكار آزاد  و زن )غيرمتأهل(بكر   مرد آزاد بالغ  حد زناي ، صد تازيانه  زدن

  تبعيد يك ، صد تازيانه  بر زدن  افزون ص  اكرم رسول  در سنت  البته ، غيرشوهردار است

خواهد   كه  چنان ، نيست  فقها اتفاقي  ميان  حكم  هرچند اين ، است  شده  ثابت  هم  سال

باشند و   كرده  ازدواج  صحيح  با نكاح  يعني ،باشند  آزاد و متأهل  كه  اما مرد و زني .آمد

حد آنها  ،زنا گردند  ومرتكب ـبار   هرچند يك ـباشد   گرفته  انجام  هم  آنها مقاربت  ميان

 .نظر دارند  اتفاق  حكم  وفقها بر اين  است )سنگسار(  رجم ،متواتر  صحيح  ر سنتبنا ب

فقط  ،آزاد نيستند  كه  برده  متأهل  و زن مرد  حد زناي  كه نظر دارند بر اين  اتفاق  همچنين

 مرد(بكر   حد زناي  اما در خصوص . نيست  سنگساري  زيرا در بردگان  است  تازيانه  زدن

تبعيد   به  كنند نه مي  حكم  تازيانه  فقط به  آيه  صريح  به  با عمل  احناف ،)رمتأهلغي  زن و

 ،مرد بكر  حد زناي  برآنند كه )احمدحنبل ، شافعي ، مالك( جمهور فقها  ولي  سال  يك

  اين  مسافت  باشد و حد اقل مي  اقامتش  از محل  سال  تبعيد يك  اضافه  به  صد تازيانه

 . كيلومتر است )89(مقدار   نماز يعني  كردن  كوتاه  مسافت ،ها ها وحنبلي شافعي تبعيد نزد

  زن  شود ولي نيز مي  زنداني ، تبعيد شده  كه  سرزميني  مرد بكر در همان ،ها مالكي اما نزد

مبتال  زنا  آفت  به  شود تا مبادا بار ديگر در تبعيدگاه فقها تبعيد نمي  اتفاق  بكر زناكار به

  .گردد
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  سوره15و  16  در دو آيه  كه  است  زناكاران  دادن آزار  و آيه  حبس  آيه  ناسخ  آيه  اين

و   زدن  طعنه و  دادن آزار  مرد زناكار در صدر اسالم  زيرا مجازات  گذشت »نساء«

  منسوخ  آيه  اين با  حكم  آن  كه ،بود  اش در خانه  وي  كردن  زناكار زنداني  زن  مجازات

  .شد

زنا   انگيزه  كه  است  اين ،گردانيد  زناكار را بر مرد زناكار مقدم  زن ، كريمه  آيه  كه اين  دليل

  گريهاي ها وعشوه نمايي با چهره  كه  كند زيرا اوست بروز مي  از زن  احوال  در اغلب

ديگر   دليل .دنماي مي  تحريك  حرام  عمل  اورا به ، گوناگون  مرد با روشهاي  براي  فريبنده

  . بيشتر از مرد است  در زن ، آن  و بدنامي  زنا و ننگ  مفسده  كه  است  اين  ذكر وي  تقدم

 ، الزني ااتقو  !يا معشر الناس« :فرمودند ص  اكرم رسول  كه  است  آمده  شريف  در حديث

البهاء   دنيا، فيذهبال  في  ما التيأ ،ةخراآل  في  الدنيا وثالث  في  ثالث :خصال  ست  فيه  نفإ

وسوء  ، تعاليو  سبحانه هللافسخط ا: ةخراآل  في  ما التيأو العمر،  ينقصالفقر و  ويورث

 ، است  خصلت  شش  از زنا بپرهيزيد زيرا در آن ! مردم  گروه  اي :النار  عذابو  الحساب

و   بار و ارزشزنا اعت: كه  است  اين ، در دنياست  كه اما آن  در آخرت  در دنيا و سه  سه

  كه  سه  كند و اما آن مي  كم گذارد و عمر را جا مي فقر را به ،برد مي  زبينرا ا  انسان  جمال

 .« دوزخ  و عذاب  حساب  بدي ، سبحان  خداي  خشم :از  است  عبارت  است  در آخرت

و   رحمت :رأفت »شويد  دچار رأفت  آنان  خدا درباره  حكم  و نبايد در اجراي«

خدا و   اگر به«  است  دلسوزي مهر و  عواطف  ترين رقيق ، رأفت :قولي به . است  سوزيدل

  پاداش  در آن  و روز رستاخيز كه �خدا يگانگي  اگر به :يعني »داريد  ايمان  روز قيامت

 .گردانيد  را معطل  متعال  نبايد حدود خداي  پس شود باور داريد مي  داده  تمامي  به  اعمال

  . است  مؤمنان  و ديني  ايماني  غيرت  و برانگيختن  تهييج  از باب  اين

در   كه  گاه آن ـ �زيد  بن  اسامه  به صخدا   رسول  كه  است  آمده  شريف  در حديث

 :فرمودند ـكرد   بود شفاعت  را دزديده  اي روسري  كه  دختر اسود مخزومي  فاطمه  باره

 »؟ كني مي  شفاعت �از حدود خداوند  يا در حديآ :حدود اهللا  حد من  في  اتشفع«

كانوا   نهمأ  قبلكم  من  الذين  هلكأنما إ« :و فرمودند  ايراد كرده  اي خطبه  پاخاسته به  سپس

  بنت  ةفاطم  نألو   اهللا الحد وأيم  قاموا عليهأ  الضعيف  ذا سرقإو  تركوه  الشريف  فيهم  ذا سرقإ
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 ،از شما بودند  قبل  كه  مردمي  هالكت  سبب  كه  نيست  ز اينج :يدها  لقطعت  محمد سرقت

گذاشتند اما  او را آزاد مي ،كرد مي  دزدي  شريفي  شخص  در ميانشان  چون  بود كه  اين

 خداي  كردند و سوگند به مي  اقامه  وي حد را بر ،كرد مي  دزدي  ضعيفي  اگر شخص

و « .« كنم مي  را قطع  دستش  گمان بي ،كند دزدي صدختر محمد   اگر فاطمه  كه  عزوجل 

 ،تشهير ،بيشتر  سرزنش  براي »باشند آنها حاضر  بر عذاب  از مؤمنان  بايد گروهي

حد « :گويد مي  نسفي . است  تشهير همراه با  كيفر آنان  پس  زناكاران  و بدنامي  رسوايي

  .« يا چهار نفر است  سه ،باشندحاضر   زناكاران  مجازات  بايد در هنگام  كه  گروهي  اقل

شود زيرا   برپا داشته  در محضر مردم  حدودالهي  بايد تمام  ها برآنند كه و حنبلي  احناف

  اعمالي  چنان  آنها از ارتكاب  و بازداشتن  مردم  به  هشدار دادن ،حدود  از اقامه  هدف

  . است

  چوبي با  زناكاران  زدن  تازيانه  كه يننظر دارند بر ا  علما اتفاق :تازيانه  اما ابزار زدن

  بسيار سخت  نه  متوسط كه  است  اي تازيانه  نباشد و آن  نداده  هنوز ميوه  كه  است  واجب

  حدود يكسان  در همه  زدن  تازيانه  چگونگي  البته . و لطيف  نرم  و نه  است  و ضخيم

در حدود   زدن  تازيانه  به  زير نسبتدر تع  زدن  تازيانه :برآنند كه  اما احناف . است

و   شديدتر است  در حد شراب  زدن  از تازيانه ،در حد زنا  زدن  تازيانه  شديدتر است

  حكم . شديدتر است )بهتان(  در حد قذف  زدن  از تازيانه ، در حد شراب  زدن  تازيانه

  حالت  به  شود و زن مي  زده  نهتازيا  ايستاده  حالت  مرد به  كه  است  مورد اين  ديگر دراين

  . نشسته

  ايشان  و جانشينان  اسالمي  جامعه  زمامداران  متوجه ، مذاهب  اتفاق  به  آيه  اين  خطاب

را   آنان  نمايندگي  مسلمان  و حاكم  است  مسلمين  تمام  متوجه  خطاب :قولي  به .باشد مي

  .دارد  بر عهده

  

p��o��n���m��l��k��j��i���hp��o��n���m��l��k��j��i���hp��o��n���m��l��k��j��i���hp��o��n���m��l��k��j��i���h������������������{��z���y��x��w��vu���t��s���r��q��{��z���y��x��w��vu���t��s���r��q��{��z���y��x��w��vu���t��s���r��q��{��z���y��x��w��vu���t��s���r��q  
زناكار را جز مرد   كند و زن نمي  ازدواج  مشركي  زناكار يا زن  مرد زناكار جز با زن«

 چنين ـ  زن  مرد و چه  چه ـ  زناكاران  غالب :يعني »گيرد نمي  زني  به  يا مشركي زناكار
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در  .كند نمي  همانند خود رغبت  زناكاري با  ازدواج  جز به  از آنان  يكي  دارند كه  گرايشي 

  نكاح  به  سياق ذكر شد زيرا در اينجا  مقدم  مرد بر زن ـ  قبل  آيه  عكس  به ـ  آيه  اين

  .كند را آغاز مي  خواستگاري  كه  زيرا اوست  است  مرد اصل  ارتباط دارد و در نكاح

با   ازدواج از  بازداشتنشان ـزنا   تكاباز ار  مؤمنان  دادن بعد از هشدار ـ  كريمه  آيه  هدف

 :يعني »امر  اين و«باشد  مي  كريمه  در تفسير آيه  اقوال  ترين راجح  و اين  است  زناكاران

 ، با آنان  ازدواج زيرا » است  شده  حرام  بر مؤمنان«  و مشركان  با زناكاران  ازدواج

  است  ديگران  تهمت  در معرض  يشخو  افگندن و پيش  فاسقان  به  خويش  ساختن شبيه

دنيا   بر بساط مرد به  فرزندي ،پيوند  در اثر اين  نيز وجود دارد كه  احتمال  اين  كه چنان

  ناپاكي  تا با زن  روا نيست  پاكدامن  مرد مسلمان  لذا براي  نيست  وي  از نطفه  آيد كه

نيز روا   پاكدامن  زن  براي  كه رد چناندا  آگاهي  وي  عفتي  بي  به  كه كند درحالي  ازدواج

  .نمايد  ازدواج  با وي  مردي  بودن  از فاسق  آگاهي  تا در عين  نيست

 ﴾...C��B��AC��B��AC��B��AC��B��A﴿ :سوره  هميناز  )32 آيه(با   آيه  اين  حكم ،اكثر علما  اما در رأي

  كند كه  دواجاز  با زني تواند مي ،مرد زناكار :اند گفته  احناف  جهت  بدين ، است  منسوخ

  .نمايند  ازدواج توانند با او نيز مي  ديگران  كه چنان  است  زنا كرده  با وي

  

��m��lk��j��i��h��g��f��e����d���c���� �b��a�� �̀��_��� ��~��}��|��m��lk��j��i��h��g��f��e����d���c���� �b��a�� �̀��_��� ��~��}��|��m��lk��j��i��h��g��f��e����d���c���� �b��a�� �̀��_��� ��~��}��|��m��lk��j��i��h��g��f��e����d���c���� �b��a�� �̀��_��� ��~��}��|
��p��o���n��p��o���n��p��o���n��p��o���n  

  پاكدامن  زنان :محصنه  مراد از زنان »دهند زنا مي  نسبت  محصنه  زنان  به  كه  و كساني«

  آنان  زنا از سوي  ارتكاب  به  كه »آورند نمي  چهار گواه  گاه آن«اند  ر مؤمنپرهيزكا

بزنيد   تازيانه را هشتاد  از آنان  هريك :يعني »بزنيد  هشتاد تازيانه  آنان  به«دهند   گواهي

  زدن  يكي :گردانيد جمع  دو كيفر را برايشان :يعني »را از آنها نپذيريد  و ابدا شهادتي«

  خارج  زنا از عدالت  اتهام  زيرا آنها با زدن  از آنان  گواهي  نپذيرفتن  و ديگري  نهتازيا

  آنان  آيه  در آخر اين  متعال  خداي  كه اند چنان شده  فاسق  اند بلكه گراييده  فسق  و به  شده

  در طول  وجه  هيچ  به :كه  است اين »ابدا«  معناي . است  كرده  محكوم  فسق  را به

  شهادت  هم جمعا با  گواهان  كه  جايزاست  البته .را نپذيريد  آنان  شهادت  شان زندگي
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  زن  تهمت ،نبودند  كامل  و اگرشهود چهار تن . تفاريق  و به  طور پراكنده يا به ،دهند

در  �عمر  حضرت  كه شود چنان مي  جاري  حد قذف  روند و بر آنان مي  حساب به

  هشتاد تازيانه ،بودند  داده  زنا شهادت  به � مغيره  عليه  را كه  تني  سه  آن  خويش  خالفت

  و درگذشتن  متعال  خداي  از طاعت  رفتن  بيرون :فسق »فاسقند ، همانا گروه  و آن«. زد

 �خدا  فاسقند و در پيشگاه  آنان  كه اين« :گويد كثير مي ابن . است  گناه  از حد با ارتكاب

  ديگر اضافه  دو خصلت  به  كه  است  سومي  خصلت ،شوند نمي  شمرده  عادل  و مردم

  .»شود مي  خصلت  ومجموعا سه  شده

  پرهيزكار مؤمن  پاكدامن  زنان  يعني ، محصنه  ا از زنانمخصوص  كريمه  در آيه  كه اين  دليل

بزرگتر و   ندر آنا و بدنامي  تر و ننگ زشت  آنان  به  زدن  تهمت  كه  است  ياد شد اين

  در اين ـ  امت  اين  علماي  ميان  خالفي  هيچ  يب ـنيز   مردان  ولي  تر است دهنده تكان

  زنا به  تهمت  دادن  نسبت فقط  كه  ذكر است  شايان .شوند مي  ملحق  زنان  به  حكم

  آن  ثالو ام  مانند دزدي ،ديگر اتهاماتي  دادن  نسبت  نه ،نامند مي « قذف«را   مؤمن  شخص

  حد قذفي ،دهد زنا مي  نسبت  كافري  مرد يا زن  به  كه  بر كسي  همچنين . وي  را به

  . نيست

 ، است مورد اعتبار ، قرارگرفته  و مورد اتهام  زننده در تهمت  كه  شرطهايي  علما در باره

  . است  شده  بيان  تفصيل به  فقه  در كتب  دارند كه  درازدامني  بحثهاي

  

��q��q��q��q��|��{���z��y��x��w��v��u��t��s��r��|��{���z��y��x��w��v��u��t��s��r��|��{���z��y��x��w��v��u��t��s��r��|��{���z��y��x��w��v��u��t��s��r  
 زدن  تهمت  گناه  از ارتكاب  پس :يعني » از اين  كردند پس  توبه  كه  مگر كساني«

 ،حد  اجراي  به  نهادن  و گردن  با توبه  يعني .را  اعمالشان» آوردند  صالح و به« )قذف(

  به » است  مهربان  آمرزنده خدا  كه  راستي به«اند  كرده  را جبران  خويش  زشت  عمل  اين

را   وي  گواهي  كند و قبول نمي  مؤاخذه  را بعد از توبه )قاذف(  زننده اتهام ، جهت  همين

  قبول  وي  گواهي ،كرد  توبه )قاذف(  زننده  تهمت  كه  در صورتي  پسندد پس از شما مي

 )و شافعي  مالك(فقها جمهور   قول  شود و اين مي  برداشته  از وي  فسق  شود و صفت مي

اخير   جمله  استثنا فقط به  كه  است  بر آن  زيرا ابوحنيفه  ابوحنيفه  رأي  برخالف ، است
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ابد   شود اما او براي مي  برداشته  از وي  فسق  صفت  با توبه  يعني ،گردد برمي

فقها   اتفاق  به  ليو .شود نمي  پذيرفته  وي  گواهي  وجه  هيچ  و به  مانده  باقي  مردودالشهاده

خود   كه  نيست  جز اين  قاذف  توبه  البته .رود نمي  و ازبين  ساقط نشده  با توبه  حد قذف

بر   دروغگويي  اين  سبب  به  كند و حد هم  تكذيب ، صادر شده  از وي  كه  را در اتهامي

  .گردد  اقامه  وي

  

� ¬«��ª��©��� �̈�§���¦������¥��¤��£��¢��¡�����~��}�¬«��ª��©��� �̈�§���¦������¥��¤��£��¢��¡�����~��}�¬«��ª��©��� �̈�§���¦������¥��¤��£��¢��¡�����~��}�¬«��ª��©��� �̈�§���¦������¥��¤��£��¢��¡�����~��}�������°�� �̄��®���°�� �̄��®���°�� �̄��®���°�� �̄��®
��¹����¸��¶��µ�� �́�³��²���±��¹����¸��¶��µ�� �́�³��²���±��¹����¸��¶��µ�� �́�³��²���±��¹����¸��¶��µ�� �́�³��²���±������¼��»��º��¼��»��º��¼��»��º��¼��»��º  

  به  اكنون ،كرد  را بيان  بيگانه  زنان  به )قذف(  زدن  تهمت  حكم  تعالي  حق  كه بعد از آن

  به  مردان  زدن  پردازد زيرا تهمت مي  همسران  به )قذف(  زدن  تهمت  حكم  بيان

  . است  خاصي  حكم  داراي  همسرانشان

 ديگر  گواهاني  دهند و جز خودشان زنا مي  خود نسبت  همسران  به  كه  سانيو ك«

  شهادت  پس«دهند   گواهي ،اند داده  خويش  همسران  به  كه  زنايي  نسبت  تا به »ندارند

  كه اي گواهي :يعني »خدا سوگند ياد كند  نام بار به چهار  كه  است  اين  از آنان  يكي

او   كه« دهد  خدا شهادت  نام بار به چهار  كه  است  اين ،كند ساقط ميرا از مرد   حد قذف

بار   پنجمين در  گاه آن  است  داده  از زنا نسبت  زنش  به  كه  در آنچه » است  از راستگويان

اگر از  خدا بر او باد،  لعنت  كه  است  اين  گواهي  و پنجمين« :دهد  شهادت  چنين

  . است  داده  از زنا نسبت  زنش  به  كه  چهدر آن »باشد  دروغگويان

  بر وي  هم )گواه  آوردن(  بينه  زند و اقامه زنا مي  تهمت  زنش  به  كه  مردي  حكم ! آري

 )قاضي( را نزد حاكم  زنش  يعني ،كند  مالعنه  بايد با زنش  كه  است  اين ، دشوار است

  و چوندهد  سوگند  فوق  ترتيب  را به او  حاكم  ادعا كند سپس  وي  و عليه  حاضر كرده

  حرام  بر وي  آيد وزن مي  عمل  به  آنها جدايي  ميان ،ها با سوگند اجرا شد گواهي  اين

  :كه  است  اين  و آن  صورت  مگر در يك ،شود مي  حد زنا نيز جاري  بر زن  گرديده  ابدي
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��É�����È��Ç�����Æ��ÅÄ��Ã��Â��Á��À��¿��¾���½��É�����È��Ç�����Æ��ÅÄ��Ã��Â��Á��À��¿��¾���½��É�����È��Ç�����Æ��ÅÄ��Ã��Â��Á��À��¿��¾���½��É�����È��Ç�����Æ��ÅÄ��Ã��Â��Á��À��¿��¾���½  
  كه  شود، در صورتي ساقط مي«حد   اجراي :يعني » عذاب«  از زن :يعني »اوو از «

 از«  شوهرش :يعني »او« :كه  مضمون  اين  به »دهد  خدا گواهي  بار به چهار

  دفع  حد از وي  كه  است  صورت  در اين . وي  به  زدن  در تهمت » است  دروغگويان

از نظر  ـزيرا   است  زن  كردن  زنداني ، در آيه )ذابع(مراد از  ، احناف  قول اما به .شود مي

زنا   كند و يا به  شود تا يا مالعنه مي  زنداني ،سر باز زد )مالعنه(از   زن  چون ـ  ايشان

  .نمايد  اعتراف

  

���Ó��Ò��Ñ����������Ð�����Ï��Î��Í��Ì���Ë��Ê���Ó��Ò��Ñ����������Ð�����Ï��Î��Í��Ì���Ë��Ê���Ó��Ò��Ñ����������Ð�����Ï��Î��Í��Ì���Ë��Ê���Ó��Ò��Ñ����������Ð�����Ï��Î��Í��Ì���Ë��Ê  
 »او باد خدا بر  خشم  كه« :دباش  بايد اين  زن  آن  گواهي  پنجمين :يعني »بار  و پنجمين«

از   وي  به  كه  در آنچه »باشد  از راستگويان«  شوهرش :يعني »اگر او«باد   بر زن :يعني

تر  درشت  هر چه  براي ، زن  به  و خشم » غضب«  دادن  اختصاص . است داده  زنا نسبت

 :دليل  سه  به ؛ ستا  بر حقيقت  اعتراف  به  منظور وادار نمودنش  به  كار بر وي  ساختن

  ا ننگمرد غالب :كه اين  دوم .گيرد مي  صورت  زن  زنا غالبا از سوي  به  تحريك  كه اين  اول

كار معذور   واقعا راستگو و در اين  كه مگر اين ،كند  زنا متهم  را به  زنش  كه دارد از اين

اثر   آن ، گفتن  و طعن  لعنگويند و  مي  و طعن  عادتا بسيار لعن  زنان :كه اين  سوم .باشد

  خشم  در خواست  به  كه اين  برخالف ،ندارد باشد  اشتهد  بايد در دلهايشان  را كه  بزرگي

  .دارند  كار بسيار واهمه  از اين  كه ،خود وادار گردند  براي �خداوند

نزد   كه ، زناست  حكم ،و محمد  ابويوسف ،احمد ، مالك ، لواط در نزد شافعي  اما حكم

  فقط رجم  حد آن  حنبل  بن احمد و  شود اما نزد مالك مي  حد زنا جاري ، بر آن  شافعي

  آن  مهر به  و از آنجا كه  زنا نيست  حكم ،لواط  حكم  كه  است  بر آن  ابوحنيفه  ولي . است

  .گيرد مي  تعزير تعلق  آن  به  بلكه گيرد نمي  تعلق  آن  به  حد هم ،گيرد نمي  تعلق

سزاوار  ، با دست  مردان  و استمناي  زنان  بازي همجنس  كه نظر دارند بر اين  فقها اتفاق

  . است  و توبيخ  تأديب ،تعزير
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  حسب بر  آن  تعزير فاعل ، چهارگانه  مذاهب  اتفاق  به ، با حيوانات  جنسي  عمل  حكم

  . است  صالحديد حاكم

سر  از  شامگاه � اميه بن هالل :است  شده  روايت )مالعنه(  آيات  نزول  سبب  در بيان

  است  همبستر شده  با زنش  مردي  خود ديد كه  چشمان  آمد و به  خانه  خود به  زمين

خبر  اين صخدا   اما رسول  آمد و ماجرا را باز گفت صخدا   بامداد نزد رسول  پس

  حد قذف بر وي صدا خ  رسول ،شد  چنين  حاال كه :انصار گفتند .نپسنديدند  را از وي

  اميدوارم  من  ولي :گفت ،بود  مطمئن  خويش  راستگويي  به  كه  اما هالل .كنند مي  جاري

: شد  نازل  بود كه همان .كند  فراهم  گشايشي  بست بن  از اين  برايم  عزوجل  خداي  كه

﴿� ����~� �}� ����~� �}� ����~� �}� ����~� و  دنددا  مژده  هالل  به صخدا   رسول  بود كه  هنگام  در اين. ﴾...{�

  .كردند  را جاري )مالعنه(  صيغه  او و زنش  ميان

  

���Ý��Ü���Û��Ú��Ù���Ø��×��Ö��Õ��Ô���Ý��Ü���Û��Ú��Ù���Ø��×��Ö��Õ��Ô���Ý��Ü���Û��Ú��Ù���Ø��×��Ö��Õ��Ô���Ý��Ü���Û��Ú��Ù���Ø��×��Ö��Õ��Ô  
 » است  پذير حكيم  خداوند توبه  كه خدا بر شما نبود و اين  و رحمت  و اگر فضل«

  تعالي  حق  ولي رسانيد مي  بزرگي  عذاب ، دروغگوست  كه  دو تن  از آن  كسي  به  گمان بي

  رحمت  به  وي بر و  پذير است  توبه ،كند  رجوع  سويش به  پشيماني  حال  به  كه  بر كسي

او در  آمرزد و هم مي كند و مي  را قبول  وي  توبه ، از گناه  گردد و با بازگشتنش بازمي

 ، است  و مقرر كرده  مشروع حد  يا اجراي « لعان«  از حكم  خويش  بندگان  براي  كه  آنچه

  آنان  به  شتابان  گر ويرسوا  عذاب ،بود نمي  اگر اين ! آري .  است  فرزانهو   حكيم

  .رسيد مي

  

���W��V��U��T��S����R��QP��O���N��M��LK��J��I��H��GF��E��D��C��B����� ��A���W��V��U��T��S����R��QP��O���N��M��LK��J��I��H��GF��E��D��C��B����� ��A���W��V��U��T��S����R��QP��O���N��M��LK��J��I��H��GF��E��D��C��B����� ��A���W��V��U��T��S����R��QP��O���N��M��LK��J��I��H��GF��E��D��C��B����� ��A
��a�� �̀�_����� �̂�]����\���[��Z��YX��a�� �̀�_����� �̂�]����\���[��Z��YX��a�� �̀�_����� �̂�]����\���[��Z��YX��a�� �̀�_����� �̂�]����\���[��Z��YX  

 . است  و تهمت  و بهتان  دروغ :افك »آوردند  در ميان  افك  كه  ، كساني در حقيقت«

اهللا  رضي  المؤمنين ام  صديقه  بر سيدتنا عايشه  كه  است  بهتاني  آن :در اينجا  مراد از آن

  عائشه  حضرت  طوالني  حديث ، حديث  كتب  و اصحاب  و مسلم  بخاري .زدند عنها
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 :است  ينا  آن  حاصل  اند كه كرده  روايت  آيات  اين  نزول  سبب  عنها را در بيان هللا رضي

 ،شد  همراه صخدا   رسول با  مصطلق بني  در غزوه  قرعه  حكم  عنها به هللا رضي  عائشه

  بند حضرت اثنا گردن  در اين ،زد  منزل  مدينه  در نزديك  كاروان ، غزوه  از آن  در برگشت

  كجاوه  به  كه و او بعد از آن  گسست  هم از  حاجت  قضاي  هنگام  عنها به هللا رضي  عائشه

 ،آمد  بيرون  از كجاوه  گردنبند خويش  يافتن  امر شد و براي  اين  متوجه ، برگشت  خويش

 ،كرد  حركت ـ  است  خويش  عنها در كجاوه هللا رضي عائشه  كه اين  گمان به ـ  كاروان

  از كاروان  ديد كه ، برگشت  بند خويش گردن  وجوي از جست اهللا عنها رضي  عائشه  وقتي

از  ،ماند  باقي  كاروان  اتراق  در محل  پس  است  كرده  حركت  كاروان و  نيست  خبري

 ،رسيد  كاروان  بود از دنبال  نگهدار كاروان  دنباله  كه � معطل  بن صفوان ،ديگر  سوي آن

 . را شناخت  وي ،بود  ديده  حجاب  آيات  از نزول  عنها را قبل هللا رضي  عائشه  كه او

 صفوان  بود پس  عنها را در ربوده هللا رضي  عائشه  خواب ،آنجا رسيد  او به  وقتي

 صداي  عنها با شنيدن هللا رضي  عائشه ، گفت )راجعون  ليهإنا إو  نا هللاإ( :استرجاع 

  حتي  صفوان .را پوشانيد  خويش  چهره  درنگ بيدار شد و بي  از خواب  صفوان  استرجاع 

شتر   دست را فرو خوابانيد و بر  شترش  نگفته  عنها سخن هللا ضير  با عائشه  كلمه  يك

شد و   صفوان عنها سوار شتر هللا رضي  عائشه .سوار شود  بر آن  فشرد تا عائشه  پاي

 )بهتان :افك(  اهل  چون  پس .رسيد  كاروان  كرد تا به  حركت  شتر را گرفته  زمام  صفوان

  گفتند اما خداي  كردند وگفتند آنچه  فحشاء متهم  را به  هعائش ،شدند  آگاه  واقعه  از اين

  بهتان  عنها را از اين هللا رضي  عائشه  حضرت  برائت ، آيه  هجده  كردن  با نازل  عزوجل

آوردند   را در ميان  بهتان  اين  كه  كساني :فرمود  آيات  از اين  آيه  كرد و در نخستين  اعالم

  اطالق  تن  تا چهل  ا بر دهعرف ، و جماعت  گروه  يعني :عصبه »داز شما هستن  اي عصبه«

 ، رفاعه  زيدبن ، منافقان  رئيس  ابي بن هللاعبدا :بودند از  عبارت  زننده  بهتان  گروه .شود مي

  اين )منكم(  معني . و همدستانشان  جحش  بنت  منهح ، أثاثه  بن  مسطح،  ثابت  بن  حسان

و يا   يا در ظاهر و باطن ؛هستند  مسلمانان  از خود شما جماعت  زننده  بهتان  گروه :است

 »نپنداريد  خود شري  را براي  زدن  تهمت  آن«  ابي  بن هللامانند عبدا ؛ در باطن  در ظاهرنه

 شما تعلق  به  عظيمي  ثواب  بهتان  و با آن » خير است  تانبراي  آن  بلكه« ! مسلمانان  اي
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 ميليونها  آبروي ، داستان  از اين  بسياري  گرفتن  با عبرت  عزوجل  دايگيرد زيرا خ مي 

�K��J﴿: ، خطاب از مفسران  اما بعضي. كند را حفظ مي  مؤمن  انسان �I��HK� �J� �I��HK� �J� �I��HK� �J� �I��H﴾����) :آن  

اند  كرده  حمل � ابوبكر صديق  بر خانواده) نپنداريد  خود شري  را براي  زدن  تهمت

  كه  گونه همان ،شد  خانواده  بيشتر اين  و شرف  برتري  ببس  المؤمنين ام  برائت  زيرا بيان

و   عفت  داستانهاي  در ميان  هميشه  براي  و كلي  عام  قانون  يك  عنوان  به  داستانشان

  دست  بهتان  در اين  كه » آنان از  هر فردي  برعهده« .را احراز كرد  خاصي  جايگاه ، پاكي

  ترويج  به  شدن  آلوده  سبب به » است  شده  آن  مرتكب  كه  است  از گناه  سهمي« ؛ داشته

،  است  دار شده را عهده  تهمت  آن  عمده  بخش  كه  از آنان  كس  و آن«  بهتان  اين

  .بود  ثابت  بن  حسان  قولي به و  ابي بن هللاو عبدا  كه » است  بزرگي  عذاب  برايش

دو مرد  ، در رويداد افك صخدا   رسول  اند كه كرده  روايت  و غير وي  اسحاق محمدبن

و   اثاثه  بن  مسطح دو مرد  آن ،اجرا كردند  را برآنان  و حد قذف  زده  را تازيانه  زن  و يك

  را نيز تازيانه  ابي بن هللاعبدا :قولي  به .بود  دختر جحش  حمنه ، زن  و آن  ثابت  بن حسان

  .زدند

 و  مورد توبيخ  سختي  به ،امر زير  9را با   نندگانز تهمت  آن  عزوجل  خداي  سپس

  :است  اين  توبيخ  نخستين  كه ،دهد قرار مي  سرزنش

  

��n��m����l��k��j��i��h��g���f��e��d���c��b��n��m����l��k��j��i��h��g���f��e��d���c��b��n��m����l��k��j��i��h��g���f��e��d���c��b��n��m����l��k��j��i��h��g���f��e��d���c��b  
  گمان  خويش  در حق  مؤمن  و زنان  را شنيديد، مردان  بهتان  آن  كه  چرا هنگامي«

 ،بودند  را شنيده  افك  اهل  سخن  مؤمنان  وقتي  ود كهب  اين  شايسته :يعني »نبردند  نيك

 از آنان  عملي  صدور چنين  كردند زيرا وقتي مي  قياس  خودشان  به  را نسبت  سخن  اين

  . بعيدتر است  المؤمنين از ام  صدور آن  اولي  طريق  به ،بعيد باشد 

  شايعه  پخش  در هنگام � يانصار  ايوب ابي  زن :است شده  روايت  نزول  سبب  در بيان

 :گفت  ايوب ابي گويند؟ مي  چه  عائشه  درباره  مردم  كه  شنوي آيا نمي :او گفت  به  افك

 ، ردهقرا  عائشه  جاي  تو خود رابه ! ايوب ام  اي . است  دروغ  سخن  اما اين  شنوم مي ،چرا

  ايوب ابي !خدا  سوگندبه ، نه :گفت  ايوب ؟ ام شدي مي  كاري  چنين  مرتكب  آيا خودت
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 ، شايعه  اين  كه  بدان  پس  است از تو بهتر و پاكدامنتر  عائشه  خدا كه  سوگند به :گفت

آشكار   دروغي  اين: نگفتند«  مؤمنان  چرا همه »و« . نيست  ناروا بيش  و بهتاني  دروغ

 ،گفتند مي  سخن � ايوب مانند ابي  مؤمنان  ؟ و اگر همه و واضح  عريان  و بهتاني » است

  المؤمنين بر ام  بهتان« :گويد كثير مي  ابن .بود  شأنشان  و شايسته  رفيع  ادبي  اين  شك بي

افتخار   و با كمال  خونسردي  با كمال  صفوان  آشكار بود كه دروغي  روي  از آن ، عائشه

لشكر   ميان  روز به  ناييدر روش ، است  رهانيده  سالمت  به  ورطه  را از آن  المؤمنين ام  كه

دو   آن ،بود مي  اي شايبه  كار كمترين  آمد و اگر در اين صخدا   رسول و نزد  مسلمانان

  .»كردند برخورد نمي  با قضيه  و جرأت  وضوح  اين  به

  

y��x��w��v��u��ts��r��q��p���oy��x��w��v��u��ts��r��q��p���oy��x��w��v��u��ts��r��q��p���oy��x��w��v��u��ts��r��q��p���o������~��}��|��{��z��~��}��|��{��z��~��}��|��{��z��~��}��|��{��z  
و   اثبات »بر«  تهمت  در اين  وندگانفرور »چرا« :است  اين  بر آنان  توبيخ  بانگ  دومين

را   گواهان  چون  نياوردند؟ پس  چهار گواه«  بهتان » آن«در   سخنانشان  صحت

 »نزد خداوند« اهللا عنها رضي  عائشه  عليه  در بهتان  فروروندگان :يعني»  اند، آنان نياورده

  را به  دروغ  كه هستند  دروغگوياني :يعني »خود دروغگويانند«  وي  در حكم :يعني

  .اند رسانده  آن  پايه  آخرين

  

c��b��a�� �̀�_c��b��a�� �̀�_c��b��a�� �̀�_c��b��a�� �̀�_����g��f���e��dg��f���e��dg��f���e��dg��f���e��d����hhhh�������n��m��l���k��j��i���n��m��l���k��j��i���n��m��l���k��j��i���n��m��l���k��j��i  
 بر شما نبود،  در دنيا و آخرت  خدا و رحمتش  و اگر فضل« :است  اين  سوم  توبيخ

 فتع  حريم  به  زنندگان  تهمت  اي »پرداختيد  دخالت  به  در آن  آنچه  سزاي  به  گمان بي

دنيا  در ؛بر شما نبود  الهي  اگر حكم :يعني »رسيد مي  بزرگ  شما عذابي  به«  المؤمنين ام 

و   شماست به  دادن  مهلت  هم  آنها يكي  از جمله  كه  نعمتهايي  بر شما به  نهادن  با فضل

  ندر آ  كه  بهتاني شما را بر  تعالي  حق  گمان بي ،از شما  با عفو و گذشت ؛ در آخرت

  خود در دنيا رسوايي  رحمت  به  تعالي  حق  كرد ولي مي  مجازات  شتاب  به ،فرورفتيد

 ،كار آيند او توبه  سوي به  كه  بر كساني  هم  را بر شما فرو پوشانيد و در آخرت  بهتانتان

  داراي  كه  است  كساني  حق در  و رحمت  فضل  اين« :گويد كثير مي  ابن .كند مي  رحم
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از   وي  و امثال  ابي بن هللاعبدا در حق  نه ، و حمنه  و حسان  مانند مسطح ،بودند  نايما

  .« ايمان بي  منافقان

  

�����~��}��|���{��z�����y���x��w��v��u��t�����s��r���q��p��o�����~��}��|���{��z�����y���x��w��v��u��t�����s��r���q��p��o�����~��}��|���{��z�����y���x��w��v��u��t�����s��r���q��p��o�����~��}��|���{��z�����y���x��w��v��u��t�����s��r���q��p��o  
 »گرفتيد مي ديگر يك  را از زبان  بهتان  آن  كه  هنگامي« :است  اين  توبيخ  چهارمين

از شما   يكي  چون  كه  سان بدين ،كرديد مي  را نقل  ديگر خبر افك  از بعضي  بعضي :يعني

از   آيا تو هم ، است  رسيده  خبري  چنين  من  به :گفت او مي  به ،كرد مي  مالقات  با ديگري

افروز را از   خبر بهتان  اين ، واثبات  و تحقيق  انديشه بي  بود كه  گونه ؟ بدين خبر داري  آن

  علمي  آن  به  گفتيد كه مي  سخني خويش  و با زبانهاي«كرديد  مي  يگر دريافتد يك

  با واقعيتي  كه آن  بي ، داشت  اختصاص  زبانهايتان  شما فقط به  سخن  اين :يعني »نداشتيد

و   سهل  را كاري  و آن«باشد   قرار گرفته باشد و در دلها مورد باور  همراه  خارجي

امر   آن  كه با اين«نخواهد بود   گناهي  آن  بر شما در پخش  كه »رديدك مي  تلقي  ساده

  . است  بزرگ  بس  آن  مجازات و  گناه :يعني » است  بزرگ  نزد خدا بس

 ،نبود  هم صخدا  همسر رسول ، و پاكدامن  گناه بي  زن  اگر آن  حتي« :گويد كثير مي  ابن

االنبيا   خاتم همسر  به  بهتان  اين  كه اين  د بهرس  چه ،بود  بزرگ  بس �كار نزد خدا  اين

  كه  از آنچه را  اي كلمه  انسان  گمان بي« :است  آمده  شريف  در حديث .»شود  زده ص

  سبب  به  كه درحالي ،دهد نمي  هم  اهميتي  هيچ  آن  گويد و به مي  است  الهي  خشم  سبب

  فروافگنده  در دوزخ ، است دورتر  و زمين  آسمان  از ميان  كه  از مسافتي ، كلمه  آن  گفتن

  .»شود مي

  

��°��� �̄�®��¬��«��ª��©�� �̈����§��¦��¥�����¤���£��¢��¡��°��� �̄�®��¬��«��ª��©�� �̈����§��¦��¥�����¤���£��¢��¡��°��� �̄�®��¬��«��ª��©�� �̈����§��¦��¥�����¤���£��¢��¡��°��� �̄�®��¬��«��ª��©�� �̈����§��¦��¥�����¤���£��¢��¡  
  كه ما را نرسد: را شنيديد، نگفتيد  آن  و چرا وقتي« :است  اين  و تأديب  توبيخ  پنجمين

  پخش  ورطه  به  كه  مؤمناني  تمام  براي  است  و سرزنشي  عتاب  اين » بگوييم  سخن  آن  به

  تكذيب در ،را شنيديد  افك  داستان  كه  گاه چرا آن :يعني .فرو افتادند  افك  شايعه

  به  رسد كه نمي ما  و به  ما سزاوار نيست  اصال براي :نگفتيد  زنندگان و افترا  سازان بهتان
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تو را «زند  سر نمي از ما  وجه  هيچ هرگز به  سخني  و چنين  بياالييم  زبان  سخني  چنين اين

از   سبحان  خداي  است و پاك » بزرگ  است  بهتاني  اين« !خداوندا » كنيم ياد مي  پاكي  به

را   بهتان  اين  وقتي :يعني .شود  زده  بشمحبو  رسول  همسر پاكيزه  به  بهتاني  چنين  كه اين

 :گفتيد مي ! آري ،گفتيد مي )هللا سبحان( و استبعاد  بايد از سر تعجب ،بوديد  شنيده

  گروهي  اين  را از حال  خويش  تعجب  كه اين  براي ! كنيم ياد مي  پاكي  تو را به !خداوندا

  .باشيد  اختهس آشكار ،بستند  هم را به  افك  داستان  كه

  

���»��º���������������¹������� �̧�¶������µ�� �́�³��²��±���»��º���������������¹������� �̧�¶������µ�� �́�³��²��±���»��º���������������¹������� �̧�¶������µ�� �́�³��²��±���»��º���������������¹������� �̧�¶������µ�� �́�³��²��±  
 مانند آن  هرگز به  دهد كه شما اندرز مي  وند بهخدا« :است  اين  تأديب  ششمين

  كه گرداند مي  يا بر شما حرام ،كند مي  شما را نصيحت �خداوند :يعني »بازنگرديد 

برگرديد   بهتاني  مانند چنين  زدن  و دامن  بستن  به  خويش  حيات  مدت  ديگر در تمام

از   داري خودنگه مقتضي  نزيرا ايما  و شريعتش �خداوند  به »هستيد  اگر مؤمن«

  . است  منجالبي  در چنين  فروافتادن

  

��Ä��Ã��Â��Á��À¿��¾��½��¼��Ä��Ã��Â��Á��À¿��¾��½��¼��Ä��Ã��Â��Á��À¿��¾��½��¼��Ä��Ã��Â��Á��À¿��¾��½��¼  
 آداب  و به  را دانسته  آيات  تا اين »دارد مي  خود را بيان  شما آيات  و خدا براي«

 داريد مي  آشكار يا پنهان  كه  آنچه  به » و خداوند داناست«شويد   متأدب �خداوند 

  وي  و از حكمت  خلقش  براي  خويش  و تدبيرهاي  و احكام  در شريعت » تاس  حكيم«

شود تا   نازل  المؤمنين ام  ساحت  برائت ، آن  دنبال  آشكار گردد و به  افك  حادثه  كه  است

  .درنيفتيد  نظير آن  هايي شما در ورطه
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 »شود  شايع  دارند، فاحشه  دوست  كه  كساني  راستي به« :است  اين  تأديب  هفتمين

در  :يعني »اند آورده  ايمان  كه  كساني  در ميان«پيدا كند و منتشر گردد   زنا شيوع :يعني

  با اجراي » است  دردناك  در دنيا عذابي  برايشان«  ايمان  از اهل  با عفت  پاكدامنان  ميان

و خدا «  دوزخ  با عذاب » درآخرت«  دردناك  است  عذابي  نيز برايشان »و«  حد بر آنان

  آن  شما را به ،خدا خود  را كه  آنچه مگر »دانيد و شما نمي«ها را  سينه  رازهاي »داند مي

افشا  ،ندارند  ديگري  هدف  بدانديشي و  جز بدي  را كه  گروهي  گرداند و كار اين  آگاه

  .شويد  تسليم  متعال  خداي  به  و حكمت  در حكم  سازد پس

  

���ä��ã��â��á��à��ß��Þ��Ý��Ü���Û���ä��ã��â��á��à��ß��Þ��Ý��Ü���Û���ä��ã��â��á��à��ß��Þ��Ý��Ü���Û���ä��ã��â��á��à��ß��Þ��Ý��Ü���Û  
 خدا  كه خداوند بر شما نبود و اين  و رحمت  و اگر فضل« :است  اين  توبيخ  هشتمين

  .كرد مي  مجازات  شتاب  به  بهتانتان  ا شما را در برابر اينيقين » است  و مهربان  رئوف

  

��P��O��N�� � �M��L�� � � �K� �J�� IH��G��F��E� �D��C��B��A��P��O��N�� � �M��L�� � � �K� �J�� IH��G��F��E� �D��C��B��A��P��O��N�� � �M��L�� � � �K� �J�� IH��G��F��E� �D��C��B��A��P��O��N�� � �M��L�� � � �K� �J�� IH��G��F��E� �D��C��B��A
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��g��f��g��f��g��f��g��f  
  اي« :است  عنها اين هللا رضي  عائشه  حضرت  عليه  در بهتان  فروروندگان  توبيخ  نهمين

  وروشهاي  از راه :يعني »نكنيد  يرويپ  شيطان  ايد، از گامهاي آورده  ايمان  كه  كساني

و هر «نرويد  ،خواند فرامي  آن  سوي او شما را به  كه  راههايي  نكنيد و به  پيروي  شيطان

فحشا و منكر  به«  شيطان :يعني »او  كند، بداند كه  پيروي  شيطان  از گامهاي  كه  كس

حد افراط باشد   خود به  ستيو ناشاي  در زشتي  كه  است  چيزي :فحشاء »دهد مي  فرمان

هر   كه  است  مسلم .را ناپسند شمارد  آن ، و شرع  طبع ، عقل  كه  است  چيزي :و منكر

و «كند  مي  اطاعت  اوامرش شود و از او در مي  وي  مقتدي ،كرد  پيروي  از شيطان  كس
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 »شد نمي  شما مزكي از  كس بر شما نبود، هرگز هيچ  وي  خدا و رحمت  اگر فضل

  ها پاك خود را از پليدي نفس  زندگيش  در طول  توانست از شما نمي  كس هيچ :يعني

گرداند  مي  و پاك »كند مي  تزكيه«  از خلقش »را بخواهد  خداوند هر كس  ولي«سازد 

گويند و  مي  بندگانش  را كه  آنچه » و خدا شنواست«  خويش  و رحمت  فضل  به

  دارند و به مي  نگه  را پاك خود  كه  كساني  به  جمله  ها از آن نيدانست  تمام  به » داناست«

  .افگنند مي  خود را در هالكت  كه  كساني
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��e��d��c��b���a �̀�_��~��}��|��{��zy��x��e��d��c��b���a �̀�_��~��}��|��{��zy��x��e��d��c��b���a �̀�_��~��}��|��{��zy��x��e��d��c��b���a �̀�_��~��}��|��{��zy��x  

  كه است  كرده  عنها روايت هللا رضي  از عائشه  كريمه  آيه  نزول  سبب  منذر در بيان ابن

بر  را  من  عليه  افك  از بهتان  اي عمده  بخش  بود كه  از كساني  اثاثه  بن مسطح :فرمود

بعد از  .بود  وي  تأمين  تحت  ابوبكر و جزو كسان  پدرم  بود و او از نزديكان  گرفته  عهده

ديگر   سوگند يادكرد كه  پدرم ، داشت  آن  به  زدن  او در دامن  كه  و سهمي  افك  ماجراي

 » فضل  و صاحبان« :فرمود  نازل  عزوجل  خداي  بود كه  همان .نرساند  او خيري  هرگز به

  به  كه خورند بر اين نبايد سوگند«  در دنيا از نظر ثروت »شما  و توانمندان«  در دين

از   هم  اثاثه بن مسطح پس »ندهند  خدا چيزي  در راه  و مهاجران  و بينوايان  خويشاوندان

  گانه سه  اوصاف  از اين  بود و هريك  مهاجر و مسكين  و هم � ابوبكر صديق  نزديكان

و بايد عفو «سر زد   در افك  از وي  كه  با وجود آنچه ، است  وي  به  كردن  ياري  مستدعي

 »بايد درگذرند و«اند  شده  مرتكب )�ابوبكر  خانواده(  ايشان  عليه  را كه  گناهي »كنند

خدا بر   نداريد كه  آيا دوست«  وي  و جنايت  از جاني  پوشي با چشم ، آنان  از جنايت

و «اند؟  شما بد كرده  به  كه  كساني  از جنايت  عفو و درگذشتتان  سبب به »شما بيامرزد

و   از بدكاران  در عفو و گذشت ، بندگان  چگونه  پس » است  خدا آمرزگار مهربان

  .كنند اقتدا نمي  پروردگار خويش  به ، انديشانبد

  و انفاق  مالي  تأمين  مجددا به ، آيه  اين  بعد از نزول � ابوبكر صديق  كه  ذكر است  شايان

  .داد  كفاره  و از سوگندش  پرداخت  بر مسطح
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فحشاء  در  هرگز فروروي  كه  از بدكاري »خبر بي  پاكدامن  زنان  به  كه  كساني  گمان بي«

  و ندارند وبا اين  نداشته  سروكاري  و هرگز بدان  است  خطور نكرده  هم  ذهنشان  به

  عائشه  حضرت  به  جمله  از آن »دهند زنا مي  نسبت«نيز هستند  » ايمان با«وجود 

در دنيا و «  كساني  چنين ، است  شده  نازل  وي  برائت در  آيات  اين  همه  عنها كه هللا رضي

حد   زدن ،�خداوند  از رحمت  ساختنشان دور :مراد از لعنت »اند  شده  لعنت  آخرت

از   و دوريشان  از آنان  عدالت  رتبه  ساقط شدن ، مؤمنان  از سوي  نمودنشان  ترك ، بر آنان

 . در آخرت »دارند  در پيش  بزرگ  و عذابي«  ستا  مؤمنان  بر زبانهاي  نيك  ثنا و ستايش

زنا   نسبت ، با ايمان  پاكدامن  زنان و ديگر صپيامبر   از همسران  يكي  به  كه  كسي  پس

  . است  آيه  اين  او يقينا مصداق ،دهد مي

  

��}���|����������{��z��y��x��w��v��u��t��}���|����������{��z��y��x��w��v��u��t��}���|����������{��z��y��x��w��v��u��t��}���|����������{��z��y��x��w��v��u��t  
  سخن  كه  آنچه  به » زبانهايشان  كه  يروز« :خواهد بود در  سختي  عذاب  برايشان ! آري

  گواهي  دادند، بر ضد آنان مي  انجام  آنچه  براي  و دستها و پاهايشان«اند  گفته

 ! آري . از بهتانها و افتراها و گناهان ؛اند  اند و بسته در دنيا كرده  كه  آنچه  به »دهند مي

  .گرداند مي و گويا  ناطق  بر ضدشان  نداد  گواهي  را به  دستها و پاهايشان  سبحان  خداي

  

��ª��©����� �̈�§��¦���¥��¤��£��¢��¡�����~��ª��©����� �̈�§��¦���¥��¤��£��¢��¡�����~��ª��©����� �̈�§��¦���¥��¤��£��¢��¡�����~��ª��©����� �̈�§��¦���¥��¤��£��¢��¡�����~  
 و  كم  هيچ  بي »دهد مي  آنان  به  و كمال  تمام  را به  آنان  شايسته  روز خدا جزاي  آن«

  همان خدا  دانند كه مي«روز   آن »و«  قطعي  صورت  و حاضر و به  طور آماده  به ، زيادي

  زيرا در آن  خويش  و افعال  و صفات  در ذات  آشكار است  حق :يعني » است  بينالم حق

  .دهد مي  دست  يقيني  علم  همه  شود و به مي  برداشته  از ميان  و شبهات  روز شكوك

  آن  را به  نافرمانان  كه  را زيرورو كنيد و از آنچه  قرآن  اگر تمام« :گويد مي  زمخشري

  چون  موضوعي  در هيچ �خداوند  بينيد كه نمي ،وجو نماييد جست  است تهديد كرده
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  چنان  باشد و نه  برده كار به  و شدت  درشتي ،عنها هللا رضي  عائشه  عليه  بهتان  موضوع

  در اين  آيه  سه  جز همين باشد و اگر  كرده  را نازل  با هشدار سخت  آميخته  كوبنده  آيات

  .»بود  كافي  آيه  سه  ينهم ،شد نمي  نازل  باره

  

��� �̧ �¶��µ �́ �³��²��±���° �̄�®��¬��«��� �̧�¶��µ �́ �³��²��±���° �̄�®��¬��«��� �̧�¶��µ �́ �³��²��±���° �̄�®��¬��«��� �̧�¶��µ �́ �³��²��±���° �̄�®��¬��«
��À��¿��¾��������½��¼��»º��¹��À��¿��¾��������½��¼��»º��¹��À��¿��¾��������½��¼��»º��¹��À��¿��¾��������½��¼��»º��¹  

ناپاكند و  پليد و  سزاوار مردان  پليد و ناپاك  زنان :يعني »پليدند  مردان  پليد براي  زنان«

 .گذرند رنميآنها د و از »پليدند  زنان  پليد براي  مردان«  همچنين »و«باشند  مي  آنان  ويژه

اند و  پاكيزه  مردان  براي  پاكيزه  و زنان« :متعال  خداي  فرموده  اين  معني  است  همچنين

اند لذا  خود پاكيزه صخدا   رسول  از آنجا كه  پس » پاكيزه  زنان  براي  پاكيزه  مردان

  و پاكيزه  پاكعنها  هللا رضي  عائشه  روي  اين از ، است  سزاوارشان  و پاكيزه  پاك  همسري

  اين«باشد   داشته صمانند پيامبر   و پاكيزه  پاك  شوهري  كه  است  و سزاوار آن  است

  ايشان  در باره«  پليد و ناپاك  و زنان  مردان » ازآنچه«  پاكيزه  و زنان  مردان » گروه

  با وضوح  انعنها از بهت هللا رضي  عائشه  حضرت  برائت  آيه  با اين »گويند، بركنارند مي

  درباره  آيه  اين« :گويد مي  آن  نزول  سبب  در بيان � عباس ابن  كه شد چنان  اعالم  تمام

  همانا روزي  كه » نيكوست  و روزيي  آمرزش  برايشان« .»شد  نازل  افك  و اهل  عائشه

  .باشد مي  بهشت

  كه  شده  داده  خصلت  نه  ايمبر« :عنها فرمود هللا رضي  سيدتنا عائشه  كه  است  شده  روايت

  :نشده  داده  از من  قبل  زني  هيچ  به

 و  شكل  به ،داد  فرمان  با من  ازدواج  را به صخدا   رسول � جبرئيل  كه  گاه آن ـ 1

  .فرود آمد  من  صورت

ر غي  بكري  كردند و با هيچ  ازدواج  با من صپيامبر   كه  بودم  اي تنها دختر باكره  من ـ 2

  .نكردند  ازدواج  از من

  .بود  من  در آغوش  ايشان  سر مبارك ،نمودند  رحلت صخدا   رسول  كه  گاه آن ـ 3

  .شدند  دفن  من  در خانه صخدا   رسول ـ 4
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  .گرد آمدند ص  حضرت  بر آن  من  در خانه  فرشتگان ـ 5

 آنها از نزد ،شد مي  نازل  بر ايشان صپيامبر   نزد ديگر همسران  وحي  كه  گاه آن ـ 6

  نازل  بر ايشان  در كنار من  وحي  رفتند اما چون شدند و دور مي مي  پراكنده  ايشان

  . قرار داشتم  لحاف  يك  در درون  با ايشان ،شد مي

  . هستم  ايشان )نخستين  كننده  تصديق(  و صديق  دختر جانشين  من ـ 7

  .شد  نازل  از آسمان  من  عذر و برائت ـ 8

  به �خداوند  و از بارگاه  درآمدم  اي سرور پاكيزه  و در نكاح  شدم  آفريده  پاكيزه  من ـ 9

  .« ام شده  داده  نيكو وعده  و رزقي  آمرزش

  

��Ð��Ï��ÎÍ��Ì��Ë���Ê��É��È��Ç��Æ��Å��Ä��Ã���Â��Á��Ð��Ï��ÎÍ��Ì��Ë���Ê��É��È��Ç��Æ��Å��Ä��Ã���Â��Á��Ð��Ï��ÎÍ��Ì��Ë���Ê��É��È��Ç��Æ��Å��Ä��Ã���Â��Á��Ð��Ï��ÎÍ��Ì��Ë���Ê��É��È��Ç��Æ��Å��Ä��Ã���Â��Á
���Ô��Ó��Ò��Ñ���Ô��Ó��Ò��Ñ���Ô��Ó��Ò��Ñ���Ô��Ó��Ò��Ñ  

 و مسكوني  ملكي » هاي از خانه غير  هايي ايد، وارد خانه آورده  ايمان  كه  كساني  اي«

از   صاحبخانه  بگيريد و بدانيد كه  اجازه  كه مگر آن :يعني »بگيريد  خود نشويد تا اجازه« 

  امر مطمئن  اين از  چون  پس . است  ورود داده  شما اجازه  و به  شده  حضور شما آگاه

  .وارد شويد  گاه آن ،شديد

يا  ،هللا سبحان  با گفتن ،ورود  اجازه  كسب  رايب  خانه  صاحب  به  اعالم« :گويد مي  نسفي

  .« است  كردن  صاف  يا سينه ، يا الحمدهللا ،اكبر هللا

  داخل  كه  هست  اجازه ، عليكم  السالم :صيغه  با اين» گوييد  سالم  خانه  آن  و بر اهل«

  مستحب  گرفتن  بار اجازه سه ! آري .بار تكرار كنيد  تا سه  را از يك  سخن  ؟ و اين شوم

بايد   آن ودر غير  خوب ،شد  داده  دخول  اجازه  ديداركننده  براي  و اگر بعد از آن  است

  اجازه ،اند كرده  نصب  و زنگ  دروازه  هايشان خانه  براي  مردم  كه  اما امروزه .بازگردد

  گرفتن  اجازه » ينا«  است  زنگ  صدا در آوردن  يا به ،در  بار كوبيدن  تا سه  با يك  گرفتن

هر دو   براي :يعني . طور ناگهاني به  شدن  از داخل » بهتر است  برايتان«  گفتن  و سالم

مراد از  »متذكر شويد  باشد كه«  خانه  آن  و اهل  گيرنده  از اجازه  اعم ، بهتر است  طرف

  . دستوراست  اين  به  كردن و عمل  پذيرفتن پند ،تذكر
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از   زني :فرمود  كه  است  شده  روايت  كريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان � ثابت بن از عدي

  بر حالي خود  در خانه  من !هللا يا رسول :آمد و گفت صخدا   محضر رسول  انصار به

  پيوسته  ام خانواده  از اعضاي  ببيند اما مردي  گونه مرا آن  كسي  ندارم  دوست  كه  دارم قرار

  .شد  نازل  آيه  اين  كه بود  ؟ همان كار بايد بكنم چه  من ،شود وارد مي  حال  در آن  بر من

  

��UT��S���R��QP��O��N��M���L��KJ��I��H��G��F��E��D��C����B��A��UT��S���R��QP��O��N��M���L��KJ��I��H��G��F��E��D��C����B��A��UT��S���R��QP��O��N��M���L��KJ��I��H��G��F��E��D��C����B��A��UT��S���R��QP��O��N��M���L��KJ��I��H��G��F��E��D��C����B��A
��Z��Y���X��W��V��Z��Y���X��W��V��Z��Y���X��W��V��Z��Y���X��W��V  

 به »شود  داده  شما اجازه  نشويد تا به  را نيافتيد، وارد آن  اگر در آنجا كسي  پس«

بازگرديد  شد  شما گفته  و اگر به«  است  اجازه  اين  مالك  كه  كسي  از سوي  ورود در آن 

بازگرديد و بار   پس !باز گرديد :شما گفتند  به  خانه  آن  اگر اهل :يعني »بازگرديد  پس

 » را سزاوارتر است  پاكي  برايتان  آن  كه«را تكرار نكنيد   از آنان  اجازه  ديگر درخواست

  زيرا عدم  بر دخول  پافشاري  به  شدن از آلوده  تر است تر و پاكيزهشما به  براي :لكم  ازكي

و گريز   و تهمت  گمان  از معرض  دوري ، نيت  پاكي ،قصد  از سالمت  حاكي  پافشاريتان

  موجب  كه  و هر كار ديگري  دخول بر  پافشاري  كه در حالي ، است  و پستي  از دنائت

صدا و ديگر امور   بلند كردن ، شدت  به در  مانند كوبيدن ،شود  خانه  آن  اهل  ناراحتي

دهيد،  مي  انجام  آنچه  و خدا به«باشد  مي  شرعي  دور از ادب ، معاشرت  اصول  خالف

  .كنيد مي  چه  باشيد كه  هوش  بايد كامال به  پس » داناست

  

��l��k��j��i���h��g��fe��d��c���b����a�� �̀�_�� �̂�]�����\��[��l��k��j��i���h��g��fe��d��c���b����a�� �̀�_�� �̂�]�����\��[��l��k��j��i���h��g��fe��d��c���b����a�� �̀�_�� �̂�]�����\��[��l��k��j��i���h��g��fe��d��c���b����a�� �̀�_�� �̂�]�����\��[
���m���m���m���m  

 »داريد  در آنجا متاعي  درآييد كه  اي مسكوني  هاي خانه  به  كه  نيست  بر شما گناهي«

بايد   كه  است  و نيازي  يا بهره ،شود مي  فروخته  كه  است  و كاالهايي  منفعت :متاع

  عمومي  ساختمانهاي دكانها و مانند آنها از ،ها هتل :ها عبارتند از خانه  اين .شود  برآورده

خود در   اين  اند پس قرارداده را در آنها  خويش  كاالها و خدمات ،آنها  ا صاحبانزير

  متروك  هاي خانه ، مراد از آن« :گويد مي عطاء . است  مردم  تمام  براي  دخول  اجازه  حكم
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هشدار   اين »داند داريد، مي مي  را پنهان  را آشكار وآنچه  و خدا آنچه« .« است  و ويران

  و آراسته  ها متأدب خانه  ورود به  شرعي  آداب  به  كه  كسي  براي  است  ديو تهدي

  .شود نمي

 :گفت � ابوبكر صديق ،شد  نازل  استئذان  آيه  چون :گويد مي  نزول  سبب  در بيان  مقاتل

آمد دارند و  و  رفت  و شام  مدينه ، مكه  در ميان  كه  تجار قريش  تكليف  پس !هللا يا رسول

بود   شود؟ همان مي  چه ، است  خالي  از سكنه  دارند كه  مخصوصي  هاي خانه  راه  ر مياند

  .شد  نازل  آيه  اين  كه

  

��~��}��|��{�� �z�� yx��w��v��� ut��s��r��q��p���o��n��~��}��|��{�� �z�� yx��w��v��� ut��s��r��q��p���o��n��~��}��|��{�� �z�� yx��w��v��� ut��s��r��q��p���o��n��~��}��|��{�� �z�� yx��w��v��� ut��s��r��q��p���o��n
��_��_��_��_  

  دنبال  نگريستن  عام  حكم  را با بيان  آن  متعال  خداي ،ذكر شد  استئذان  حكم  كه بعد از آن

  به  در نگريستن »فروبندند خود را  ديدگان: بگو  با ايمان  مردان  به« :فرمايد مي  دهكر

  ادب  بر اين  پايبندي  به  ديگران از  كنند زيرا مؤمنان  بسنده  حالل  نگاه  و به  نامحرم

 ،ورود بگيرد  خواهد اجازه مي  كه  شخصي  از سوي  چشم  فروپوشيدن  البته .سزاوارترند

 .باشد مي  كردن  از آنها نگاه  يكي  كه  اسبابي ، زنا است  و مقدمات  اسباب  قطع  براي

  به ،را فرو پوشد  خويش  از نگاه  بعضي  شخص  كه از اين  است  عبارت  چشم  فروبستن

علما  . است  مفيد بعضيت ، كريمه  در آيه )من(زيرا  بازدارد  را از رؤيت  آن  كه  اي گونه

  بدون  كننده  نگاه  از سوي  كه  نگاهي  اولين  كه  است  اين  بعضيت  اين  دليل :اند  گفته

  كه  از آنچه »ورزند  پاكدامني« :بگو  با ايمان  مردان  به» و«  است  بخشوده ،افتد قصد مي

از  » تر است پاكيزه  برايشان«  و پاكدامني  چشم  فروبستن » اين«  است  حرام  برايشان

زيرا «  و دنائت  پستي  اين  به  از درافتادن  است تر و پاكيزه  و تهمت  گمان به  نشد  آلوده

را از   چشمانشان  كه  كساني  براي  است  هشداري  اين » است  كنند، آگاه مي  آنچه  خدا به

  نگاه  مواظب  كه  كساني  براي  است  ورزند و ترغيبي نمي  يا پاكدامني ، فرونبسته  حرام

  .پايند و احتياط مي  دقت  را به  خويش  و سكون  و هر حركت  بوده  خويش
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  صاحب . است  حرام  ائمه  اتفاق  به ،)امرد(پسر   روي  آميز به  شهوت  نگاه  كه  بايد دانست

مظاهر   سوي به  نگاه ،را  امردان  سوي  به  نگاه  كه  اما كساني« :گويد مي « االساس«تفسير 

  بعضي  كه چنان ـشناسند  مي �خداوند  سوي به  كار را راهي  انند و ايند مي  الهي  جمال

  كفري  سخنشان  اين  كه  كنند ـ بايد گفت مي  چنين  و عرفان  تصوف  مدعي  هاي از گروه

  زنديقان  از بدترين  گروه و اين  لوط است  و كفر قوم  بتان  بزرگتر از كفر پرستشگران

  .١»... است  واجب  امت  كل  اجماع  به  نقتلشا  هستند كه  مرتدي
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  كه خود بود  عنها در خانه هللا مرثد رضي  اسماء بنت :اند گفته  نزول  سبب  علما در بيان

ها  وخلخال  برهنه  هايشان سينه  كه  طوري  به ،وارد شدند  بر وي  نا مناسب  با حالتي  زنان

  نازل  بود كه  همان ! صحنه  اين  است  زشت  چه :اسماء گفت ،بود  نمايان  بر پاهايشان

 »فرو بندند«  نامحرم  به  از نگريستن »خود را  ديدگان: بگو  با ايمان  زنان  و به« :شد

و «كنند  مي  استدالل  نامحرمان  سوي به  زنان  نگريستن  بر تحريم ، آيه  علما با اين

  به  كه  وجهي  همان  تا به  است  الزم  آنان بر :يعني »فظ كنندرا ح  خويش  هاي فرج

  ها مقدم را برحفظ فرج  ديدگان  فروبستن .ورزند  پاكدامني ، شده  دستور داده  مردان

  . است  بدكاري  زنا و پيشاهنگ  چي  پست ، گردانيد زيرا نگاه

  رسول از« :فرمود  كه  ستا  آمده � بجلي هللاعبدا جريربن  روايت  به  شريف  در حديث

را   نگاهم  دستور دادند كه  من  به  ايشان ، پرسيدم  نظر ناگهاني  به  راجع صخدا 
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  به ص  حضرت  آن  كه  است  آمده  شريف  در حديث  همچنين .« برگردانم

 ةخراأل  لك  ليسو  ولياأل  لك  ، فانةالنظر  ةالنظر  ، التتبع يا علي« :فرمودند � علي حضرت
  نگاه اما  است  از تو بخشوده  اول  نكند زيرا نگاه  را دنبال  اول  نگاه ، دوم  نگاه ! علي  اي :

  است  آمده � ابوسعيد خدري  روايت  به  شريف  در حديث  همچنين .« نيست  چنين  دوم

يا  :گفتند  اصحاب .بر سر راهها بپرهيزيد  از نشستن« :فرمودند صخدا   رسول  كه

و در   هاست راه  ما بر سر اين  را مجالسزي  نداريم  و گزيري  كار چاره  از اين !هللا رسول

  حق  نداريد پس  اي چاره  اگر كه :فرمودند صخدا   رسول . گوييم مي  سخن  هم با  آن

  فروبستن :فرمودند ؟ چيست  راه  حق !هللا يارسول :اصحاب گفتند .بدهيد  آن  را به  راه

  معروف  به امر ، سالم  دادن  جواب ، آزار خود از ديگران  داشتن  نگاه ،)محرماز نا(  چشم

  .»از منكر  و نهي

 .خود را  و ديگر آرايشهاي  مانند زيورآالت »خود را آشكار نگردانند  زينت«  زنان »و«

نيز   بدنهايشان در  و آرايش  زينت  مواضع  كردن  از نمايان  نهي ـ  اولي  طريق  به ـ  اين

 ،گوشها ،سر :از  است  عبارت  زينت  مواضع« :گويد مي ـ  است  حنفي  كه ـ  نسفي . هست

 ، گوشواره ،زنجير  آويختن  محل  مواضع  زيرا اين  زنان  بازوها و ساقهاي ، سينه ، گردن

خود را آشكار نگردانند   زينت ! آري.« است  و غيره  ميخك ، خلخال ،بند  دست ،بند گردن

و هر   صورت ، لباس :از  است  عبارت  كه ، طور طبعي  به » يداستپ  كه  از آن  آنچهمگر «

  زن« :گويد مي  نسفي  كه چنان . است  حرج آنها  زيرا در پوشاندن  زن  دست  دو كف

را   خويش  صورت  كه  بگيرد و ناگزير است  خويش  تا اشياء را با دستان  ناگزير است

  و قتاده  عباس ابن .« و نكاح  و در محاكمه  شهادت  ر ادايا دمخصوص ،كند  برهنه

 ،بند  دست ، سرمه :از  است  عبارت ، است  نمايان پيدا و  طور طبعي  به  كه  زينتي« :اند گفته

  در روايت .« جايز است  زن  اينها براي  ساختن  نمايان انگشتر و مانند اينها لذا ،حنا

 ، آشكار است  كه  زينتي« :است عنهما آمده هللا رضي عمر و ابن  عباس از ابن  ديگري

  است  اين  و شريعت  در فقه  راجح  قول .»باشد مي  دست  كف و هر دو  از چهره  عبارت

اما اگر   نيست  عورت ـنباشد   فتنه  خوف  چنانچه ـ  زن  دستهاي  و كف  صورت :كه
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  صورت  پوشيدن ،بسيار بودند  عهوفجور در جام فسق  و اهل  داشت وجود  فتنه  خوف

  . است  واجب

و   خمار است  جمع :خمر »فرو اندازند  را بر گريبانهايشان  هايشان روسري  و بايد كه«

  محل  و آن  است  جيب  جمع :جيوب .شود مي  پوشانده  سر با آن  كه  است  چيزي  آن

آشكار  خود را  و زينت« شود مي  داخل  سر از آن  كه  است  از جايي  پيراهن  شكاف

  و سينه  بر سر و گردن  را كه  و آنچه  مانند موي ،خود  پنهاني  آرايش :يعني »نسازند

  پسران يا  يا پسرانشان  شوهران  يا پدران  يا پدرانشان  شوهران  جز براي«دارند 

: تعالي  حق  هدر فرمود » خواهرانشان  يا پسران  برادران  پسرانيا   يا برادرانشان  شوهران

شوند،  مي  نيز داخل  دختران  و پسران  پسران  ، پسران)يا پسرانشان(:  ﴾~�~�~�~�﴿

 پدران(: ����﴾|{|{|{|{﴿: و در. باشند  قرار داشته  پايين  هاي هرچند در رده

هرچند در  شوند، مي  ، شوهر و پدر مادرشوهر نيز داخل)جد(  ، پدر بزرگ)شوهرانشان 

  هاي قسمت  آن توانند با مي  موارد زنان  اين  در همه  پس. دباشن  قرارداشته  پايين  مراتب

در  .ظاهر شوند  محرمان  در برابر اين ، است  نمايان  كه  خويش  پنهاني  از زينت  مجازي

  هاي هرچند در رده ،شوند مي  نيز داخل  شوهران  پسران  پسران ، شوهران  قيد پسران

  پسرانشان  پسران ، خواهران  پسران و  برادران  در پسران  همچنين .باشند  قرار داشته  پايين

نيز در   عمو و دايي .باشند  داشته قرار تر پايين  هاي هرچند در رده ،شوند مي  نيز داخل

  آيه  مانند ساير محارمند ولي ، محارمشان  مجاز بدن  هاي قسمت  به  جواز نگريستن

  نيز چون  شيرخوارگي  كه  بايد دانست .پدرند  منزله به  ياد نكرد زيرا آنان  از آنان  مباركه

را دارند   فوق  و سببي  نسبي  نزديكان  حكم ، رضاعي  نزديكان  تمام  يعني ، است  نسب

  خويش  تا در برابر آنها با زينت  جايز است  زن  براي  اند كه محرماني  اينان  همه  پس

  . آرايش  ظاهر شود اما بدون

آزاد   مسلمان  در برابر زنان ،توانند مي  مسلمان  زنان  همچنان :يعني » كيشتانهم  يا زنان«

و   يا همدم ،خدمتكار  كه  زناني  همچون ،ظاهر شوند  خويش  با زينت ،همانند خود

  كنيزان .دارند  و آميزش  معاشرت  با آنان  يا صحبت  خدمت  حكم  آنانند و به  صحبت هم

  و غيرآنان  ذمه  از اهل  اعم ـكفار   زنان :اند  علما گفته .شوند مي  اخلد  اينان  نيز در جمله
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  ساختن  نمايان  مسلمان  بر زن  فقها برآنند كه جمهور ، اند بنابراين  خارج  حكم  از اين ـ

  تا زن  كافر جايز نيست  در نزد زن ـ  دستش  كف و هردو  بجز روي ـ  از جسمش  چيزي

  زن ، نكند بنابراين  توصيف  يا ديگران  شوهرش  براي را  هايش اييو زيب  كافر محاسن

  وصف  داند كه مي  مسلمان  اما زن . است  مرد بيگانه  همچون  مسلمان  زن  به  كافر نسبت

در   كه دارد چنان بازمي  لذا خود را از آن  جايز نيست  نزد شوهرش در  بيگانه  زنان  كردن

  زن« :فرمودند  كه  است  آمده صخدا   از رسول �مسعود ابن  روايت به  شريف  حديث

  كه كند چنان  توصيف  شوهرش  او را براي  و سپس  شده  صحبت  ديگر هم  نبايد با زن

 آن  سوي تواند به كافر مي  زن ،ها در نزد حنبلي  ولي .»نگرد او مي  سوي به  شوهرش  گويي

  نسبت  زن  اما عورت .نگرد مي  وي  به  مسلمان  زن  كهكند   نگاه  مسلمان  زن  از بدن  بخش 

  مسلمان  زن: يعني » هايشان يمين  يا ملك« . و زانوست  ناف  بين فقط ما ـا مطلق ـ  زن  به

و   غالمان  يعني ـ  خود را در برابر بردگانش  مجاز از زينت  هاي قسمت ،تواند مي

  كه  زنان  به  رغبت بي  يا مردان«آشكار سازد  ـكافر   باشند و چه  مسلمان  چه ، كنيزانش

خود را در برابر   زينت مجاز از  هاي قسمت ،تواند مي  مسلمان  زن :يعني »پيرو شمايند

يا  )جنسي  شهوت  مرد بي( يا خصي ،اجير ، مانند خادم ،اند خانواده  تابع  كه  مرداني

  به  يك  اند و هيچ خويش  و آب  نان  دنبال  فقط به  آشكار سازد زيرا اينان ، يا ابله ، مخنث

  حاصل  وقوف  زنان  عورتهاي بر  كه  يا كودكاني«ندارند   و حاجتي  شهوت  زنان

  خود را در برابر چنين  مجاز از زينت  هاي قسمت ،تواند مي  مسلمان  زن :يعني »اند نكرده

  شود كه مي  گفته « طفل«  گاه ا آنت  انسان  به  كه  ذكر است  شايان .آشكار سازد  كودكاني

انگيز و  فتنه  و مواضع  حركات  باشد و به  نرسيده  جماع  حد شهوت  و به  نشده  مراهق

  برانگيز صداي  و هيجان  لطيف  مثال آهنگ ؛نكند  و التفاتي  نشده  متوجه  زنان  دلرباي

را با   و نبايد زمين«نكند   ساحسا ، شهواني  را باحس  آنان  گرانه عشوه  و حركات  زنانه

  زن :يعني »گردد  دارند، معلوم مي  نهان  را كه  از زينتشان  بكوبند تا آنچه  پاهايشان

 )جرس(  برنجن  پاي  بكوبد تا صداي  زمين خود را بر  پاهاي  رفتن  راه  نبايد در هنگام

 ،شود و فساد بينجامد مي  فتنه  به  نيز كه  ديگري  هر حركت  شامل  شود و اين  شنيده  وي
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  استعمال ،سر  ها در موهاي زنگوله  دادن حركت ،دستبندها با  دست  دادن  مانند حركت

  . از خانه  رفتن  بيرون  درهنگام  عطر و آرايش

  زنگ  صداي  زيرا وقتي  است  عورت  زن  صداي :اند گفته  آيه  اين  به  با استدالل  احناف

 :گويد مي  زجاج . است  عورت  اولي  طريق به  خود وي  صداي ،شدبا  او مورد نهي  پاي

  و اي« .« است انگيزتر  آنها شهوت  از آشكار ساختن ، زنان  زينت  ابزارآالت  صداي«

  دين  از فرايض فرضي  كردن  توبه  كه و در اين »كنيد  خدا توبه  درگاه  به  همگي ! مؤمنان

دنيا   سعادت  و به »شويد رستگار  باشد كه«كنيد   توبه ! يآر . نيست  اختالفي  هيچ ، است

  .آييد  نايل  و آخرت

  خداي  اوامر و نواهي  در امتثال  باز هم ،كند  هر چند كوشش  بنده« :گويد مي  نسفي

  را به  مؤمنان  تمام  تعالي  حق  كه  است  جهت  از اين ، نيست  از سهو و قصور خالي  متعال

  .« است  كرده  سفارش  توبه

  :است  بر چهار قسم  عورت: كه اين  خالصه

  ناف  بين بجز ما ـ  مرد ديگري  بدن  تمام  سوي مرد به  نگريستن :مرد با مرد  عورت ـ 1

زيرا   جايز نيست  در كنار هم  خوابيدن  مردان  براي  البته .  جايز است ـاو   تا زانوي

  هم با  جامه  در زير يك  شدن بستر و هم  ابيدنرا از خو  و مردان  زنان صخدا   رسول

مگر  ، است  مرد با مرد نيز مكروه  و روبوسي  شدن  آغوش هم .اند كرده  خود نهي  جنس

  با دست  مصافحه  كه  است  گفتني .ببوسد  شفقت  فرزند خود را از روي  شخص  كه اين

  . است  آمده  شريف  در حديث  كه چنان  است  مستحب

  خوابيدن ، فتنه  بيم  و در هنگام  مرد با مرد است  همانند عورت :با زن  زن  عورت ـ 2

  . جايز نيست  هم  ديگر در پهلوي با يك  زنان

 او  به  نسبت  وي  بدن  تمام ،بود  مرد بيگانه  به  نسبت  اگر زن :با مرد  زن  عورت ـ 3

 ـ  دستش  و هر دو كف  جز روي ـ  وي  از بدن  چيزي  سوي به  كردن و نگاه  است  عورت

 ، جايز شمرده بار  يك  را براي  بيگانه  زن  سوي  به  كردن  نگاه  ابوحنيفه  ولي . جايز نيست

  در هنگام ، خواستگاري  براي  بيگانه  زن  سوي  به  كردن  نگاه .نبود  فتنه  بيم  كه  در صورتي



1834  

امانتدار جايز   پزشك  براي و نيز  شهادت  گرفتن  و برعهده  تحمل  در هنگام ،دادوستد

  . است

از   وي  به  مرد نسبت  عورت ،بود  بيگانه  زن  به  اگر مرد نسبت :مرد با زن  عورت ـ 4

  . تا زانوست  ناف  ميان

  جامعه  وجود آوردن  به ، اسالم  هدف« :گويد مي « القرآن  ظالل  في«تفسير   صاحب

  زيرا انگيزش نشود  برانگيخته  در آن ، و هر لحظه  در هر آن ها شهوت  كه  است  اي پاكيزه

  نه  انجامد كه مي  اي شهواني  آتشفشان  آنچنان  به ، مهار شهوت و بي  لحظه  به  لحظه

  حركت  لحظه  يك ، خاينانه  نگاه  لحظه  لذا يك ... سيراب  شود و نه مي  خاموش

  از پيكره  منظره  يك برانگيز و  شهوت  از آرايش  صحنه  يك ، كننده و تهييج  گرانه عشوه

  اعصاب  و زمام  كرده  تحريك را  وار حيواني جنون  آتشفشان  اين  كه  است  كافي ... برهنه

در   هميشه  كه  هنري بي  بارگان  شهوت رسد به  چه ،بربايد  با كفايتان  را از كف  و اراده

مهار  بي  و مرج  جز هرج  چيزي ، نتيجه  كه  است  مو مسل ..لولند مي  بارگي شهوت  گنداب

  بعد از تهييج  شهوت  از سركوب  ناشي  رواني  هاي وعقده  عصبي  يا بيماريهاي ، شهواني

  .« نيست ،آن  پياپي
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باشد و  بكر  چه ، شوهر است بي  ر و زنهمس مرد بي :ايم »را  هايتان  و همسر دهيد ايم«

  شريف  حديث  اين  دليل به ، است  مؤكده  از سنتهاي  سنتي  نكاح  كه  بايد دانست . بيوه  چه

  من  از سنت  نكاح :مني  فليس  سنتي  عن  رغب  فمن  سنتي  من  النكاح« :صخدا   رسول

  بر نكاح  قدرت  داشتن  ولي .« نيست  از من ،كرد  اعراض  من  از سنت  كه  كسي  پس  است

  براي ـنزد جمهور علما  ـ  مباركه  امر در آيه . شرط است  آن  تكاليف  از عهده  و برآمدن

  در تحت  كه »درستكار خود را  كنيزان و  غالمان«نيز همسر دهيد » و« . است  استحباب

اگر فقير «  است  بودنشان  ؤمنم :آنها  ودرستكاري  مراد از صالح .شما قرار دارند  ملكيت

  زنان  دادن از همسر :يعني »را توانگر خواهد كرد آنان  خويش  باشند، خداوند از فضل
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او   عزوجل  خداي ،كند  ازدواج  كه  نورزيد زيرا كسي  امتناع  فقر آنان  سبب به  و مردانتان

و خداوند گشايشگر «  وي  به  مال  و غناي  نفس  غناي  با بخشيدن ،كند را توانگر مي

 .كند نمي  كم  وي  ملك  از فراخناي  چيزي ، فقيرش  بندگان  آن  و توانگر ساختن » است

  . خلقش  ومنافع  مصالح  به » داناست«

و   حق  عزوجل  بر خداي  نمودنشان  ياري  اند كه  كس سه« :است  آمده  شريف  در حديث

  :است  ثابت

  .دارد  و پاكدامني  عفتقصد   كه  اي كننده نكاح ـ 1

  .آزاد شود  از قيد بردگي ،خود  آزادي  وجه  قصد دارد تا با پرداخت  كه  ـ مكاتبي �

  .»�خدا  جهادگر در راه ـ 3
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  كه كساني :يعني »كنند  پيشه  يابند، بايد پاكدامني را نمي  ازدواج  اسباب  كه  و كساني«

  مناسبي همسر  كه  يا كساني ،يابند را نمي ـ  مهر و نفقه  از قبيل ـ  ازدواج  هاي هزينه

  با روزه ؛ورزند  و پاكدامني  عفت ، نا و حرامز  در باتالق  از فروافتادن بايد ،يابند نمي

را از   خدا آنان تا«  اي كننده  تهييج  از هر منظره  جستن  ذكر و دوري ،تفكر ، گرفتن

توانگر   آن  وسيله به كند كه  عنايت  روزيي  برايشان :يعني »نياز گرداند بي  خويش  فضل

  مكاتب  در پي  كه  هايتان يمين  ز ملكا  و كساني«را پيدا كنند   ازدواج  و قدرت  شده

  كه  برابر مالي در  اش برده  به  مولي  كه  است  اين :و مكاتب  كتاب »خود هستند  ساختن

  مبلغ  آن  كند و چون خود را از او بازخريد  بدهد كه  امكان ،پردازد مي  وي  اقساط به  به

 :يعني »سازيد  شان مكاتب يافتيد،  خيري  اگر در آنان  پس«شود  آزاد مي ، را پرداخت

  وجه  بر پرداخت  شان توانايي :خير در آنان  مراد از يافتن .ببنديد  عقد كتابت  با آنان
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از   با كاستن »بدهيد  آنان  به ، داشته  شما ارزاني  به  خداوند كه  و از مال«  است  كتابت

از  ،باشند  ا پرداختهخود را تمام خريدباز  وجه  كه  درصورتي :يعني .  بازخريد آنان  مبلغ

  .برگردانيد  چيزي  انآن  به  مبلغ  آن

  بردگان  بايد به  كه ، مسلمانان  براي  وجوب  وجه بر  است  فرماني  اين« :گويد مي  نسفي

  مشروع  وسيله بپردازند و با هر  را از زكات  آنان  سهم ،كنند  مالي  خود كمك  مكاتب

  راستينشان  وپيروان صخدا   رسول  كار به  كنند و در اين  آنها كمك  ديآزا  به  ديگري

را آزاد   برده )63(خود صخدا   رسول :كنيد  آمار توجه  اين  به  اينك .اقتدا نمايند

 .را  برده )70( صپيامبر   عموي عباس .را آزاد كرد  برده )67(  المؤمنين ام  عائشه .كردند

  عبدالرحمن .را  برده )1000(عمر  بنهللا عبدا .را  برده )100( � حزام  بن  حكيم

  يكي  البته .« بسيار داريم  اسالم  ها در تاريخ نمونه و از اين ...را  هزار برده سي � عوف بن

  ستوده  روش  همين ،نيز  اسالمي  در جامعه  بردگي  تدريجي  رفتن  از بين  مهم  از عوامل

  . است  بوده  مسلمانان

باشند   پاكدامني  اگر خواهان :يعني »باشند  پرهيزكاري  خود را اگر خواهان  كنيزانو «

  كه اين  براي«  مزد است  زنا دربرابر دريافت  به  زنان  دادن  تن :بغاء» بغاء وادار نكنيد  به«

  يخود برا  شرمگاه  كنيز با فروختن  كه  از مبالغي »آريد  دست  دنيا را به  زندگاني  بهره

داشتند و از  فحشا وامي خود را به  كنيزان  بود كه  چنين  اعراب  عادت .اندوزد شما مي

  بودند پس  و پاكدامني  عفت خواستار  آنان  كه گرفتند در حالي مي  كار ماليات  بر اين  آنان

شرط   بلكه  نيست  شرط نهي )باشند  پرهيزگاري  اگر خواهان( :قيد  كه  بايد دانست

لذا   پاكدامني  با اراده  مگر همراه  زيرا اجبار متصور نيست  اجبار است  و تحققتصور 

  ناميده  وي  اجبار كننده ،دهد دستور مي عمل  اين  زنا را به  عمل  به  كنيز راضي  كه  كسي

اگر   آيد كه برنمي  معني  اين ،)باشند  پرهيزگاري اگر خواهان( :از قيد ، بنابراين .شود نمي

شوند و شما   داده  زنا اجازه  عمل  به  كه  نيست  باكي ،نبودند  عفت  خواهان  كنيزان خود

  در حقيقت«بر زنا  »را اجبار كند  آنان  و هر كس« .زنا وادار كنيد  بتوانيد آنها را به

زور  كنند زيرا هرچند به  اگر توبه » است  مهربان  ، آمرزنده آنان  از اجبار كردن  خدا پس

  و طبيعت  سرشت  حكم  به  بسا كه اند اما چه شده  زنا واداشته  عمل  ارتكاب  به  كراهو ا
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  اساس  چون  نباشند ولي  خالي  آن  به  و رغبت  ميل  زنا از شايبه  عمل  در خالل ، بشري

  آمرزگار و مهربان  كنيزان  اين  به  نسبت  متعال  خداي ، است اجبار و فشار  برمبناي  عمل

  .باشد يم

  منافقان  رئيس  ابي بن هللاعبدا  درباره  مباركه  آيه :گويند مي  نزول  سبب  در بيان  مفسران

  كرده  وضع  كرد و بر آنها مالياتي را بر زنا اجبار مي  و همه  كنيز داشت  شش  شد كه  نازل

  .بود

  

��w���v��u��t��s����r��q����p��o��n��m������l��k��j��w���v��u��t��s����r��q����p��o��n��m������l��k��j��w���v��u��t��s����r��q����p��o��n��m������l��k��j��w���v��u��t��s����r��q����p��o��n��m������l��k��j  
  كساني از  و مثلي«و روشنگر   روشن :يعني » مبينات  شما آياتي  سوي  به  راستي و به«

  هاي آموز امت آور وعبرت  شگفت  از داستانهاي  خبري :يعني »از شما گذشتند  پيش  كه

  بهره  از آن  پرهيزگاران  بويژه  كه » ايم كرده  نازل  پرهيزگاران  براي  اي و موعظه«  پيشين

  ا ميانيقين ،نگيرد  بهره  قرآن  مبرهن  و اندرزهاي  روشن  از آيات  ر كسه  پس .گيرند مي

  .قراردارد  حجابي  او و قرآن
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با  اشياء را  كه  است  و پرتوي  روشني  در لغت :نور « است  نور آسمانها و زمين اهللا«

 ! آري.تاباند كند و آنها را بر چشمها مي مي  خود منور و نمايان  و بازتاب  انعكاس

  كه  است  هدايتگري ... از اوست  و هستي  كائنات  و نظام  قوام  كه  است  نوري �خداوند

  اهالي  احوال  دهي سامان با ـرا   آسمانها و زمين  كه  و هموست  اوست  به  كاينات  رهبري

و   روشن ،برند سر مي درآنها به  كه  كساني  براي ـ  خويش  تدبير و رهبري  آنها و كمال

  دريافته  طور كامل  را به  نور الهي اين صخدا   رسول  قلب  البته . است  روشنگر گردانيده

سفر پر   در آن ـ  از طايف صخدا   رسول  چون  كه  است  آمده  شريف  در حديث .بود

  چنين ،گشتند بر مي ـبودند   گرديده  عازم  آن  اهالي  قصد دعوت  به  كه  خويش  مشقت
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الدنيا  أمر  عليه  ، وصلح الظلمات  به  أشرقت  الذي  أعوذ بنور وجهك ...« :دعا كردند

  سامان  و كار دنيا و آخرت  ها درخشان تاريكي  آن وسيله به  تو كه  نور روي  به :ةخرواآل

  تابد و آن باز مي  تعالي  از حق  كه  نوري :يعني »نور او  مثل« .»... برم مي  پناه ، است  يافته

  اي طاقچه :مشكات » است  مانند مشكاتي«  است  قرار داده  خويش  مؤمن  بنده  را در دل

  بهتر و بازتابي  پرتو و شعاعي  در آن  گذارند و نور چراغ را مي  چراغ  در آن  كه  است

  در قنديلي  چراغ  و آن  است  چراغي«  مشكات » در آن  كه«كند  مي فراگيرتر پيدا

  آن  نور و روشني ، جهت  بدين ، است  اي و آبگينه  شيشه  در درون  چراغ  آن :يعني » است

 ، شيشه  آن  گويي :يعني » است  دري  كوكبي  گويي  قنديل  آن«  تر است قوي بيشتر و

 زهره  ستاره ، دري  كوكب« :گويد مي  ضحاك . وگوهر است در  شبيه  درخشان  اختري

  گفته » زيتوني  بابركت  درخت«  روغن »از«  شيشه  آن »شود مي  افروخته  كه« .« است 

  هم ، روغن  هم ، است  خورش  نان  هم  آن  ميوه  كه  است  ينا  زيتون  درخت  از بركت :اند

  در آن  كه مگر اين  نيست  زيتون  چيز از درخت  افروز و هيچ آتش  هم ، پوست  پيراينده

 :يعني » غربي  و نه  است  شرقي  نه«  زيتون  خجسته  درخت  آن » كه«وجود دارد   منفعتي

دهد  قرار نمي  را از نورخورشيد در حجاب  چيز آن هيچ  كه  است  درختي ، درخت  آن

  خورشيد بر آن  كه  است  اي شده  زرع  اي تپه بلند يا در وسط  در كوهي  آن  زيرا موقعيت

نور   تابش  تا آخر روز در معرض  از اول  بلكه دمد نمي  يا غروب  طلوع  فقط در وقت

  آن  به  بخشد ـ هرچند آتشي  روشني  روغنش  كه  است  نزديك«خورشيد قرار دارد 

از   قبل  حتي ـخود   و درخشش  زالليت  جهت به ـ  آن  روغن  گويي :يعني »باشد  نرسيده

  از دور داراي ،باشد  و زالل  اگر صاف  درخشد زيرا روغن مي ،برسد  بدان  آتشي  آنكه

  . و پرتو است  شعاع

  به  آتش  رسيدن از  قبل  و زالل  صاف  غنرو  كه چنان« :گويد مي  آن  در معني � عباس ابن

  افزايد و همچنين مي خود  بر درخشش ،رسيد  آن  به  آتش  كه  درخشد و هنگامي مي  آن

  علم  چون  كند ولي مي  عمل  هدايت  به ، آن  به  علم  از رسيدن  قبل  كه  مؤمني  قلب  است

از  .»شود مي  افزوده  بر نوري  نوري  افزايد و بر آن مي  خويش  بر هدايت ،رسيد  آن  به

و   از فراست :ينظر بنور اهللا  نهفإ  المؤمن  ةاتقوا فراس« :شريف  حديث  است  باب  همين
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زيرا  » است  نوري  بر روي  نوري« .»نگرد پروا كنيد زيرا او با نور خدا مي  مؤمن  تيزبيني

ديگر   نوري  از چراغدان  آن  كاسانع و  است  نور ديگري  شيشه ، است  خود نوري  چراغ

يا با  ـرساند  مي  حق  و او را به »كند مي  هدايت  را بخواهد با نور خويش  خدا هركه«

  و خداوند براي«  حق  خود او در داليل  نگرش  وسيله  يا به ، خويش  از جانب  الهامي

و   با اشباه ـها  فهم  ا بهآنه  ساختن  نزديك  براي ـرا   حقايق :يعني »زند مثلها مي  مردم

  كه  كساني  او به  پس » داناست  هر چيزي و خدا به«دارد  مي  آنها بيان  همانندهاي

  . داناتر است ،باشند مي  گمراهي  مستحق  كه  هدايتند و كساني  مستحق

  چراغ  كه چنان :يعني . است  مؤمن  در قلب  انوار قرآن  براي  مثلي ، الشأن  عظيم  آيه  اين

  درخشش  سرچشمه  قرآن  همچنان ،دارد  مضاعف  پرتو و درخششي ، موصوف

و   وي  زبان و  فهم  چراغدان ، مؤمن  قلب  شيشه ، است  قرآن  چراغ  پس . هدايتهاست

  به ـيا  . است  غربي  و نه  شرقي  نه  كه  است  و شريعت  وحي  درخت  هم  بابركت  درخت

گيرد و  مي  مولد برق را از  نورش  برق  المپ :كه  بگوييم  توانيم يم ـمعاصر   تعبير علوم

مولد نور  ، است  مؤمن  قلب ،نور  المپ  نياز دارد پس  محركي  دارد و به  مكاني  مولد برق

 ... و ذكر و نماز و نيايش  تسبيح  آن  و محرك  توليد مسجد است  كارگاه ، است  شريعت

  نزديك  كه نشود چنان  هم  خوانده  هرچند كه بدرخشد  قرآن  حجتهاي  كه  است  و نزديك

از دو   نور مؤمن .نشود  افروخته  آتشي  هرچند بر آن ،بدرخشد  زيتون  زالل  روغن  است

  در انساني  و نور شريعت  نور فطرت  هرگاه  پس  شريعت و نور  نور فطرت ، است  منبع

  .خواهد بود  خويش  انساني  تعالي  او در كمال ،شد  جمع

خود از  اما او  است  در آسمانها و زمين  نور حسي  آفريننده  تعالي باري  كه  بايد دانست

  . نيست  انوار حسي

  :اند  ها بر چهار نوع قلب« :است  آمده  شريف  در حديث

  .درخشد مي  مانند چراغي  كه  غش و بي  صاف  است  قلبي ـ 1

  . است  شده  خود بسته  غالف  و به  قرار داشته  در غالف  كه  است  قلبي ـ 2

  . است  شده  واژگون  كه  است  قلبي ـ 3

  . است  شده  منقلب  كه  است  قلبي ـ 4
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 ، غالف در  قلب . است  نور آن  آن  و چراغ  است  مؤمن  قلب ، غش و بي  صاف  اما قلب

  منكر آن  سپس  را شناخته  حق  كه  است  منافق  قلب  شده  واژگون  قلب . كافر است  قلب

  كه ،دو وجود دارد هر  و نفاق  ايمان  در آن  كه  است  قلبي  شده  برگردانده  اما قلب . گشته

دهد و  رشد و نمو مي  پاكيزه  را آب  آن  كه  است  بذري  مانند صفت ، در آن  ايمان  صفت

  .»...دهد را رشد مي  آن  دآبزر و  خون  كه  است  زخمي  مانند صفت  در آن  نفاق  صفت

  

���â��á����à��ß����Þ��Ý��Ü��Û��Ú���Ù��Ø��×��Ö��Õ��Ô���â��á����à��ß����Þ��Ý��Ü��Û��Ú���Ù��Ø��×��Ö��Õ��Ô���â��á����à��ß����Þ��Ý��Ü��Û��Ú���Ù��Ø��×��Ö��Õ��Ô���â��á����à��ß����Þ��Ý��Ü��Û��Ú���Ù��Ø��×��Ö��Õ��Ô  
  صاف  اي شيشه در  چراغي  را به  مؤمن  قلب  متعال  خداي  كه بعد از آن :گويد كثير مي  ابن

 :كند مي  مساجدند بيان  را كه  قنديل  اين  و جايگاه  محل  اينك ،كرد  تشبيه  قنديل  بسان

  كه  در مساجدي :يعني »يابند  رفعت  كه  است  داده  خدا اجازه  كه  هايي در خانه«

و قدر   آنها رفيع  وجايگاه  قرار گيرند و شأن  و حرمت  تا مورد تعظيم  داده  فرمان �خدا

  داده  شوند و نيز رخصت  گردانيده  آنها واال باشد و از پليديها و نجاستها پاك  و منزلت

و نماز   با اذان »در آنها ياد شود  نامش و«و بلندوباال بنا شوند   ها برافراشته خانه  آن  كه

او در   در آنها براي«اند  زمين  روي  هاي خانه  اينها بهترين  و ساير ذكرها پس  و تسبيح

  الجمع  جمع :آصال »شود مي  گفته  تسبيح«روز  و اواخر  در اوايل :يعني » و شام  صبح

  آخر روز اطالق  به  باشد كه مي  اصيل  خود جمع  و أصل  است  أصل  را جمعزي  است

نماز   يك  مفرد ذكر كرد زيرا در آن  صيغه  را به )بامداد :غدو(  متعال  خداي .شود مي

  يعني ، روز تا شامگاه  ياد كرد زيرا از نيمه  جمع  صيغه  به را )آصال(اما   بيشتر نيست

  .گيرد مي بر درچهار نماز ديگر را 

 :فرمودند صخدا   رسول  كه  است  آمده � مالك بن انس  روايت  به  شريف  در حديث

  مرا دوست  باشد و هركه  داشته  بايد مرا دوست ،دارد  را دوست  عزوجل  خداي  هر كه«

 را  بايد قرآن ،دارد  را دوست  اصحابم  باشد و هركه  داشته  را دوست  بايد اصحابم ،دارد

باشد   داشته  را دوست بايد مساجد ،دارد  را دوست  قرآن  باشد و هركه  داشته  دوست

  آنها امر فرموده  دادن  رفعت او به  اند كه وي  و بناهاي �خداوند  هاي زيرا مساجد خانه

و   آنها نيز مبارك  اند و اهل وخجسته  مساجد مبارك ، است  نهاده  و در آنها بركت
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هستند و   آنها در نماز خويش ،محفوظند آنها نيز  ساجد محفوظند و اهلم ،اند  خجسته

در مساجد خويشند و   آنان ، است  ونيازهايشان  حوايج  در برآوردن  عزوجل  خداي

مساجد « :گويد مي � عباس ابن .») و نگهبانشان  حامي(  سرشان  از پشت  عزوجل  خداي

  كه افگنند چنان مي  روشني  آسمان  اهاليبر   اند كه  زمين در �خداوند  هاي خانه

  كه  است  آمده  شريف  در حديث  همچنين .»افگنند مي  روشني  زمين  بر اهل  ستارگان

  عزوجل  خداي ،خداوند بنا كند  را براي  مسجدي  كه  كسي« :فرمودند صخدا   رسول

  .»كند بنا مي  را در بهشت  اي خانه  برايش

مساجد   كه  نيست  باكي« :گويد مي :ابوحنيفه  امام :مساجد  راستنو آ  دادن زينت  حكم

  مسجدالنبي� عبدالعزيز  بن عمر  كه شوند چنان  طال اندوده  آب  و به  ونگار شده نقش

كار   علما اين از  اما جمعي .« نگرفت  ايرادي  بر وي  هم  ونگار كرد و كسي را نقش ص

شود تا  نمي برپا  قيامت« :اند كرده  استدالل  شريف  ثحدي  اين  و به  دانسته  را مكروه

  .»در مساجد با همديگر تفاخر نكنند  مردم  كه  گاه آن

  شريف  در حديث . است  مساجد مسنون  ورود به  دعا در هنگام  كه  ذكر است  شايان

  اللهم :بايد بگويد ،مسجد درآمد  از شما به  يكي  هرگاه« :است  آمده صخدا   رسول

از مسجد   و چون . بگشاي  را بر رويم  رحمتت  درهاي !بارخدايا :رحمتك  بوابأ  لي  افتح

  از فضلت، از تو  من !بارخدايا :فضلك  من  سألكأ  نيإ  اللهم :بايد بگويد ،شد  خارج

مسجد   به  كه را ديديد  مردي  چون« :است  آمده  شريف  در حديث  همچنين .« طلبم مي

  .»دهيد  گواهي  وي  بودن  مؤمن  به  پس  كرده  عادت  دارد وبدانآمد  و  رفت

  

��S��R��Q��P��O��NM���L�����K���J��I��H��G������F��E��D��C��B��A��S��R��Q��P��O��NM���L�����K���J��I��H��G������F��E��D��C��B��A��S��R��Q��P��O��NM���L�����K���J��I��H��G������F��E��D��C��B��A��S��R��Q��P��O��NM���L�����K���J��I��H��G������F��E��D��C��B��A
���U��T���U��T���U��T���U��T  

  آنان  كه« گزارند در مساجد نماز مي  عزوجل  خداي  براي  در بامداد و شامگاه » مرداني«

  به »خدا از ذكر«در حضر  » و خريدوفروشي«در سفر   اي و معامله » تجارت  را هيچ

تأخير   بدون آنها  در اوقات »نماز  برپاداشتن«از  »و«  و زبان  با دل  وي  حسناي  اسماي

 ك عباس ابن .كند نمي  خود مشغول  و به »دارد بازنمي«  فرض » زكات  پرداخت«از  »و«
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و   خريدوفروش �خدا  نعمتو   فضل  طلب  به  بودند كه  مرداني  در مدينه :گويد مي

افگندند  مي ،داشتند  را در دست  آنچه ،شنيدند را مي  اذان  صداي  كردند و چون مي  معامله

  كه  است  تر از قولي قوي  معني  اين .شتافتند مسجد مي  سوي نماز به  اداي  و براي

 �ذكر خدا  به  شدن  فارغ  براي  وتجارت  از معامله  كامل  كشيدن  را بر دست  كريمه آيه

  ها در آن دلها و ديده  كه«  است  روز قيامت ،مراد» ترسند مي  از روزي« .كند مي  حمل

و زير   و دگرگون  نگران ، هالك  و بيم  نجات اميد  در ميان :يعني »شوند مي  روز منقلب

از   كه  ر استام  اين  و پاييدن  بر اثر نگريستن ،ها ديده  و دگرگوني  تقلب .شوند و رو مي

  .شوند مي  برده  مكاني  چه  سوي گيرند و به قرار مي  مورد مؤاخذه  اي ناحيه  چه

  

e��d�����c���b��a��� �̀�_��^]��\��[��Z��Y��X��W��������Ve��d�����c���b��a��� �̀�_��^]��\��[��Z��Y��X��W��������Ve��d�����c���b��a��� �̀�_��^]��\��[��Z��Y��X��W��������Ve��d�����c���b��a��� �̀�_��^]��\��[��Z��Y��X��W��������V  
تا « :كنند مي  آبادان  قرآن  و قرائت  مساجد را با ذكر و نيايش ، با ايمان  مردان  آن ! آري

  وعده  كه  گونه همان »دهد  پاداش  آنان  اند، به كرده  كه  آنچه  بهترين  پاس  خدا به

  و از فضل«  است  داده  ايشان  برابر تا هفتصد برابر به را از ده  پاداش  اين  ساختن دوچند

  وعده  ايشان به  كه  پاداشي  برتر از آن :يعني »ببخشد  آنان  به  هم  اين بر  افزون  خويش

  است  آمده صخدا   از رسول �مسعود  ابن  روايت  به  شريف  حديثدر  . است  داده

را   وخدا هركه« . است  ايشان  به  شفاعت  اجازه  دادن ﴾\��[�]﴿: مراد از  كه

  خلق و شمار  در حساب  روزي  آن  كه چندان »دهد مي  روزي  حساب بخواهد بي

  .نگنجد
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���}��|��{��z��yx��w��v���}��|��{��z��yx��w��v���}��|��{��z��yx��w��v���}��|��{��z��yx��w��v  

  كه  هموار است  در دشتي  مانند سرابي  اند، اعمالشان كفر ورزيده  كه  و كساني«

 را انجام  كفار آن  كه  است  خيري  اعمال ، اعمال  مراد از اين »پندارد مي  را آبي  آن ، تشنه

  سراب . حجاج  به  دادن  و آب  رامالح بيت  آباد ساختن ، رحم صله ، مانند صدقه ؛اند داده 
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  شود به مي  ديده  آب  صورت گرما به  سختي  هنگام به  آب بي  در بيابانهاي  كه  است  چيزي

  آب  كه  است  و پايين گود  مكاني ، قاع  جمع :قيعه .پندارد مي  را آب  آن  بيننده  كه طوري

  بداند كه  وقت  و در آن »نيابد چيزي را  رسد، آن  بدان  تا چون« .شود مي  جمع  در آن

  خويش  بر اعمال  كه  اند كفاري همچنين  پس  است  نبوده  بيش  گماني ،از دور  آب  ديدن

  به  بندند اما چون مي  طمع  آن  پاداش  و به  پنداشته را خير  آن  كه  اعمالي ،كنند مي  تكيه

  يابند زيرا كفرشان نمي  اثري  هيچ  اعمال  ناز آ ،شوند  افگنده  پيش  سبحان  خداي  بارگاه

  يابد كه  و خدا را نزد خويش«  است  محو و نابود ساخته و اثر آنها را  آنها را هدر داده

را نزد  �خداوند  كافر جزاي  آن :يعني »بدهد او  به  و كمال  تمام را به  حسابش

  كافر مانند اين  عمل ! آري . است  هشد  داده  وي  به و كمال  تمام  به  بيند كه مي  خويش

  سراب  كه مگر چنان ،يابد نمي  سودي  از عملش ،رسددر  وي  مرگ  چون  كه  است  سراب

  و پردازش  شمارش  زيرا او به»  است  الحساب  و خدا سريع« !رساند سود مي  تشنه  به

  .ندارد  نيازي
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مانند «كفار   اعمال »يا« :فرمايد مي  ديگر زده  كفار مثلي  اعمال  براي  متعال  خداي  سپس

  عمق ، است  ژرف  از بس  كه » ژرف  در دريايي«  تودرتو و متراكم » است  هايي تاريكي

  دريا فراز آمده  آن  برآب  موجي :يعني »پوشاند را فرو مي  آن  موجي  كه«  ستپيدا ني  آن

 ، موج  بر فراز آن :يعني » است  موجي  و بر فراز آن«پوشاند  فرو مي  كلي را به  آن  كه

 ،تودرتو  امواج ،دريا  بيم  پس » است  نيز ابري  و بر فراز آن«  است  ديگري  موج

آيد  فرود مي  ا بر آنانجمع ، است  برآمده  بر فرازآن  كه  و ابري  آن  اليه به اليه  هاي تاريكي

پوشاند  فرو مي ،يابند مي  آنها راه  وسيله به  نشينان كشتي  را كه  زيرا ابر نيز ستارگاني

 » است  گرفته ديگر قرار  بعضي  از آنها بر روي  بعضي  كه  است  هايي تاريكي«

  و بر فراز آن  است  موج  تاريكي  يكي  كه ؛ ومتراكم  و انبوه  اشتهانب هم به  هاي تاريكي

  اين  ابر پس  تاريكي  ديگر و باز بر فراز آن  موجي  تاريكي  باز بر فراز آن ،دريا  تاريكي
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 :كافر تودرتو است  و روان  قلب  هاي تاريكي  كه چنان  است  اليه به ها تودرتو واليه تاريكي

بر   شده  زنگار و مهر كوبيده  هاي تاريكي  بر فراز آن ، و حيرت  شك و  جهل  تاريكي

  اين » هرگاه« ؛ عمل  و تاريكي  قول  تاريكي ، عقيده  تاريكي  برفراز آن ، قلبهايشان

  آورد، نزديك  را بيرون  خويش  دست«دريا   درون  هاي تاريكي  گرفتار در اين شخص

 تراكم  علت  به :يعني .امر ببيند  را در واقعيت  آن  كهرسد   چه »را ببيند  آن  كه نيست

 قرار  نوري  خداوند برايش  كه  و هر كس«  است  ناممكن  برايش  آن  ها ديدن تاريكي 

 نداده قرار  هدايتي  برايش �خداوند  كه  هر كس :يعني »ندارد  باشد، نوري  نداده

  در قلب  كه  است  كافر، بر ضد انواري  در قلب  ظلمات  وجود اين .ندارد  هدايتي ،باشد 

  . گذشت ﴾...¡¡¡¡������������~~~~﴿: »35ـ   آيه«آنها در   بيان  كه  قرار دارد، انواري  مؤمن

  قدرت و  و يگانگي وجود  را بر اثبات  از داليل  چهار نوع  عزوجل  ، خداي از آن  پس

  :است  مخلوقات  گفتن  تسبيح ، دليل  نخستين .دارد مي  بيان  خويش
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  اين  به ،تعبير  با اين  آغاز سخن . اي ندانسته  عيني  علم  آيا به :يعني » اي آيا نديده«

  كه  است  امر روشني ، عزوجل  خداي  براي  كائنات  گفتن  تسبيح  دارد كه  اشاره  حقيقت

  كساني  همه  كه«  اي آيا ندانسته ! آري .  است  و نمايان  واضح ، شك  غيرقابل  در حد علم

  يادكردن  پاكي به :تسبيح »گويند مي  هستند، خداوند را تسبيح  در آسمانها و زمين  كه

در   كه  و هر چه  هركه ! آري. نيست  وي  سزاوار شأن  كه  است  چيزي از هرآن �خداوند

 ، حيوانات ، جنيان ،انسانها ، فرشتگان مانند ، آنان از عقال و غير  اعم ، تاس  و زمين  آسمان

عقال در  غير  گفتن  تسبيح .گويند مي  تسبيح  سبحان  خداي  براي ، و جمادات  نباتات

  حق  بديع  از صنعت  كه  شود و در آثاري مي  شنيده  از آنان  كه  مشهود است  صداهايي

در  »اند گشوده  بال  در آسمان  كه  نيز در حالي  پرندگان و«شود  مي  ديده  در آنان  تعالي

  انگيزترين  شگفت ، پر و بال  گشودن  حالت .گويند مي  تسبيح  پروردگارشان  هوا براي
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  و بدون  بالهايشان  دادن  حركت  استقرار آنها در هوا بدون زيرا  است  پرندگان  حاالت

  هاي نشانه  از بزرگترين ، حالت  اين  در عين  گفتنشان  تسبيح و  زمين  بر روي  قرارگرفتن

  است  آفريده  تمام  و استحكام  اتقان  چيز را به همه  كه  است  ذوالجاللي  خداي  آفرينش

نماز و   اين �خداوند :يعني » است  را دانسته  خويش  نماز و تسبيح  آنان از  هريك«

 از آنان  اعمال  صدور اين  كه اين  نه ، است  كرده  و الهام  موختهآ  آنان  را به  تسبيح و  نيايش

و  » كنند، داناست مي  آنچه  و خداوند به«باشد   بصيرت  داشتن  و بي  طور اتفاقي به 

 را  انسان  گفتن  تسبيح  كه  گونه همان  ماند پس نمي  پنهان  وي  علم  چيز از ساحت هيچ

  .داند چيزها را نيز مي ساير  گفتن  تسبيح ،داند مي

  

��Å��Ä��Ã��Â��ÁÀ���¿���¾��½��Å��Ä��Ã��Â��ÁÀ���¿���¾��½��Å��Ä��Ã��Â��ÁÀ���¿���¾��½��Å��Ä��Ã��Â��ÁÀ���¿���¾��½  
 و بازگشت«  غير وي  نه » خداست  از آن«فقط  » آسمانها و زمين  و فرمانروايي«

  به نكنيد و  درنگ  هيچ  حق  راه  به  لذا در پيوستن  غير وي  سوي به  نه»  خداست  سوي به 

  . است  بعد از مرگ  بازگشت :مصير .نهيد  گردن  اسالم  به  اختيار خويش

  

��Ù��Ø��×��Ö���Õ��Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï�����Î��Í��Ì��Ë���Ê��É�����È���Ç��Æ��Ù��Ø��×��Ö���Õ��Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï�����Î��Í��Ì��Ë���Ê��É�����È���Ç��Æ��Ù��Ø��×��Ö���Õ��Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï�����Î��Í��Ì��Ë���Ê��É�����È���Ç��Æ��Ù��Ø��×��Ö���Õ��Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï�����Î��Í��Ì��Ë���Ê��É�����È���Ç��Æ
���í��ì��ë���ê��é��è��çæ��å��ä��ã������â��á�����à��ß���Þ��Ý��Ü��Û��Ú���í��ì��ë���ê��é��è��çæ��å��ä��ã������â��á�����à��ß���Þ��Ý��Ü��Û��Ú���í��ì��ë���ê��é��è��çæ��å��ä��ã������â��á�����à��ß���Þ��Ý��Ü��Û��Ú���í��ì��ë���ê��é��è��çæ��å��ä��ã������â��á�����à��ß���Þ��Ý��Ü��Û��Ú  

آيا « :است  باران  فرودآوردن ،�خداوند  وجود و يگانگي  اثبات  از ادله  دوم  نوع

  سوي به  و آرام  نرم  راندني  ابرها را به :يعني »راند را مي  خداوند ابرهايي  هك  اي ندانسته

ابرها را   آن  اجزاي :يعني »دهد آنها پيوند مي  ميان  گاه آن«راند؟  بخواهد مي  كه  آنجايي

  دهد وفراهمشان پيوند مي  هم به ـآنها   بودن گسسته  هم و از  بودن  بعد از پراكنده ـ

ابرها  :يعني »فشرد مي  هم آنها را در  سپس«گردند   و انبوه  د تا نيرومند و متراكمآور مي

  گاه آن«گرداند  مي  فشرده  و درهم  مركب  را در بعضي  بعضي  گردانيده  را متراكم

از   كه  بيني را مي  باران :يعني »آيد مي  بيرون  آن  از خالل  كه  بيني را مي  باران  هاي قطره

در   كه  از كوههايي  از آسمان«  كه  است �خدا »و«آيد  مي  ابرها بيرون  يالبال
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  تگرگي«  كوهها است  شبيه  در آسمان  كه  ابري  بسيار بزرگ  از قطعات :يعني » آنهاست

را فرود   تگرگي ، درآسمان  انباشته  ابرهاي  زده  يخ  هاي از كوه :يعني »آورد فرود مي

  كه  زيرا شخصي  آسا است معجزه  تعبيري ، آسمان  ابرهاي  براي »هاكوه«تعبير  .آورد مي

  سلسله  شكل  ابرها آنها را به  ازپشت ،گذرد ابرها مي  و از خالل  سوار هواپيماست

  شكل  اين  به ، بشر عصر بعثت  براي  پديده  اين  كه در حالي ،بيند از كوهها مي  عظيمي

فعال در   سرما و يخ  كوههاي :برآنند كه  از مفسران  ضيبع . است  نبوده  مشاهده  قابل

را   معني  اين  كه ،آورد را فرود مي  تگرگ �خداوند  كه  موجودند و از آنهاست  آسمان

در هر دو  « من« :است گفته  اخفش .اند نيز تأييد كرده  علمي جديد  از نظريات  بعضي

  از آسمان :كه  است  اين  معني  پس  تنيس  بعضيت  و براي  است زايد  آيه  اين  جاي

يا   تگرگ :يعني »را  آن  سپس«آورد  فرود مي  همانند كوههاست  كه  را از ابرهايي  تگرگ

فرود  :يعني »رساند مي«  خويش  از بندگان »خواهد  كه  هر كس  به«را  يا هر دو  باران

  خويش  از بندگان »بخواهد  را از هركه  و آن«رساند  گزند مي  آورد و اورا با آن مي

را   ديدگان« ، در ابرهاست  كه  برقي :يعني » برقش  درخشش  است  نزديك دارد، بازمي«

  . و پرنفوذ است  قوي  نور آن  كه  از بس ،و كور سازد »ببرد  بين از

  

���L����K��J��I��H��G���F��ED���C��B��A���L����K��J��I��H��G���F��ED���C��B��A���L����K��J��I��H��G���F��ED���C��B��A���L����K��J��I��H��G���F��ED���C��B��A  
 :روز است و  شب  جا كردن جابه  بزرگ  خداي  و قدرت  يگانگي ،وجود  از ادله  سوم  نوع

و   و تعاقب  توالي ايجاد ،و روز  شب  گردانيدن »گرداند و روز را مي  شب  كه  خداست«

گرما و سرما   جا كردن جابه آنها با  گردانيدن :قولي  به . آنهاست  در ميان  و كوتاهي  بلندي

  شب  ساختن  و دگرگون  باران  آوردنفرود ،ابرها  راندن » در اين  گمان بي« . در آنهاست

  پند و اعتبار حاصل  آن  وسيله به  كه  است روشني  داللت :يعني » است  عبرتي«و روز 

و   آيات ،خود  و نگرش  بينش  انداختن كار به با  كه » بينش  صاحبان  براي«شود  مي

  .كنند مي  را درك  تعالي  حق  و عظمت  وجود و قدرت  هاي نشانه
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از  را  اي هر دابه  كه  و خداست« :خداوند  وجود و يگانگي  اثبات  از ادله  چهارم  نوع

  اساس  پس .جنبد و مي خزد مي  از جانداران  بر زمين  كه  هرآنچه :دابه » است  آفريده  آب

 . است  مني  آب  يعني  نطفه  آب ،مراد  كه يا اين . است  از آب  هر جانداري  اوليه  خلقت

و مانند   حشرات ،ها ماهي ،مانند مارها »روند مي  راه  شكم  از آنها بر روي  برخي  پس«

از   و برخي«  پرندگانو  مانند انسان »روند مي  دو پا راه  از آنها بر روي  و برخي«اينها 

بخواهد،   خدا هرچه«  ساير حيوانات  چون »روند مي  چهار پا راه  آنها بر روي

  دراينجا از آنها يادي  كه  در اينجا از آنها ياد كرد و نيز آنچه  كه  از آنچه  اعم» آفريند مي

 ، نگمانند خرچ ،كنند مي  بر بيشتر از چهار پا حركت  كه  جنبندگاني  چون ،نكرد

و   از مركب  اعم ؛ جمادات  ديگر و نيز چون  و كرمهاي  از حشرات  و بسياري  عنكبوت

و  » تواناست  خداوند بر هركاري  گمان بي«آنها   و نمو نكننده  نمو كننده ،بسيط آنها

  . او دشوار نيست چيز بر  هيچ

  

��|��{��z������y��x��w��v��u���ts��r����q��p��|��{��z������y��x��w��v��u���ts��r����q��p��|��{��z������y��x��w��v��u���ts��r����q��p��|��{��z������y��x��w��v��u���ts��r����q��p  
 ،چيز  هيچ  از بيان  و در آن  كريم  در قرآن » ايم كرده  روشنگر نازل  تيما آيا  راستي به«

  راست  راه  سوي به«  خويش  لطف  به »را بخواهد  و خدا هركه«  ايم نورزيده  كوتاهي

  به  وي  بخشيدن  توفيق با ؛ نيست  اي كژي  هيچ  در آن  كه  راستي  راه »كند مي  هدايت

  راست  راه  اين  پيمودن  وسيله و به . و تدبر راستين  تأمل  به  يو ارشاد و  صحيح  نگرش

  .شود مي  نايل  بهشت  نعمتهاي  او به  كه  است

  

��m���l��k��j��ih���g��f��e��d��c��b��a�� �̀�_��~���}��m���l��k��j��ih���g��f��e��d��c��b��a�� �̀�_��~���}��m���l��k��j��ih���g��f��e��d��c��b��a�� �̀�_��~���}��m���l��k��j��ih���g��f��e��d��c��b��a�� �̀�_��~���}  
  وي  يهودي و خصم  منافق »بشر«  درباره  آيات  اين :گويند مي  نزول  سبب  در بيان  مفسران

  رسول  سوي به بشر را  يهودي ،كردند  مرافعه  باهم  زميني  در قضيه  كه  گاه شد آن  نازل
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  اشرف بن كعب  سوي او را به  كنند و منافق  آنها داوري  كشانيد تا ميان مي صخدا 

  !!كند مي  ستم  خويش  محمد بر ما در داوري :گفت مي  كه كشانيد در حالي مي  يهودي

  اطاعت و  آورديم  او ايمان  خدا و رسول  به«  خويش  زبانهاي  به  نمنافقا »گويند و مي«

را   چيزي  و با دهانهايشان  داشته  را اظهار و كفر را پنهان  ايمان ، سان بدين » كرديم

  وي  و رسول �ازخدا  بردن  فرمان  به  فقط با زبان  پس  نيست  در دلهايشان  گويند كه مي

  از آنان  گروهي  گاه آن«  و راستين  درست  اعتقاد و باوري  وياز ر  نه ،متعهد هستند

  اطاعت  مورد جهاد و غيره در  وي  را در فرمانهاي صخدا   و رسول »گردانند مي  روي

  مؤمن  و اينان« . و اطاعت  ايمان  و ادعاي  بعد از اعالم :يعني » بعد از اين«كنند  نمي

 صخدا   از رسول  گردد كه بر مي  منافقان از  كساني  به )ناينا :أولئك(  به  اشاره »نيستند

  منافقان  گردد زيرا همه بر مي  منافقان  همه  به ، اشاره  اين :ديگر  قولي  به .گردانند مي  روي

  .اند  راضي  گرداني روي  اين  به

  

��y��x��w��v��u��t������s���r��q���p��o��n��y��x��w��v��u��t������s���r��q���p��o��n��y��x��w��v��u��t������s���r��q���p��o��n��y��x��w��v��u��t������s���r��q���p��o��n  
 تا :يعني »كند  داوري  آنان  شوند تا ميان  واندهخ  خدا و رسولش  سوي به  و چون«

 از بردن »تابند برمي  روي  از آنان  گروهي  بناگاه«كند   داوري  ميانشان صخدا   رسول

  . است  از نفاقشان  نباشد و اين  با آنان  حق  چنانچه ؛صخدا   رسول  سوي به  داوري 

و بر   است �خداوند حكم ، صپيامبر   ريو داو  حكم  كه  است  بر آن  دليل  مباركه  آيه

  .باشد استوار مي  و عدالت  بنياد حق

  

��¢��¡����������~����}��|��{��z��¢��¡����������~����}��|��{��z��¢��¡����������~����}��|��{��z��¢��¡����������~����}��|��{��z  
 نزد  درحالي :يعني »آيند نزد او مي  به  نهاده  باشد، گردن  آنان  جانب  به  و اگر حق«

  كه دانند مي  نكنند زيرا آنا مي  و طاعت  و فروتني  اظهار خضوع  آيند كه مي صپيامبر 

و   حكم رضا به ، آمدن  از اين  شان انگيزه  كند پس مي  حكم  نفعشان به  زودي به صپيامبر 

  . است  خويش  حق  كردن  طلب  بلكه  نيست صپيامبر   داوري
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نزد   دادخواهي و  از مرافعه  گردانيشان يا رويآ :يعني » است  بيماري  آيا در دلهايشان«

  شك  يا به«  است  دوانده  ريشه  در دلهايشان  كه  است  نفاقي  انگيزه  به ،صپيامبر 

  يا از آن«  و حكميت  در داوري  وي  و عدالت صپيامبر   در امر نبوت »اند افتاده

  داوري و  در حكم  رايشگ :حيف »كنند  ستم  بر آنان  خدا و رسولش  ترسند كه مي

 اين  علت :يعني »خود ستمكارند  اينان  ، بلكه نه«  است  عدالتي بي  سوي به

  عنادورزي و  ستمگري ، آن  علت  بلكه  ذكر شد نيست  چيز از آنچه هيچ  گردانيشان روي 

  . است  خودشان

  فراخوانده  اي قاضي  حكميت  سوي به  چون  كه  است  واجب  بر هر مسلماني ، آيه  بنابراين

كند زيرا   اجابت بايد ، است  عادل  خويش  و در داوري  داناست �خدا  حكم  به  شد كه

  كتاب  به ،دانا  الهي  احكام  به  كه  مسلماني  قضات  و داوري  پيامبرند و حكم  علما وارثان

 ص  وي  رسول  و حكم �خدا  همانا حكم ،عادلند  خويش  آشنا و در قضاوت  و سنت

  . است

  

�̧ �¶�̧ �¶�̧�¶�̧�¶����������È� �Ç��ÆÅ��Ä�� � �Ã��Â� � �Á�� � � �À��¿��¾�� � �½� �¼�� � �»� �º��¹��È� �Ç��ÆÅ��Ä�� � �Ã��Â� � �Á�� � � �À��¿��¾�� � �½� �¼�� � �»� �º��¹��È� �Ç��ÆÅ��Ä�� � �Ã��Â� � �Á�� � � �À��¿��¾�� � �½� �¼�� � �»� �º��¹��È� �Ç��ÆÅ��Ä�� � �Ã��Â� � �Á�� � � �À��¿��¾�� � �½� �¼�� � �»� �º��¹
��Ê��É��Ê��É��Ê��É��Ê��É  

 » رسولش و«  وي  و وحي  كتاب :يعني »خدا«  حكم » سوي به  چون  مؤمنان  سخن«

  شوند تا ميانشان  فراخوانده«  بعد از وفاتش  وي  و سنت  در حياتش  وي  شخص :يعني

  سزاوار مؤمنان :يعني » برديم  و فرمان  شنيديم: گويند مي  كه  ستا  كند، فقط اين  حكم

 ،آمد  عمل  به  اي فراخواني  چنين  از ايشان  چون  كه  اي گونه به ،باشند  چنين اين  كه  است

 ! آري .گويند  و چرا لبيك  چون وبي  مطلق  و اطاعت  بردن  با فرمان ، و دل  را از جان  آن

هرچند  ، كرديم  اطاعت  از دستور وي و  را شنيديم صپيامبر   سخن :دگوين مي  مؤمنان

شود   تمام  ما هم  زيان  و به  داريم مي  ناخوش را  آن  مربوط باشد كه  چيزي  دستور به  اين

خير و   به »رستگارند  اينانند كه«گويند  را مي  سخن اين  كه  مؤمناني :يعني » گروه  و اين«

  . خرتدنيا و آ  سعادت
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��Õ�����Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï���������Î��Í��Ì���Ë��Õ�����Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï���������Î��Í��Ì���Ë��Õ�����Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï���������Î��Í��Ì���Ë��Õ�����Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï���������Î��Í��Ì���Ë  
  در گناهان »كند و از خداوند بترسد  او اطاعت  از خداوند و رسول  و هر كس«

 نعمتهاي  به »خود كاميابند  اينانند كه  پس«  در آينده »و از او پروا دارد«  اش گذشته

  . غيرآنان  نه ، و اخروي  دنيوي 
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 فرمان  آنان  اگر به  خداوند سوگند ياد كردند كه  به  سوگندهايشان  ترين و با سخت«

 ترين سخت(  معناي »خواهند آمد  بيرون  شك بي« ؛آيند   جهاد بيرون  به  كه » دهي 

خورند  مي سوگند ،دارند  توان  خوردن بر سوگند  تا آنجا كه :است  اين )سوگندهايشان 

 �خداوند  روي  اين از  هم ، آشكار است  تماما كذب  و سوگندهايشان  سخن  اين  ولي

  و بيرون  رسول  بر طاعت »نخوريد سوگند: بگو« :فرمايد مي  را رد كرده  ادعايشان  اين

 از سوگند ،شما  برايو سزاوارتر  » است  مطلوب  پسنديده  اطاعتي«جهاد   سوي به  رفتن

  نه ، است  فرمانبرداري ،شود مي  از شما خواسته  كه  يا آنچه . اساس و بي  دروغ  خوردنهاي

خدا   گمان بي«  است  آن  برخالف  گوييد اما دلهايتان مي  زبان  به  كه  دروغيني  سوگندهاي

  را ابراز داريد پس  آن  هرچند در ظاهر خالف » است  آگاه«  از اعمال »كنيد مي  آنچه  به

  هشداري ، جمله  خوريد؟ اين چرا سوگند مي ،راستگو هستيد  خويش  اگر در سخن

  .شوند مي  رسوا ساخته  كه  آنان  به  است

  

��TS��R��Q��PO��N��M���L��K��J��I��H��G��FE��D��C��B��A��TS��R��Q��PO��N��M���L��K��J��I��H��G��FE��D��C��B��A��TS��R��Q��PO��N��M���L��K��J��I��H��G��FE��D��C��B��A��TS��R��Q��PO��N��M���L��K��J��I��H��G��FE��D��C��B��A
��[��Z���Y��X�����W��V��U��[��Z���Y��X�����W��V��U��[��Z���Y��X�����W��V��U��[��Z���Y��X�����W��V��U  

 ، باطني و  ظاهري  بردني  فرمان  به »بريد  فرماناو   بريد و از رسول  از خدا فرمان: بگو«

  رسول  به  بدانيد كه »نموديد  اگر پشت  پس«  نيت  اعتقاد و درستي  با خلوص  همراه

  تنها همان او  عهده زيرا بر«ايد  زده  خود زيان  فقط به  ايد بلكه نرسانده  زياني صخدا 
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  عمل  خويش  تكليف  اين  و او به  پيام  ساندنو ر  از تبليغ » شده  مكلف  آن  به  كه  است

و «  بردن  وفرمان  از اطاعت  بدان »هستيد  مكلف  آنچه  شماست  و بر عهده«  است  كرده

خواهيد   راه«كند  مي  نهي  امر و از آن  شما را بدان  كه  در آنچه» بريد  اگر از او فرمان

ما   رسول  و برعهده«شد  خواهيد  نايل  اشپاد  دريافت  و خير و به  حق  سوي به » يافت

  ايمان  را به  دلهايتان  كه  قادر نيست  اين  به صلذا پيامبر ما »  آشكار نيست  جز ابالغ

  .بشتابيد  ايمان  سوي به  و عملتان  شما خود بايد با تصميم ، وادارد بنابراين
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خدا   رسول  چون :است كرده  روايت  كريمه  آيه  اين  نزول  سبب  در بيان � كعب بن ابي

  عرب  مشركان ،دادند  جاي  آنان  كردند و انصار به  هجرت  مدينه  به  و اصحابشان ص

شدند و كار   توطئه اندركار دست  مسلمانان  واحد عليه  موضع  و از يك  متحد شده

  صبح  را به  شب  خوابيدند و جز با سالح نمي  جز با سالح  مؤمنان  بدانجا رسيد كه

  هم  آيا روزي :گفتند با خود  مسلمانان  بود كه  و احوال  اوضاع  در اين .آوردند نمي

و   ديگر بيم  از كسي  عزوجل  خداي و جز از  كنيم  زندگي  ما با آرامش  خواهد رسيد كه

  آمده  شريف  در حديث .شد  نازل  مباركه  آيه  اين  بود كه  ؟ همان باشيم  نداشته  هراسي

خدا   به« :فرمودند مي ،ديدند را مي  اصحابشان  نگراني  چون صخدا   رسول  كه  است

 ، شخص  رساند تا بدانجا كه مقصد مي  را به ) عوتود  دين(كار   اين تعالي  حق  سوگند كه

و از  �جز از خدا  كه پيمايد در حالي مي  راه  تنهايي به  از صنعا تا حضرموت  سواره

  آيه  پس .»كنيد مي  شما شتاب  ترسد ولي نمي  چيز ديگري  از هيچ  بر گوسفندانش  گرگ

 .شد  محقق  دهد كه خبر مي  آينده  زمان در  امري  زيرا از وقوع  است  نبوت  معجزه  مباركه

 » است داده  اند وعده كرده  شايسته  و كارهاي  آورده  ايمان  از شما كه كساني  خدا به«

  خليفه  را در زمين  ا آنانحتم  كه«  است  و امتشان صپيامبر  متوجه  خطاب

  شاهان  تصرف  بسان  ندهد تا در آ قرار مي  جانشين  در زمين را  آنان :يعني »گرداند مي
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از   پيش  را كه  كساني  ختسا  جانشين  كه  گونه همان«كنند   تصرف،  خويش  در ممالك

،  است  پسنديده  برايشان  را كه  ديني  و آن«  و ديگران  اسرائيل بني از »بودند  آنان

در   را برايشان  و عرصه  و استوار داشته  را ثابت  حق  دين :يعني» دارد مستقر  سودشان به

آنها   و نصرت  فتح  قلمروها را در زير پرچم ،گرداند مي  كشورها فراخ ها و سرزمين

 ، سان گرداند تا بدين و پيروز مي  غالب  اديان  را بر تمام ـ  اسالم ـ  دينشان آورد و درمي

پايبند وپايدار   حق  آيين  بر اين  كه  مادامي ،باشد  و آيندگانشان  ايشان  از آن  فرمانروايي

  موقعيتي را در  آنان :يعني »كند  را جايگزين  ايمني  از بيمشان  پس  و برآنان«باشند 

 ،سر برند به  كامل  و آسايش  در ايمني ، از دشمنان  و هراس  بيم  جاي به  دهد كه قرار مي

 .نبندند  اميدي  وي غير نترسند و به  چيز ديگري  از هيچ ، سبحان  جز خداي  كه  اي گونه به

  و هراسي  در خوف  مشركان از ، بعد از آن  و اندكي  از هجرت  قبل  مسلمانان ! آري

  و جز با سالح  نيامده  بيرون  جز با سالح  كه  طوري  به ،بردند سر مي به  سخت

كفار بر خود   از سوي  وآسيبي  زيان  آمدن در انتظار فرود  و شام  خوابيدند و صبح نمي

در   و ايشان  گشت  محقق خدا  وعده  سپس ، گذشت  نزول  سبب  در بيان  كه ند چنانبود

خوار   برابرشان را در  مشرك  شياطين  عزوجل  قرار گرفتند وخداي  كامل  و آسايش  امن

هموار   خويش  در زمين  رويشان را به  راه ،گشود  برايشان سرزمينها را  گردانيده  و ذليل

  . اوراست  و ستايش  سپاس  كه ـو استوار كرد   محكم را  پايشان  گردانيد و جاي

  برآنان  من  پرستش :يعني »سازند نمي  شريك  را با من  كنند و چيزي مي  مرا پرستش«

  برايشان  ممتاز درحالي  موقعيت  يا اين . وفا كنم  برايشان  يادشده  وعده  تا به  است  الزم

وفا كرد و  ، وعده  اين  به  عزوجل  خداي .كنند  مرا پرستشفقط   خواهد بود كه  مسلم

و   مشرق  هاي سرزمين  ايشان  مسلط گردانيد و بعد از آن  العرب را بر جزيره  مسلمانان

بر   كوبيده  را درهم  روم  قيصرهاي و  فارس  كسراهاي  كردند و امپراتوري  را فتح  مغرب

  همچنان  اسالم  دولت ، درپي پي  خالفتهاي  روز مسلط شدند و در سايه  آن  دنياي

و   در شام  اموي  با خالفت  سپس ، راشدين  خلفاي  با خالفت  نخست ؛ماند  نيرومند باقي

  كفران  مسلمانان  كه تا آن  عثماني  با خالفت  آن از  و پس  عباسي  با خالفت  گاه آن  اندلس

  از قرن  اول  ربع  در پايان  سرانجام ،گرفتند  فاصله  خويش  دين  و از حقيقت  كرده  نعمت
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  و بنياد خالفت  مسلط گشت  اسالمي  بر مركز حكومت  آتاتورك )م.1924(  بيستم

  از آن  پس  كه  و كساني« :فرمايد مي  تعالي  باري  كه كرد چنان  را ويران  اسالمي

و   نعمتها را كفران  اين ، راستين  وعده  بعد از اين  كه  كساني :يعني »كنند  ناسپاسي

  كه ، خويش  در فسق :يعني »همانا فاسقانند«  ناسپاس » گروه  آن  پس«كنند   ناسپاسي

  .اند كامل ، است  در ناسپاسي  و گردنكشي  و طغيان  حق  از طاعت  خروج

  

��m��l���k��j��i��h��g��f��e��m��l���k��j��i��h��g��f��e��m��l���k��j��i��h��g��f��e��m��l���k��j��i��h��g��f��e  
  بريد، باشد كه  خدا فرمان  را بپردازيد و از رسول  و نماز را برپا داريد و زكات«

بر   سبحان  دهيد تا خداي  ذكر شد انجام  را كه  آنچه :يعني »قرار گيريد  رحمت مورد

  .پايبند باشيد  اصول  بر اين  حال  كند و در همه  رحم شما

  

�q��p��o��n�q��p��o��n�q��p��o��n�q��p��o��n����������{�����z��y��xw��v���ut��s��r��{�����z��y��xw��v���ut��s��r��{�����z��y��xw��v���ut��s��r��{�����z��y��xw��v���ut��s��r  
  حق توانند از نزد مي  آنان  مپندار كه :يعني »مپندار  در زمين  را عاجزكننده  و كافران«

  است  آتش  و جايگاهشان«فرود آورد   را برآنان  بخواهد عذاب  كه  گاه بگريزند آن  تعالي

  !؟ است  بدمنزلگاهي  و چه  بد سرانجام  چه  دوزخ :يعني » است  گاهي بد بازگشت  و چه
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���Ö��Õ���Ö��Õ���Ö��Õ���Ö��Õ  
  با اين �خداوند ، نيز هست  اطاعت  وجوب  خود داليل  كه  الوهيت  ادله  بعد از طرح

  چنين و آنها را  برگشته  سوره  در اين  گذشته  و آداب  احكام  لو تفصي  بيان  به  آيات

شما  از  يتانو كنيزها  ا بايد غالمايد، قطع آورده  ايمان  كه  كساني  اي« :كند مي  دنبال

  سبب  در بيان � عباس ابن .شوند نزد شما وارد مي  خانه  به  كه  در وقتي »بگيرند  اجازه



1854  

 عمرو را  بن مدلج  نام از انصار به  غالمي صخدا   رسول :دگوي مي  آيه  اين  نزول

ديد   حالي درآمد و او را به �بر عمر  غالم  آن .فرستادند � الخطاب نزد عمربن  چاشتگاه

خدا   رسول  به�ا عمربعد ،پسنديد نمي  حالت  را بر خود در آن  ورود وي �عمر  كه

  امرونهي  استئذان  ما را در موضوع  متعال  خداي  كاش  اي !هللا رسول يا :گفت ص

از   كساني«بگيرند   اجازه نيز بايد از شما» و« .شد  نازل  آيه  اين  بود كه  همان .كرد مي

دو  هر :يعني » نوبت  سه« آزاد پسر و دخترند  اطفال  آنان »اند نرسيده  بلوغ  هب  شما كه

  مراد سه :قولي  به .بگيرند  اجازه ز شماا  وقت  در سه ،روز شبانه  مدت  بايد در طول  گروه

 ،بار ببيشتر تكرار نكنند را از سه  گرفتن اجازه :يعني . است  در هر نوبتي  گرفتن  بار اجازه

از   برخاستن  وقت ، وقت  زيرا اين »از نماز بامداد پيش« :از  است  عبارت  وقت  سه  اين

  بسا كه و چه  است  بيداري  هاي جامه  نو پوشيد  خواب  هاي جامه  و درآوردن  خوابگاه

او را   ندارد ديگران  دوست  باشد كه  داشته قرار  يا بر حالتي ،باشد  خوابيده  برهنه  شخص

زيرا  »آوريد مي  را بيرون  لباسهايتان  از نيمروز كه  وهنگامي«ببينند   حال  بر آن

  و پس«آورند  خود را در مي  باسهايل )چاشتگاه(  قيلوله  خواب در نيمروز براي  مسلمانان

  با همسران  كردن و خلوت  از لباس  شدن برهنه  وقت ،نيز  وقت  اين كه »از نماز عشاء

  كه  شماست  برهنگي  ساعات  يعني :عورات » است  عورت  برايتان  نوبت  سه  اين«  است

 و بردگان  اطفال ، وقت  سه  بايد در اين  شود پس مي  و مختل  ناقص  در آن  ستر وپوشش

بر شما   اجازه بي  كه  جايز نيست  دستور دهيد و برايشان  اجازه  كسب  را به  خويش 

در  ها خانه  كه  بوده  در زماني  حكم  و اين  است  منسوخ  آيه  اين  حكم :قولي  به .درآيند

 ،اند ساخته مجهز  دروازه  را به  هايشان و خانه  منازل  مردم  اغلب  حاال كه  اند ولي نداشته

  بلكه  نيست  منسوخ  آيه  اين  حكم :ديگر قولي به . است  رفته  از ميان  اجازه  كسب  نياز به

  يك  هيچ :است  گفته  ابوحنيفه  امام . و پابرجاست  ثابت ـهر دو  ـ  و زنان  مردان  در حق

  اوقات » غير از اين«اما در  . تاس  نورزيده اصرار  استئذان  حكم  بودن  از علما بر منسوخ

و كنيزانتان   غالمان  شدن  در داخل » نيست  گناهي  هيچ  بر آنان  بر شما و نه  نه«  گانه سه

هستند  شما  خدمتكاران  آنان :يعني »اند كننده  طواف بر شما  آنان  چراكه«  اجازه  بدون

  اجازه  بدون  گانه سه  اوقات  ير ايندر غ  كه  نيست  باكي  شما در گردشند پس  لذا پيرامون
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آيند و  نزد شما مي  و كنيزان  غالمان  آن »شويد وارد مي و بر همديگر«بر شما درآيند 

اگر دستور   پس  گرفتنشان  خدمت  به  و شما براي  كردن  خدمت  براي  آنان ، شما نزد آنان

  خداوند آيات«افتيد  مي  ختيو س  شما در حرج ،يابد  تسري  وقت  همه  به  اجازه  كسب

  است  وي  شريعت  بر احكام  دال  كه  آياتي »كند مي  شما روشن  براي  گونه  خود را اين

و   با حكمت  نهايت ، بندگانش  منافع  به  بسيار داناست » است  حكيم  و خدا داناي«

  . مرادش  بيان در  است  فرزانه
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  خداي .رسيدند  و بلوغ  حد احتالم  به :يعني »رسيدند  حلم  سن  به  كودكانتان  و چون«

اكثر   رأي در .رسند مي  حد احتالم  به  دارد كه مي  را بيان  اطفالي  در اينجا حكم  سبحان

اما  . سالگي پانزده  سن  به  يا با رسيدن ، است  دنش  يا با احتالم ، حد حلم  به  رسيدن ،علما

ننمايد و   را تكميل  نرسد وآن  سالگي  هجده  سن  به  كه  گاه پسر تا آن :گويد مي  ابوحنيفه

در مورد   حد بلوغ .شود نمي  حكم  آنان  بلوغ  به ،نرسد  سالگي  هفده  سن  دختر تا به

  چون ! آري . آنها بيشتر است  و بالندگي شود زيرا رشد مي  كم  سال  يك  دختران

  كه  گونه بگيرند، همان  اجازه بايد از شما«حد از رشد رسيدند   اين  به  كودكانتان

قبال ذكر   كه  بزرگساالني  كه چنان  بعني »دگرفتن  بودند، اجازه  از آنان  پيش  كه  كساني

  خلوت  از اوقات  اعم ـ  اوقات  در تمامنيز   اينان ،كردند  اجازه  از شما كسب ، رفت  آنان

دارد و خدا  مي  شما بيان  براي  گونه اين را  خدا آياتش«بگيرند   بايد اجازه ـ  و غيرآن

  . احكام  در بيان  است  حكيم ، بندگان  مصالح  به  داناست » است  حكيم  داناي

و   اقارب )استئذان(  خواستن  اجازه  بر حكم  است  مشتمل  آيات  اين« :گويد كثير مي  ابن

  استئذان  حكم  به  راجع ، گذشت  سوره  قبال در اين  آنچه  ولي .از همديگر  نزديكان

  براي  سوره  در اين  كه  است  آدابي  مكمل ، آيات  از همديگر بود لذا اين  بيگانگان

  .»ذكر شد  استئذان
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 ، كهنسالي  علت به  كه  اي و از كار افتاده  يائسه  زنان بر پيره :يعني » اي بازنشسته  و بر زنان«

  اميد ازدواج ديگر  كه«  آنان  هم ،اند از تولد فرزند بازمانده  و هم  ماهيانه  از عادت  هم

بر «ندارند   وزناشويي  ازدواج در  و طمعي  ديگر شوق  بزرگسالي  سبب به :يعني »ندارند

لذا   نيست  رغبتي  آنان را به  زيرا مردان »را فرونهند  لباسهايشان  كه  نيست  گناهي  آنان

از  ـاند  خود پوشيده  عورت  پوشاننده  جامه  بر روي  را كه  رواندازي  هاي توانند جامه مي

  به«  است  عورتشان  پوشاننده  راكه  اي جامه  آن  نه ،فرو نهند ـ  چادر و مانند آن  قبيل

��g��g��g��g﴿: تعالي باري  فرموده  در اين  راكه  زينتي :يعني »را آشكار نكنند  زينتي  كه  شرطي

�h�h�h�h ...﴾ »توانند  مي :يعني .آشكار نكنند ،اند مأمور شده  آن  ساختن  پنهان  به »31/ آيه

  زينت  ساختن آنها قصد آشكار  دناز فرونها  كه شرط اين به ،را فرو نهند  رواندازهايشان

را   آنان  و توجه  قرار داده  ديد مردان  را در معرض  باشند تا آن  خود را نداشته  و آرايش

  اگر فرونهادن :يعني » بهتر است  كنند، برايشان  عفت  و اگر طلب« كنند  خود جلب  به

  بسيار شنواست » داناست  نوايو خداوند ش«  بهتر است  برايشان  اين ،كنند  را ترك  جامه

 قصد و  به  شود و بسيار داناست مي  آنها گفته  يا درباره ،گويند مي  كه  آنچه به  نسبت

  . هدفشان
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  هاي خانه  كليدهاي ،رفتند جهاد مي  به  چون  مسلمانان :است  آمده  نزول  سبب  در بيان

  شما حالل  براي :گفتند مي  ايشان  و به  نگير دادهو زمي  افراد از پامانده  را به  خويش

كار   از اين  واماندگان  ما وجود دارد بخوريد اما آن  هاي در خانه  از آنچه  كه  كرديم

  ما به ،آنها غايبند  صاحبان  كه درحالي :گفتند و مي  كرده  و گناه  حرج  احساس

  .شد  نازل  آنان  به  دادن  رخصت  رايب  آيه  اين  پس . شويم نمي  داخل  هايشان خانه

  مراد از آن ، شرع  را گويند و در اصطالح  تنگي  در لغت :حرج » نيست  بر نابينا حرجي«

و  شما » كه در اين  نيست  حرجي  و بيمار و نيز بر خودتان  و بر لنگ«  است  گناه

 فرزندان  هاي ز خانها :يعني »خود بخوريد  هاي از خانه«با شما همراهند   كه  كساني

 ذكر  در آيه  فرزندان ، جهت  بدين ، است  از خود شخص  خود زيرا فرزند جزئي 

  دليل به ، خود اوست  خانه  پسر شخص  خانه :اند گفته  مفسران  روي از اين  هم ،اند نشده

ز بخوريد ا »يا« .»هستيد  پدرت  از آن  تو و مالت :البيك  و مالك  انت« :شريف  حديث

  هاي خانه يا  برادرانتان  هاي يا خانه  مادرانتان  هاي يا خانه  پدرانتان  هاي خانه«

يا   هايتان دايي  هاي يا خانه  هايتان عمه  هاي يا خانه  عموهايتان  هاي يا خانه  خواهرانتان

رد زيرا را ذكر ك  بسيار نزديك  اقارب  تعالي باري ، ترتيب  اين  به » هايتان خاله  هاي خانه

  كه  اي خانه«از  بخوريد »يا«  آنهاست  براي  ساز صدور اجازه وجود قرابت زمينه

در آنها   صاحبانشان  اجازه  به  كه  هايي از خانه :يعني »را در اختيار داريد  كليدهايش

دارانند زيرا  يا انبار  بردگان ،وكال  چون  كساني  شامل  گروه  اين .هستيد  تصرف  مالك

را   هايشان خانه  به  شدن داخل  اجازه  هستند كه  كساني  هاي در خانه  تصرف  مالك  ناينا

  كه  باغ  نگهبان  است  گونه  همين .را در اختيار دارند  آنان  هاي خانه  دارند و كليدهاي

  صورتي ها در گروه  اين  از غذا براي  استفاده  حق :قولي  به .بخورد  آن  تواند از ميوه مي

  باشد اما اگر غذا در مكاني  شده  گذاشته  آنان  استفاده  غذا در معرض  آن  كه  است

  با اين  ابوحنيفه . جايز نيست  برايشان  از آن  خوردن ،بود شده  و محفوظ قرار داده  دربسته

  وي  دست ،را دزديد  چيزي  خويش  از نزد محرم  كسي اگر  كه  است  كرده  استدالل  آيه

 ، آن  از نزديكان  شخص  مال  كه و ديگر اين  اجازه  وجود شبهه سبب به ،شود نمي  قطع

 ، حفاظ و نگهبان  به  آن  محاط بودن  يعني ، مال  و محرز بودن  نيست محرز و محفوظ
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  غالبا اين  زيرا دوست » دوستتان  هاي خانه«بخوريد از  »يا«  است  دست  شرط بريدن

  . است  راضي  دل  كار از ته  اين  دهد و به مي  ويشخ  دوست  رابه  اجازه

  در آن آمدند و  اش خانه  به  وي  در غياب  بصري  حسن  از دوستان  جمعي  كه  است  نقل

او   بودند كه  خوردن  گرم  كردند پس  آن  خوردن  به  شروع  را يافته  لذيذي  هاي خوردني

خدا  :شد وفرمود  بسيار خوشحال ، يافت  حالت  را بر اين  آنان  رسيد و چون  خانه  به

  باهم  كه  نيست  بر شما گناهي« .بودند  گونه اين صخدا   رسول  صحابه ،بدهد  خيرتان

  تنهايي  به  كه از اين  از اعراب  برخي » يا پراكنده«ذكر شد   كه  هايي خانه  از اين »بخوريد

ماندند  مي  باقي  گرسنه  روز تمام  يك  كه بسا  كردند و چه مي  حرج  غذا بخورند احساس

از   بودند كه  كساني ، مقابل در  كه  چنان ،غذا بخورد  با آنان  را بيابند كه  تا همراهي

  از ديگري  بيش  يكي  كه آن  از بيم ،كردند مي  حرج  احساس  جمعي  طور دسته  به  خوردن

  تنهايي تواند به مي  شخص  داد كه  ترخص  آيه  در اين  عزوجل  خداي  پس .غذا بخورد

  . تر و بهتر است بابركت ، جمع با  خوردن  ولي  غذا بخورد يا با گروه

  خوريم مي ما غذا« :گفت صخدا   رسول  براي  مردي  كه  است  آمده  شريف  در حديث

 ،دخوري غذا مي و تنهاتنها  شايد شما پراكنده« :فرمودند  حضرت .« شويم سير نمي  ولي

 ،ببريد  را بر سر غذايتان  وتعالي تبارك  خداي  گرد آييد و نام  جمعي خود دسته  بر غذاي

ذكر   كه » هايي خانه  به  چون  پس«. »نهد مي  شما بركت  براي  در آن  عزوجل  ا خدايقطع

  سالم  به :يعني »كنيد  ديگر سالم يك به درآمديد،«ها  از خانه  يا غيرآن ، آنها گذشت

 » اي تحيه  به«ابتدا كنيد  ،هستند  در آن  كه  از مسلمانان  و كساني  خانه  آن  بر اهل  تنگف

 :يعني . است  شده  ثابت »خداوند  از جانب«  كه  درودي  و درود بگوييد به  سالم :يعني

  از جانب ،گوييد مي  سالم  آنان  به  كه  كساني  براي  و بركت  و رحمت  سالمتي  طلب  اين

  سالم ، است  شده  مشروع  وي  و از جانب  است  ثابت  وي امر  يا به ، است  عزوجل  خداي

  كه ، است » پاكيزه«و   است  بسيار باخير و بابركت :يعني » است مبارك  كه«  و درودي

مراد از  :قولي  به .نشيند مي  گوارا و خوش  وي  و بر دل  يافته  نوازش  با آن  شنونده  روان

  هاي خانه  بايد بر اهل  انسان :يعني ، آنهاست و غير  مسكوني  هاي خانه :اينجا ها در نهخا

عمر  از  كه بگويد چنان  بر خود سالم  غيرمسكوني  هاي بگويد اما در خانه  سالم  مسكوني
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  مسكوني غير  مسجد يا خانه  به  چون« :فرمودند  كه  است شده  روايت � عباس  و ابن

  و بر بندگان بر ما  سالم :الصالحين هللاعباد ا  علينا وعلي  السالم :بگو ، ويش وارد مي

 :  الهدي  اتبع  من  علي  السالم« :بگو ، درآمدي  مسلماني غير  اگر در خانه .»خداوند  صالح

برما و بر   سالم :الصالحين هللاعباد ا  علينا وعلي  السالم« :يا بگو .« هدايت  بر پيروان  سالم

  در سالم :  و بركاته هللا ة ورحم  عليكم  السالم« :گويد مي  ضحاك .»خداوند  شايسته  دگانبن

 .« حسنه  سي  و با بركات  حسنه  بيست  رحمت  اضافه  به  در سالم ، است  حسنه  ده

  تا زمينه :يعني »كند تا بينديشيد مي  شما بيان  براي  گونه  خود را اين  خداوند آيات«

  .آيد  فراهم شما  براي  سبحان  خداي  آيات  فهمو   درك
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اند  آورده  ايمان  خدا و رسولش  به  اند كه  فقط كساني  مؤمنان  كه  نيست  جز اين«

  همراه  بر طاعتي صبا پيامبر   كه  هنگامي :يعني »با او باشند  عجام  در كاري  وچون

 ، جمعه نماز  مانند برگزاري ،دارد  مساعي  و اشتراك  و اجتماع  همگرايي  نياز به  باشند كه

  كسب  روند تا ازوي  نمي  جايي  به«جهاد و مانند آنها  ،و عيد فطر  عيد قربان  نمازهاي

رفتند  منبر مي بر  در روز جمعه صخدا   رسول  چون :گويند مي  مفسران »نكنند  اجازه

  بيرون  از آن ،رود  از مسجد بيرون  يا عذري  حاجت  قضاي  تا براي  خواست مي  و كسي

او را ببينند و   ايشان  گيرد كه قرار  اي گونه به صخدا   رسول  تا روبروي  رفت نمي

از   هر كس  به صخدا   رسول  بگيرد پس  تا اجازه  است برخاسته  آن  او براي  بدانند كه

  چنين اين  خويش  بايد با پيشواي  مؤمنان ! آري .دادند مي  خواستند اجازه مي  كه  آنان

او   كه  از اجتماعاتي  تجمعي  هيچ نكنند و از  و سرپيچي  خالفتم  وي  از فرمان ،باشند

در   آنان  حركت  كه  نحوي  به ،بازنگردند شواو پي  امام  آن  اجازه  جز به ،دهد مي  تشكيل

  به  كه  است  كار بزرگي )أمرجامع(مراد از  :قولي  به .او باشد  ديد و دريافت  معرض

  از تو اجازه  كه  ، كساني در حقيقت«باشد   داشته نياز  و تجربه  رأي  صاحبان  گردهمايي
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  كه  بر آنچه  است  تأكيدي  اين »دارند  ايمان  خدا و پيامبرش  به  خواهند، آنانند كه مي

  ايمان  بر درستي  روشن  مصداقي صاز پيامبر  گرفتن  اجازه :يعني .ذكر شد  آيه  در اول

  از تو اجازه  از كارهايشان  برخي  براي  چون  پس«  است  وي  خدا و رسول  به  مؤمنان

هر   به«  است  نياز آنان  و محل  نايتمورد ع  كه  اموري  دادن  انجام  براي :يعني »خواستند

  برحسب ،بازدار  خواستي مي  را كه  و هر كس » ده  اجازه ، خواستي  كه  از آنان  كس

  به  از احكام  برخي  كه  كند بر اين مي  تعبير داللت  اين .كند مي اقتضا  مصلحت  كه  آنچه

  گمان ، بي بخواه  آمرزش  و از خدا برايشان«  است  واگذار شده صخدا   رسول  رأي

  از رسول  خواستن  اجازه  دارد كه  آن  به  تعبير اشاره  اين » است  خداوند آمرزگار مهربان

كار دنيا بر كار   دادن  ترجيح  باشد اما از شايبه  همراه  موجه  عذري هرچند با صخدا 

  .نشود  گرفته  اجازه  كه  است  بهتر آن  پس  نيست  خالي  آخرت

  منافقان  متعرض  هايشان در خطابه صخدا   رسول :گويد مي  نزول  سبب  در بيان  كلبي

  و چون نگريستند مي  و راست  چپ  به  منافقان  كردند پس مي  را سرزنش  و آنان  شده

  آنان  اگر كسي خواندند اما و نماز نمي  رفته  بيرون  از كناري  ديد پنهاني را نمي  آنان  كسي

  آيه  اين  بود كه  همان ،گزاردند ماندند و نماز مي خود مي  بر جاي  از ترس ،ديد را مي

و نياز   حاجت  براي صپيامبر  از محضر  مؤمني  هيچ ، آيه  اين  بعد از نزول .شد  نازل

  منافقان  ولي  گرفت نمي  اجازه صخدا   از رسول  كه تا اين  رفت نمي  بيرون  خويش

  .رفتند مي  ونبير  اجازه  بدون
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  به  از خودتان  بعضي  خود، مانند فراخواندن  خدا را در ميان  رسول  فراخواندن«

از  ،راخواندف  اجتماعي  شما را به صخدا   اگر رسول :يعني »ندهيد ديگر قرار  بعضي

 مورد  را چنان صپيامبر  :است  اين  يا معني .نشويد  متفرق  اجازه  كسب  بدون  وي نزد

  مباالتي بي  و از روي  پروايي با بي  از حاالت  همديگر را در بعضي  ندهيد كه قرار  خطاب

را بلند   صدايتان يا ،رويد مي  بيرون  از مجلس  اجازه  يا بدون ،دهيد قرار مي  مورد خطاب
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و   ادب  در كمال ، شماست  مخاطب صپيامبر   وقتي  كه  است  مراد اين  كنيد پس مي

  لذا خداي !محمد اي :نگوييد  و خشونت  و با درشتي !هللا يارسول :بگوييد  ماليمت

بايد   كه داد و اين  فرمان صپيامبر   و تعظيم  تشريف  به ، آيه  را در اين  مؤمنان  عزوجل

را در  صپيامبر  :است  اين  معني  قولي به .برخورد كنند  با ايشان  و فروتني  ادب  البا كم

  وي  بد كند زيرا دعاي  دعاي و در حقتان  گرفته  قرار ندهيد تا بر شما خشم  آن  معرض

از   خدا كساني  يقين  به«گيرد  قرارمي  ا مورد اجابتو قطع  شما نيست  مانند دعاهاي

  بودند كه  منافقان  آنان »شناسد مي گريزند، از نزد او مي  و پنهاني  جويان ناهپ  شما را كه

چسبيدند  ديگر مي  بعضي  به  و بعضي  گريخته  بيرون  به  از نماز جمعه  و مخفيانه  پنهاني

جهاد و   براي  كه  از اجتماعاتي  همچنين كنند  پنهان صخدا   تا خود را از ديد رسول

  كساني  پس« . است  پنهاني  نيرنگ )لواذ( .رفتند مي  بيرون  پنهاني ،شد زار ميبرگ  مانند آن

  راه  همان  كه صخدا   رسول  از فرمان  كه  كساني :يعني »كنند مي او تمرد  از فرمان  كه

  كنند و پنهاني نمي  عمل  وي  فرمان  مقتضاي  پيچند و به سر مي  است  ايشان  و برنامه

  كه  بايد برحذر باشند از آن«سرباز زنند   وي  طاعت  به  تا از عمل ندرو مي  بيرون

  و بالياي  شدن  كشته :فتنه »گرفتار شوند  دردناك  عذابي  يا به رسد  بديشان  اي فتنه

 )فتنه(كثير در تفسير   ابن . است  مهر بر دلهايشان  كوبيدن :قولي به . است  دهنده تكان

  .« است  يا بدعت  كفر يا نفاق ،در اينجا  هفتن مراد از« :گويد مي
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از «  مخلوقات  تمام :يعني » است  در آسمانها و زمين  آنچه  شك بي«  بدانيد كه » هان«

نكنيد   مخالفت  باعظمتي  ذات  چنان  نبا فرما  باشيد كه  هوش  به  پس » خداوند است  آن

شما را   پس »داند مي«  و اوضاع  از احوال  بندگان  اي »شما برآنيد  را كه  آنچه  يقين  به«

و  :يعني »شوند مي  او بازگردانيده  سوي به  كه  و روزي«دهد  جزا مي  آن  حسب به

 »اند كرده  را از آنچه  آنان  گاه نآ«شويد  مي  او بازگردانده  سوي به  را كه  داند روزي مي
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را جزا   آنان ،اند كرده  عمل  آنچه  و برحسب »دهد خبر مي«  آشكار و نهان  از اعمال

  .ماند نمي  پنهان چيز بر او  هيچ  پس » داناست  چيزي هر  و خدا به«دهد  مي
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  ﴾ فرقان  سوره ﴿
  . است  آيه) 77(  و داراي  است  يكم

  

در   حق  حجت  كه  شده  پرداخته  و معجزاتي  آيات  بيان  به  سوره  يندر ا :تسميه  وجه

  از اين ، است گر ا جلوهتمام  در آن  و باطل  حق  ميان  آشكار و فرق  طور كامل  آنها به

  .شد  ناميده « فرقان«  سوره  اين  روي

و   نبوت ،يدتوح  يعني ، عقيده  اصول ، مكي  هاي ساير سوره  همچون  سوره  محور اين

  . معاد است
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 ، بركت :تبارك »كرد  را نازل  خود فرقان  بر بنده  كه  كسي  است  و خجسته  بزرگ«

و   چيزاست  يك  در عربي « تقدس«و  « تبارك« :گويد فراء مي . چيزي از هر  است  كثرت

  جدايي  باطل و  حق  ميان  كه  است  قرآن :انفرق . است  و بزرگي  عظمت  معناي  دو به هر

  از باب « نزل« .گرداند متمايز مي  را از حرام  و حالل  را از گمراهي  و هدايت  افگنده

ديگر و   بعد از حال  درحالي ـ  تدريجي  در روندي  نزول  مفيد معناي  كه  است « تنزيل«

از   قرآن  نزول . است و رويدادها  ادثحو  حسب بر ـ  دفعات  از بار ديگر به  پس  باري

  و روشنگري  تا بيان  است  بوده  تدريجي  شيوه  اين  به صمحمد   دنيا بر حضرت  آسمان

ما   پيامبر گرامي ،« اش بنده« مراد از .بيشتر و بزرگتر باشد  آن  تر و تأثيرگذاري بليغ  آن

و   تكريم  براي ، گيوبند  عبوديت  به  ايشان  اند و توصيف صمحمد   حضرت

  زيرا مقام  است  قرآن  با نزول  بر ايشان  گذاشتن  منت  در مقام  ايشان  داشت گرامي

  فرقان :يعني »باشد  اي هشداردهنده  عالميان  تا براي«  است  بزرگي  بس  مقام ، عبوديت

و   انس  براي  حقيقت  اين  دهنده تا بيم كرد  خاطر نازل  بدين صخود محمد   را بر بنده

محشور   عزوجل  خداي  سوي به شوند و مي  برانگيخته  بعد از مرگ  باشد كه  جن

  .دهد  جزا و پاداش  برابر اعمالشان را در  گردند تا آنان مي
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 » اوست  از آن  آسمانها و زمين  مانرواييفر  كه«  فرو آورده » كس  همان«را   قرآن ! آري

  و بقاي در وجود  و همگي  در آسمانها و زمين  متصرف  اوست  پس  از غير وي  نه

يهود و   كه چنان » است  نگرفته  فرزندي  هيچ«  همو كه »و«او محتاجند   به  خويش

  فرمانروايي او در  ايو بر«دارند   پندار باطلي  چنين  در مورد عزير و مسيح  نصاري

  و اهل  پرستان دوگانه ، پرستان از بت  اعم ـ  مشركان  طوايف  كه چنان » نيست  شريكي

  گاه آن«  موجودات  از تمام » است  چيز را آفريده  و همه«پندارند  مي ـ  خفي  شرك

  حكيمانه  با اراده » است  مقدر كرده  اندازه  ، آنها را به بوده  در خور آن  كه چنان

و   آفريده ، اوست  وضعيت  صالح و به  حال  مناسب  كه  گونه چيز را آن هر  پس  خويش

  به ، است  ساخته  و معين را مقرر ـ  و ساير امور وي  و روزي  از اجل  اعم ـ  وي  مقدرات

يگر موجود با د  آن  هماهنگي  ميزان و  مكان ، زمان ،كار ، وظيفه ، شكل ، حجم  كه  طوري

  نحوي  بر همان  وي  و مقدرات  شده  سنجيده  دقت  به  بزرگ  هستي  ها در اين پديده

  . است  مقدر كرده  وي  آفرينش  در برنامه  تعالي  حق  كه  يافته  جريان
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  خداي بجز ـخود   براي  مشركان :يعني »اند خود گرفته  براي  او خداياني  جاي و به«

  از سنگ  معبوداني :يعني »آفرينند نمي  چيزي  كه«اند  گرفته  و معبوداني  خدايان ـ  متعال

از چيزها قادر نيستند   چيزي  آفريدن  به  كه  و ستارگان  و خورشيد و ماه  و بشر و درخت

  خود نه  و براي«آفريند  مي را  آنان  سبحان  يخدا :يعني »شوند مي  و خود آفريده«

خود اختيار   براي  معبودان  آن  كه  حالي در  پس »را  سودي  را دارند و نه  اختيار زياني

اختيار  و صاحب  خود مالك  پرستشگران  براي  ديگر چگونه ،را ندارند  زياني سود و

 :يعني »را  رستاخيزي  نه و  حياتي  را مالكند و نه  مرگي  و نه«هستند؟   سود و زياني
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از   آنان  و برانگيختن  مردگان  ساختن  و زنده  زندگان  بر ميراندن  باطلشان  معبودان

  ميراننده  آفريننده  عبادت آنها  چگونه  ندارند پس  اي و توانايي  قدرت  هيچ ، قبرهايشان

  روي  جان بي  موجودات  آن  عبادت  و به  را فروگذاشته  سود و زيان  پديدآورنده

  !آورند؟ مي
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 .پردازد مي رد آنها  و به  كرده  را طرح  مشركان  شبهه  چندين  آيات  در اين  متعال  خداي

محمد  »خود  كه  نيست  جز دروغي«  قرآن » اين: گفتند  و كافران« :بود  اين  شبهه  اولين

 » او را بر آن ديگر و گروهي«  است  و از نزد خود برساخته » است  را بربافته  آن« ص

از   برخي ،»ديگر گروهي«مراد آنها از  »اند كرده  ياري«  قرآن  بر افترا و برساختن :يعني

و   و مبشران  است  كانيوم  از كفار در هر زمان  بسياري  سخن  اين .يهود و نصارا هستند

اند جز  كوشيده  اما هر چه اند ها كشيده و زحمت  كتابها پرداخته  باره در اين  مشركان

و   و بزرگ  هولناك  بس » دروغي و  ا ستمو قطع«اند  برنيندوخته  چيز ديگري  رسوايي

را   اي عربي  زيرا شخص  بنيادشان بي  و نسبتهاي  سخنان  با اين »آوردند  در ميان«آشكار 

در   كه  را دريافته  سخني  اي رومي  عجمي گويا از شخص  دادند كه قرار  يدر موضع

  چيست  بيش  از اين  و ستمي  است  كرده  درمانده را  عرب  فصحاي  خود تمام  فصاحت

  !.!كنند  را وارونه  حقيقت  كه

  

��s��r��q��p���o��n��m��l��k��j��s��r��q��p���o��n��m��l��k��j��s��r��q��p���o��n��m��l��k��j��s��r��q��p���o��n��m��l��k��j  
 قرآن :يعني » است  پيشينيان  هاي افسانه: و گفتند« :بود  اين  مشركان  دوم  شبهه

 را بازنوشته  آن  كه«  است  آنان  از اخبار و خرافات  يافته و نشأت  پيشينيان  هاي افسانه 

را  آن  و از آنها بازنويسي  ديگر برگرفته مردمي  را از زبان  آن صمحمد  :يعني » است 

 بر او امال  و شام  و صبح«  است  خود باز نوشته  را براي  آن :يا ، است  كرده  طلب

امال   وي بر  كه  كساني  را از دهان  آن  كرده  آنها را بازنويسي  كه بعد از آن :يعني »شود مي

را   اين  توان  بوده  و ناخوان  زيرا او خود امي ـگيرد  فرامي  كند و خوب حفظ مي ،كنند مي
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  مرتبا اين  بامداد تا شام از  گروه  اين  ها بخواند پس نوشته  اين  را از روي  آن  ندارد كه

و   صبح«  معني  قولي به .كنند مي  دهند و ديكته مي  تعليم  وي  ها و داستانها را به اسطوره

  .خود دارند  آموزش  را تحت صمحمد   اوقات  دائما در تمام  آنان :است  اين « شام

  :ايدفرم مي  در رد آنان  متعال  خداي

  

��a�� �̀�_��~���}��|{���z��y�����x��w��v��u��t��a�� �̀�_��~���}��|{���z��y�����x��w��v��u��t��a�� �̀�_��~���}��|{���z��y�����x��w��v��u��t��a�� �̀�_��~���}��|{���z��y�����x��w��v��u��t  
 :يعني »داند مي  را در آسمانها و زمين  هر راز نهاني  كه  كرده  نازل  را كسي  آن: بگو«

  داستانهاي  از روي  ديگران  و نوشتن  با ياري  كه  نيست  چيزهايي  آن  از سنخ  قرآن  اين

  وحيي  قرآن  اين  شود بلكه  بندي بتواند سرهم  شينيانپي  هاي و اخبار و افسانه  دروغين

از چيزها از   چيزي داند و چيز را مي همه  كه  كرده  نازل  را كسي  آن  كه  است  آسماني

و   بر علوم  مشتمل  قرآن  كه شاهد مدعا اين ، نيست  پنهان  وي  و نظارت  علم  ميدان

  قرآن  نزول  در هنگام آنها را  يا ديگران صمد مح  است  ا ناممكنعادت  كه  است  اسراري

  از بارگاه  قرآن  كه  است امر  بر اين  بزرگي  دليل  تنهايي  به  خود اين  كه ،باشند  دانسته

  اي ايد و سوره درمانده  قرآن  شما از معارضه  كه  روست  از همين ، است  عزوجل  خداي

  مهربان  او آمرزنده  گمان بي«آوريد   ميان  به  نستو نخواهيد توا  را نتوانسته  همانند آن

  .دهد مي  شما مهلت  كند و به نمي  شما شتاب  بر مجازات  جهت  بدين  هم » است

  .« و انابت  توبه  سوي به  از آنان  است  اي فراخواني  اين« :گويد كثير مي  ابن

  

q��p��o�����n��m����l���kj��i��h����g��f��e��d��c���bq��p��o�����n��m����l���kj��i��h����g��f��e��d��c���bq��p��o�����n��m����l���kj��i��h����g��f��e��d��c���bq��p��o�����n��m����l���kj��i��h����g��f��e��d��c���b��������

��s��r��s��r��s��r��s��r  
  است  تعارض در  با نبوت  آنان  زعم  به  را كه  صفت  پنج  در آن  كه  مشركان  شبهه  سومين

  حضرت  آن » است  شده  پيامبر را چه  اين: و گفتند« :از  است  عبارت ،كردند  مطرح

  هعقيد  ايشان  پيامبري  به  كه ناميدند درحالي »پيامبر«استهزا و تمسخر   را از روي ص

  است  شده  او را چه :يعني »رود؟ مي  خورد و در بازارها راه مي  خوراك  كه«نداشتند 

رود  مي  خود راه  معيشت  طلب  بازارها به و در  خوريم ما مي  كه خورد چنان غذا مي  كه
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 صپندار آنها اگر محمد  ؟ به است  پيامبري  گونه چه  ؟ اين رويم مي  ما راه  كه چنان

  اي او فرشته  سوي  چرا به«بود  نياز مي بي  بايد از غذا و كار وكسب ،پيامبر بود  راستي به

  شدند كه  خواستار آن  ترتيب  اين  به »باشد؟  هشداردهنده  وي  تا همراه  نشده  نازل

  و تصديق  و پشتيباني  ياري  را در امر رسالت  وي  باشد كه صپيامبر   همراه  اي فرشته

  .دهد  گواهي  وي  رسالتو بر   كرده

  

�������¤��£����� � �¢��� �¡�������~}���|��{��z��y���x���w�����v����u��t�������¤��£����� � �¢��� �¡�������~}���|��{��z��y���x���w�����v����u��t�������¤��£����� � �¢��� �¡�������~}���|��{��z��y���x���w�����v����u��t�������¤��£����� � �¢��� �¡�������~}���|��{��z��y���x���w�����v����u��t

��§��¦��¥��§��¦��¥��§��¦��¥��§��¦��¥  
  روزي  از طلب ، از آن  گيري تا با بهره » نشده  بر او افگنده  گنجي«  از آسمان» يا چرا«

با   هم  باغ  آنرود  و هر كجا مي »بخورد؟  از آن  ندارد كه  يا چرا باغي«نياز باشد  بي

  مردي جز از: گفتند  و ستمكاران«باشد   داشته  بر ما مزيتي  آن  وسيله برود تا به  وي

تعبير   اين . است  سحر و جادو شده  مغلوب  وي  عقل  كه »كنيد نمي  پيروي  زده جادو

دور از   هو ب  و ستمگرانه  ظالمانه  پيشنهادها و سخنانشان  اين  تمام  كه  است  بيانگر آن

  . است  بوده  و انصاف  عدل

  

��²��±���°�� �̄�®��¬��«��ª��©���¨��²��±���°�� �̄�®��¬��«��ª��©���¨��²��±���°�� �̄�®��¬��«��ª��©���¨��²��±���°�� �̄�®��¬��«��ª��©���¨  
 تو مثلها  براي  چگونه  كه«  داناتري  خويشتن  و تو خود به !صمحمد   اي »بنگر«

  تكذيبت  به  ياوه  سخنان  اين  وسيله خواندند تا به ...و   وجادو زده  و تو را مفتري »زدند

  پيشنهادات نادر و  عبارتند از سخنان :« أمثال« .برند  راه  ارتو بر انك  گشته  متوسل

كشيدند   ميان به ص  حضرت  آن  عليه  مشركان  كه  چيزي  همان :يعني . وغريب عجيب

  محضي  تصور مادي  و پيامبري  از رسالت  چرا كه ، صواب  از راه »شدند  گمراه  پس«

  هيچ  نتيجه در«كنند  مي  قياس  و نفوذ دنيوي  طهسل  صاحبان  را بر احوال  و نبوت  داشته

  .سرگردانند  باطل  هاي راه به  نبوتت  به  زدن  در طعنه  پس  حق  سوي به »يابند نمي  راهي

  



1868  
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 صخدا   رسول به  منان  خداي  رگاهاز با :گويد مي  كريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان  خثيمه

  و اين  دهيم تو مي  رابه  آن  هاي و گنجينه  زمين  كليدهاي  خواهي اگر مي :رسيد كه  پيغام

را   جهان دو  هاي گنجينه  خواهي كند و اگر مي نمي  را كم  آخرتت  از پاداش  نزد ما چيزي

  دو را در آخرت هر  بلكه ! نه :فرمودند ص خدا رسول . گردانيم  جمع  در آخرت  برايت

  .شد  نازل  مباركه  آيه  پس . خواهم مي

نيز  � جبرئيل  كه درحالي ـ  كليددار بهشت  را رضوان  آيه  اين  كه  است  شده  روايت

خدا   رسول بر ،فرود آمد  رضوان  چون .كرد  نازل صخدا   بر رسول ـبود   وي  همراه

  اين  از آن گويد و بعد مي  تو سالم  به  العزه رب !محمد  اي :كرد و گفت  سالم ص

  سپس ـدرخشد  مي  كه  از نور است  اي صندوقچه  ديدند كه  بناگاه ـ  است  اي صندوقچه

و   است  صندوقچه  اين  درون دنيا  گنجهاي  كليدهاي :گويد تو مي  به  پروردگارت :گفت

  در اين .كند نمي  كم  اي پشه  بال  اندازه  به نيز  آخرتت  از عطاياي ،تو  اينها به  دادن  كه بدان

  وي  مشورت  كه  از آن  حاكي  نگاهي ،نگريستند � جبرئيل  سوي به ص خدا  اثنا رسول

  كه  داشت  امر اشاره  اين  به :يعني .زد  را بر زمين  خويش دست � جبرئيل ،طلبند را مي

فقر و   نزد من ، نيست  آنها نيازي  مرا به ! رضوان  اي :فرمودند صخدا   رسول .نپذيرند

نيكو   چه :گفت  رضوان . تر است داشته دوست  و شكرگزار باشم شكيبا  اي بنده  كه اين

  . با توست �خدا،  كردي  انتخابي

  كه  چيزهايي » بهتر از اين  اگر بخواهد برايت  كه  كسي  است  و خجسته  بزرگ«

 آنها جويباران  از فرودست  كه  دهد، باغهايي قرار مي«د در دنيا پيشنهاد كردن  مشركان

 هر  قريش . است  برافراشته  كاخ :قصر »آورد تو قصرها پديد مي  و براي  است  روان 

  .نامند قصر مي ـ  بزرگ  باشد چه  كوچك  چه ـرا   از سنگ  اي خانه

  

���Ï��Î��Í��Ì�������Ë��Ê��ÉÈ��������Ç���Æ���Ï��Î��Í��Ì�������Ë��Ê��ÉÈ��������Ç���Æ���Ï��Î��Í��Ì�������Ë��Ê��ÉÈ��������Ç���Æ���Ï��Î��Í��Ì�������Ë��Ê��ÉÈ��������Ç���Æ  
 اينها را  تر از همه آنها عجيب  بلكه :يعني »انگاشتند  را دروغ  قيامتآنها   بلكه ! نه«

برند  مي  اي بهره  از داليل  نه  روي اين از  پس  است  روز قيامت  به  تكذيبشان  آوردند و آن
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  و حقانيت �خداوند  منشأ انكار آنها از وحدانيت ، نند بنابراينك مي  در آنها تأمل  و نه

  همانا انكار روز قيامت ،دارد وامي  ياوه  سخنان  اين  گفتن  آنها را به  كه  يو عامل  دعوتت

  در آن  كه » ايم كرده  را آماده  انگارند،دوزخ  را دروغ  قيامت  كه  كساني  و براي«  است

  .گردند مي  معذب

  

��J��I��H��G��F��E��D��C��B��A��J��I��H��G��F��E��D��C��B��A��J��I��H��G��F��E��D��C��B��A��J��I��H��G��F��E��D��C��B��A  
 :غيظ »شنوند مي  غيظ و زفيري  آنرا ببيند، از   دور آنان  از جايي  دوزخ  چون«

 :زفير .كند مي  بر كفار داللت  و غيظ آن  خشم  آيد و به بر مي  از دوزخ  كه  است  خروشي

  دوزخ :يعني .آيد مي  بيرون  شخص  از درون  خشم  شدت  هنگام  به  كه  است  خروشي

از  ، بر آنان  خشم  از شدت  است  نزديك  كه  است  و خروشان  بر كفار خشمگين  چنان

  .بدرد  هم

  

���T���S��R��Q��P��O��N��M��L���K���T���S��R��Q��P��O��N��M��L���K���T���S��R��Q��P��O��N��M��L���K���T���S��R��Q��P��O��N��M��L���K  
 به  از دوزخ  مكان  اين  كردن  وصف »شوند  انداخته  از آن  تنگ  در مكاني  و چون«

در  .كند  داللت  بر آنان  فرود آمده  و بالي  سختي  بر نهايت  كه  است  آن  براي ، تنگي 

 قرار گرفتند  سؤال مورد  معني  از اين صخدا   سولر  كه  است  آمده  شريف  حديث

  دوزخ به  فشاري  چنان با  آنان ، اوست  در دست  جانم  كه  ذاتي  سوگند به« :فرمودند  پس

 » وپابسته دست« .»شود مي  فشار در ديوار فرو برده  به  ميخ  كه شوند چنان مي  درآورده

  معناي  قولي به . است  شده  بسته  گردنهايشان  زنجير به و  با غل  در دوزخ  هايشان دست

  هركدام :يعني ،اند شده  گردانيده  و پيوسته  بسته  هم به  با شياطين :كه  است  اين )مقرنين(

  و خفقاني  تنگ  مكان  در آن :يعني » آنجاست«  شده  همراه  خويش  شيطان  به  از آنان

  در حق  شده  تاب بي  سخت  كه  در آنجاست :يعني »شوند  نابودي  خواهان  كه«  است

  از شدت ، ما را درياب ! هالكت  اي :زنند كه كنند و فرياد مي مي خود نابودي را آرزو

  . است  شده  نازل  بر آنان  كه  باليي



1870  

در  .« است  و زيان  ويراني ، بربادي ، هالكت  معاني  كننده جمع :ثبور« :گويد كثير مي ابن

 :فرمودند  كه  است  آمده صخدا   از رسول � مالك  بن انس  روايت  به  شريف  حديث

را بر   جامه  او آن ، است  شود ابليس مي  پوشانده  از آتش  اي جامه  وي بر  كه  كسي  اولين«

  وي  نسل  كه درحالي كشد را مي  آن  سر خويش  و از پشت  گذاشته  خويش  پيشاني

و   و نسل ! را دريابم ، كجايي ! هالكت  اي :كشد فرياد مي  حال  اند و در اين  وي  دنبال به

  قرار داده  دوزخ  در پرتگاه  تا چون ! درياب ما را  هالكت  اي :كشند فرياد مي  هم  تبار وي

نيز   و تبارش  و نسل . مرا درياب ! هالكت  اي :يعني!  يا ثبوراه :گويد مي  ابليس ،شوند

  :شود مي  گفته  آنان  به  هنگام  اين در ،ندآور بر مي  بانگي  چنين

  

]��\��[��Z��Y��X��W��V��U]��\��[��Z��Y��X��W��V��U]��\��[��Z��Y��X��W��V��U]��\��[��Z��Y��X��W��V��U  
 امروز در :يعني »را بخواهيد  بسيار نابودي  را نخواهيد بلكه  بار نابودي امروز يك«

 را بخواهيد زيرا  و نابودي  بارها هالكت  نكنيد بلكه  هالكت  بار دعاي خود يك  حق

 كه چرا  است  و نابودي  تر از بارها هالكت سخت ،داريد قرار  شما در آن  كه  عذابي

  مرگ  و عذاب  سختي  كه در حالي  ناپذير است و پايان  طوالني  عذاب  اين  مدت 

  و نابوديي  هالكت  آرزوي  از تحقق  آنان  ساختن نا اميد :مراد . نيست  بيش  اي چندلحظه

  . است  سخت  عذاب  از آن  آنان  دهنده نجات  كه  است

  

����h��gf��e��d��c��b��a�� �̀�_���^����h��gf��e��d��c��b��a�� �̀�_���^����h��gf��e��d��c��b��a�� �̀�_���^����h��gf��e��d��c��b��a�� �̀�_���^����������������������l��k��j��i��l��k��j��i��l��k��j��i��l��k��j��i  
  داده  وعده  پرهيزكاران  به  كه  جاويدان  ، يا بهشت بهتر است«  عقوبت » آيا اين: بگو«

يا  ، است ماندگار بهتر  آتش  فروزان  در كام  فرو رفتنشان  آيا اين :يعني » است  شده

 « برايشان«  بهشت ؟ نيست  و انقطاعي  گسست  را هيچ  آن  نعمتهاي  كه  جاويداني  بهشت

  .» است  گاه و بازگشت  پاداش«  بهشتيان  براي :يعني
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��x��w��v��u��t����������s���rq��p��o��n��m��x��w��v��u��t����������s���rq��p��o��n��m��x��w��v��u��t����������s���rq��p��o��n��m��x��w��v��u��t����������s���rq��p��o��n��m  
 ، خوردني  نعمتها و لذتهاي  از انواع »بخواهند در آنجا دارند  هر چه  جاودانه«

 و غير نواز روح  هاي منظره ،راهوار  هاي مركب ،لنوازد  هاي مسكن ، پوشيدني ، نوشيدني

بر   و نه  آنها را شنيده  گوشي  هيچ  و نه  آنها را ديده  چشمي  هيچ  نه  كه  اينها از نعمتهايي

 خداوند كه  بر عهده  است  اي وعده  اين« . است  خطور كرده  بشري  هيچ  قلب

 را از  آن  وفا به  بهشتيان  كه  است  اي دهوع  اين :يعني » است  شده  كرده  درخواست 

  اين  تحقق  كند و مسئول وفا مي  وعده  اين  به  اند و او هم كرده  درخواست  پروردگارشان

  . است  وعده

  

����������g��f��e��d���c��b��a�� �̀�_��~���}��|���{��z��y��g��f��e��d���c��b��a�� �̀�_��~���}��|���{��z��y��g��f��e��d���c��b��a�� �̀�_��~���}��|���{��z��y��g��f��e��d���c��b��a�� �̀�_��~���}��|���{��z��y
��i��h��i��h��i��h��i��h  

 ، جنيان ، فرشتگان ، از بتان »پرستند خدا مي  جاي به  كه  را با آنچه  آنان  كه  و روزي«

 آيا شما: گويد مي  معبودان  به  گاه كند آن محشور مي«  يا مخصوصا بتان ،و عزير  مسيح

  دعوت  اساس بر  آنان  آيا گمراهي »شدند؟  كرديد يا خود گمراه  را گمراه  بندگانم  اين

شما   كه  گاه آن ـاند  شده  هگمرا  حق  خود از راه  آنان  يا كه ، است  شما بوده  فراخواني و

  . آنهاست  پرستشگران  و سرزنش  سركوب ، سؤال  اين  فايده .كردند  را پرستش

  

m��l��k��jm��l��k��jm��l��k��jm��l��k��j����������z��y��x������w��v��u��t��s��r��q��p��o��n��z��y��x������w��v��u��t��s��r��q��p��o��n��z��y��x������w��v��u��t��s��r��q��p��o��n��z��y��x������w��v��u��t��s��r��q��p��o��n
�����~��}��|���{�����~��}��|���{�����~��}��|���{�����~��}��|���{  

  آنچه از  است  معبودان  تعبير بيانگر تعجب  اين » كنيم ياد مي  پاكي  تو را به: گويند مي«

  گرامي  يا پيامبران  فرشتگان ، معبودان  زيرا آن  است  شده  داده  نسبت  آنان  به  كه

  قابل  چيزي  چنين  از آنان  چگونه  و شعورند پس  عقل بي  جماداتي  يا هم ،�خداوند

  ما درست  براي :يعني » خود برگيريم  براي  جز تو اوليايي  ما را نسزد كه«  تصور است

  نماييم  پرستش را و آنها  برگرفته  و اوليايي  جز تو دوستان  و ما را هرگز نسزد كه  نيست
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و   قرار داده  پرستش ما رامورد  كه  خوانيم مي امر فرا  اين  سوي را به  بندگانت  چگونه  پس

و   تو آنان  ولي«  پرستيم نمي غير تو را ،ما خود  كه با اين ،كنند  تو را ترك  عبادت

و   از عذاب  سالمت ،عمر  طول ،اوالد ، اموال  به » مند ساختي را بهره  رانشانپد

از   تا بدانجا كه :يعني »كردند  ذكر تو را فراموش  تا آنجا كه«ها  از نعمت  برخورداري

و   كردند و از نگرش  را ترك  كتابت و تدبر در  كرده  را فراموش  پندت ، شده  غافل  يادت

  شده نابود  و گروهي«برتافتند   روي  آورت شگفت  و آفرينش  صنع  ايبدر عج  انديشه

  .نابود شدند ،ياد تو  با فراموشي :يعني »گشتند

  

¡¡¡¡������ �̄ � ®� � � ¬� � «� � ª©� � � � � � �̈ � §� � ¦� � ¥� � ¤� � £� � ¢�� �̄ � ®� � � ¬� � «� � ª©� � � � � � �̈ � §� � ¦� � ¥� � ¤� � £� � ¢�� �̄ � ®� � � ¬� � «� � ª©� � � � � � �̈ � §� � ¦� � ¥� � ¤� � £� � ¢�� �̄ � ®� � � ¬� � «� � ª©� � � � � � �̈ � §� � ¦� � ¥� � ¤� � £� � ¢
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 گوييد، تكذيب مي  ما را در آنچهش  ا خدايانتانقطع« :گوييم مي  مشركان  به  سپس

 ، باطلشان  از پرستشگران  معبودان  جستن  بيزاري  در هنگام  سبحان  خداي :يعني »كردند 

  خدايانتان  آنان  كه شما را در اين  سخن  معبودان  اينك :گويد مي  مشركان  به  خطاب

  گروه  اي »كنيد  را از خود دفع  توانيد عذاب مي  نه  در نتيجه«كردند   تكذيب ،اند بوده

از   داده  شما را ياري  يابيد كه را مي  كسي  نه :يعني »نماييد  را ياريخود   و نه« ! مشرك

  .برهاند  الهي  عذاب

  ستم  از شما كه  و هر كس« :فرمايد مي  قرار داده  را مورد خطاب  مكلفان  تمام  سپس

در غير  چيز  يك  از گذاشتن  عبارت  باشد زيرا ظلم  ورزيده  شرك :يعني »باشد  كرده

  . دوزخ در  داشتنش  نگه  با جاودان » چشانيم او مي  به  بزرگ  عذابي«  است  آن  جايگاه
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���Ê��É��È��Ç��ÆÅ��Ä����Ã���Â��Á���Ê��É��È��Ç��ÆÅ��Ä����Ã���Â��Á���Ê��É��È��Ç��ÆÅ��Ä����Ã���Â��Á���Ê��É��È��Ç��ÆÅ��Ä����Ã���Â��Á  

غذا « افراد بشر  مانند همه  آنها هم » كه جز اين  را نفرستاديم  از تو پيامبراني  و پيش«

  پاسخگويي نيز بشرند و از ص  زيرا پيامبران »رفتند مي  ر بازارها راهخوردند و د مي
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  هستي  همچنان تو نيز !صمحمد   اي  باشند پس نياز نمي بي  بشريشان  نيازهاي  به

  از جانب  اي فرستاده  كه  نيست  از آن  مانع ،در بازارها  رفتن  و راه  خوردن غذا  بنابراين

خورد و  غذا مي  كه  است  شده  پيامبر را چه  اين :گويند مي چرا  پس  نباشي �خداوند

  پس » قرارداديم  ديگر آزموني  برخي  از شما را براي  و برخي«رود؟  مي  در بازارها راه

 ، است  پيروي  به  مكلف  ديگري  و آن و انذار  دهي  بيم  به  مكلف  است  پيامبري  يكي  اين

و   ديگر حليم  و آن  سر است سبك  يكي  اين ، ديگر جاهل  و آن  است  عالم  يكي  اين

 . آزماييم ديگر مي يك  وسيله  را به  ما همه ...فقير  يكي  و آن  توانگر است  يكي  اين ،بردبار

  به  شريف  شخص  بيمار و آزمودن  وسيله  به  سالم  شخص  آزمودن  است  باب  از اين

يا  ، برابر ديگري در  خويش  تكليف  به  هر يك  پرداختن  ميزان تا  فرومايه  انسان  وسيله

  داشتن برپا  به  همه  شود پس  شناخته  در عينيت ، ديگري  براي  يكي  اين  آزار رساني

  . است  تكليف  رفيق  صبر و پايداري مكلفند و  الهي  حكم

  شخص از  قبل ، اشراف از غير  اي فروافتاده  شخص  چون  بود كه  چنان  در جاهليت

بعد از  :گفت مي و  تافت برمي  روي  از اسالم  اشرافي  شخص  آن ،شد مي  مسلمان  اشرافي

  و سابقه  فضل  من بر  او در اسالم ، كنم  زيرا اگر چنين  شوم نمي  مسلمان  ديگر من  وي

  .ماندند پابرجا مي  در كفر خويش  علت  همين  به .دارد

 ؟ بزرگ  ابتالي  و اين  سخت  حال  اين  با مشاهده ، حق  در راه »ورزيد؟ مي  آيا شكيبايي«

نظير  .ورزيد  و پايداري  بايد شكيبايي :يعني ، امر است  معني  به  كه  است  استفهامي  اين

�e���d}� :متعال  خداي  فرموده  اين �cz� : ) بردار   دست )وقمار  از شراب(آيا شما

}� :قبل  جمله  براي  است  علت  جمله  يا اين .برداريد  تدس :يعني »91 /مائده« )هستيد؟

��Ä����Ã���Â��Áz ، از شما   بعضي :شود مي  چنين  معني  صورت  در اين  كه

و   از شما پايداري  يك  كدام  كه  تا بدانيم  ايم ساخته  آزموني  ديگر مايه  بعضي  را براي

ورزد  مي  شكيبايي  كه  كسي آن  به » يناستب  و پروردگار تو همواره«ورزيد؟  مي  شكيبايي

  .ورزد نمي  شكيبايي  كه  كس  آن  و به
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  كه  آنچه  دريافت  به :يعني »ما  لقاي  به  كه  و كساني« :است  اين  مشركان  شبهه  چهارمين

  ذكرشان  اند كه كافراني  آنان »اميد ندارند«  ايم داده  وعده  از پاداش  بر طاعتبرا در

محمد   كه ما خبر دهند  تا به »نشدند  بر ما فروفرستاده  چرا فرشتگان: گفتند«  گذشت

بر ما   رسالت به �خدا  از بارگاه  ؟ يا چرا فرشتگان راستگوست  رسالتش  در ادعاي ص

  ما خبر دهد كه  تا به  العين رأي  به » بينيم را نمي  يا چرا پروردگارمان« اند؟ نشده  فرستاده

گرفتار استكبار  خود  ا در بارهقطع« :است  اين  آنان  ؟ پاسخ است  وي  محمد فرستاده

  جسارت  وقيح  بس  سخن  اين  طرح  به  آنان :يعني »كردند  سركشي  شدند و سخت

و تكبر و   هرسيد  استكبار و گردنكشي  درجه  نهايت  به  كه  سبب  اين  مگر به ،نكردند

از   مرحله  يك در  اند زيرا آنان انباشته  را در دلهايشان  در برابر حق  عنادورزي

  و خواستار ارسال  نكرده اكتفا  رسالت  بشر به  فرستادن  به  شان عنادورزانه  هاي درخواست

  ديگري  انتخاب  فراتر گذاشته را پا  حد هم  اين شدند و باز از  خويش  سوي به  فرشتگان

 ، در دنياست  وي  و ديدن  سبحان  با خداي  روياروي  وگوي گفت  كشيدند و آن  را پيش

  جهلشان  نمايانگر منتهاي  درخواستشان  اين .باشد  او ترجماني  و ميان  آنان  ميان  كه آن بي

  بشري  قرار ندارد تا با حواس  جهان  اين  ينقوان  در محدوده  سبحان  زيرا خداي  است

  و حواس  نيست  و خود ماده  است  ماده  آفريننده  سبحان  خداي .شود  و دريافته  درك

  امر بديهي  يك  عقل  امر در منطق  اين  دارند و چون  كارآمدي  مادي  فقط در محدوده

ديگر   جنبه  را به  پاسخ  د بلكهندا  پاسخي  آن  به اصال  تعالي باري  بنابراين  است

  :است  فرشتگان  آمدن فرود  درخواست  آن و  متمركز ساخت  آنان  درخواست

  

��a�� �̀�_��� �̂�]��\��[���Z��Y��X��W��a�� �̀�_��� �̂�]��\��[���Z��Y��X��W��a�� �̀�_��� �̂�]��\��[���Z��Y��X��W��a�� �̀�_��� �̂�]��\��[���Z��Y��X��W  
  اين  را خواهند ديد ولي  فرشتگان  زودي به  آنان :يعني »را ببينند  فرشتگان  كه  روزي«

همانا   كه  ديگري  بر وجه  بلكه  پيشنهاديشان  ورتو ص  مطلوب  بر وجه  نه  است  ديدني

  براي روز  آن«  حشر است  يا در هنگام  مرگ  در هنگام  بر آنان  فرشتگان  شدن  نمايان
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  فرشتگان  آنان  دارد كه مي  اعالم  سبحان  خداي  گونه بدين » نيست  بشارتي  هيچ  مجرمان

را از   آنان �خداوند  بينند كه مي  در وقتي  عنيي  يا روز قيامت  مرگ  را فقط در هنگامه

كفار   به  فرشتگان »گويند ومي«  است  گردانيده  محروم  وقت  در آن  و مژده  بشارت  يافتن

  قطعي  بر شما حرام  رستگاري امروز  يعني :حجرا محجورا »نداريد  جز حرمان  نصيبي«

  يا هجوم ، با دشمن  شدن روبرو  هنگامرا در   كفار آن  كه  است  اي جمله  اين . است

  ديدن  با درخواست  آنان :است  اين  معني  حاصل  پس .بردند كار مي به  سخت  مصيبتي

  فرشته  كنند زيرا ديدن مي  طلب  شتاب به  خويش  را براي  عذاب  در واقع  فرشتگان

  .دانستند مي  كاش اي . مقدور نيست  برايشان  رحمت

  

d������c��bd������c��bd������c��bd������c��b����������k��j��i���h��g��f��e��k��j��i���h��g��f��e��k��j��i���h��g��f��e��k��j��i���h��g��f��e  
 است  بوده  كار خوبي  پندارشان  ظاهر و به و به »اند كرده  كه  كاري  هر گونه  و به«

 را  اعمالي  مشركان » گردانيم مي  رفته باد بر  غباري  را چون  آن  ، سپس پردازيم مي« 

 دادرسي ، رحم  مانند صله ،بود  نيك  عمل  و صورت  در شكل  دادند كه مي  انجام

  آن ، كفر و شركشان  سبب به  سبحان  مگر خداي ، آن  و امثال  مسكينان  اطعام ، مظلومان 

هباء  . است  شده »هباء منثور«  منزله  به  تا بدانجا كه  ثمر گردانيده را هدر و بي  اعمالشان

  د در شعاعموجو غبار  يا ذرات ، يا خاكستر بربادرفته ، رفته غبار برباد :يعني :منثور

  . آب  خورشيد يا روي

  شرعي فاقد شرط  اعمال  آن  كه  است  اين  اعمالشان  هدر دادن  دليل« :گويد كثير مي  ابن

  از شرع  با پيروي  همراه  اخالص  داشتن ، اعمال  باشد زيرا شرط قبول مي  قبول  براي

  تهي  اخالص يا از :نيست  خارج  دو حالت  كفار از اين  نيك  اعمال  كه در حالي  است

  . دور است  به  شرع  و يا از پيروي  است

  

��s��r��q���p��o��n��m��l��s��r��q���p��o��n��m��l��s��r��q���p��o��n��m��l��s��r��q���p��o��n��m��l  
  بهتري  و منزلگاه  قرارگاه :يعني » مستقر خويش  روز بهترند از روي  در آن  بهشتيان«

 نيمروز  استراحت  يعني ، قيلوله :مقيل » و نيكوترند از نظر مقيل«  است  بهشت  كه ،دارند
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مراد  .نباشد  همراه  استراحت  با اين  هر چند خوابي ،شود مي  گرما سخت  كه  آنگاه  است

  ليو  نيست  خوابي  در بهشت هرچند . است  در بهشت  گاهشان استراحت ، از مقيل

  . است  شده  تشبيه  خوابگاه  به  بهشتي  با حوران  گاهشان استراحت

  

{��z�����������y���x��w��v��u��t{��z�����������y���x��w��v��u��t{��z�����������y���x��w��v��u��t{��z�����������y���x��w��v��u��t��������  
  برايشان را  از مناظر قيامت  دهد تا دو منظره را دستور مي  پيامبرش  متعال  خداي  سپس

روز  :يعني »بشكافد از ابر  آسمان  كه  و روزي« :است  اين  اول  منظره ،تصوير كشد  به

مراد   قولي به .شود مي  شكافته  از هم  است  ابر سپيدي  بر آن  كه در حالي  آسمان  قيامت

  ابري  شود كه مي  شكافته  در حالي ، از آن  فرشتگان  آمدن فرود  براي  آسمان :است  ينا

  هاي روشن  از سايه  است  ابر عبارت  آن« :گويد كثير مي  ابن .آيد مي  بيرون  سپيد از آن

  بايد، فرود آورده  كه چنان  و فرشتگان« .»كند مي  چشمها را خيره  كه  نور عظيمي

  خويش  را در احاطه  در محشر خاليق و  پياپي ،ديگر  بعد از گروه  گروهي »شوند مي

  .گيرند مي

  

��f��e�����d���c���b��a��`_��~��}��|��f��e�����d���c���b��a��`_��~��}��|��f��e�����d���c���b��a��`_��~��}��|��f��e�����d���c���b��a��`_��~��}��|  
 هر ،روز  زيرا در آن » است  رحمان  خداي  از آن  راستين  روز، فرمانروايي  آن«

 �خداوند جز  كساني شود اما در دنيا نابود مي  وي  جز فروانروايي  ديگري  فرمانروايي

  روزي  و اين«  نيست  حقيقي  هايشان هرچند فرمانروايي ،دارند  هايي ا فرمانرواييظاهر

 ، حساب  يافتن  بعد از انجام  كه  روي  از آن » دشوار است  بسي  بر كافران  كه  است

  ايشان  براي  زيرا در آن  است  آسان  ؤمنانروز بر م  اما آن .شوند  مي  درگير عذاب

  كه  است  آمده  شريف  در حديث .رسد مي  بخش و مسرت  عظيم  هاي ها و مژده كرامت

باشد چقدر   هزار سال پنجاه  مقدار آن  كه  روزي !هللا يا رسول :گفتند صخدا   رسول  به

  در دست  جانم  كه  تيذا  سوگند به«: فرمودند صخدا   ؟ رسول است  طوالني  روزي

  نماز فرض  يك  از وقت  حتي  شود كه مي  گردانيده  سبك  بر مؤمن  ز چنانرو  آن ، اوست

  .« تر است سبك  خواند هم در دنيا مي  كه
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  كه«را  » روزي«  آنان  به  كن  يادآوري »و« :است  اين  روز قيامت  هاي از منظره  دوم  منظره

  اي: گويد مي«  و پشيماني  و حسرت  خشم  از روي »گزد خود را مي  دستهاي  ظالم

 . است  نجات و  حق  راه  كه » گرفتم مي  در پيش  خدا راهي  رسول  همراه  هم  من  كاش

و   ننگين  فرجام  تا از اين  رفتم مي  حق  راه  به صبا پيامبر   هم  من  كاش  اي :يعني

  . يافتم مي  رسواگر رهايي

  

ssss����������y��x��w�����v����u���t��y��x��w�����v����u���t��y��x��w�����v����u���t��y��x��w�����v����u���t  
 گمراهي  مرا در دنيا به  كه »! بودم  نگرفته  را دوست  فالني  كاش  اي ! بر من  واي«

  !باد  بر سرم  هالك  خاك  اي ،كشاند 

  

��§��¦���¥��¤��£���¢¡�������~������}��|����{��z��§��¦���¥��¤��£���¢¡�������~������}��|����{��z��§��¦���¥��¤��£���¢¡�������~������}��|����{��z��§��¦���¥��¤��£���¢¡�������~������}��|����{��z  
خدا   رسول محضر  به  خلف بن ابي :گويد مي  كريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان � عباس ابن

كار   بر اين معيط او را ابي  بن داد اما عقبه فرامي  گوش  ايشان  سخنان  آمد و به مي ص

  من  سوي به  كه از آن  او مرا از ذكر ـ پس  راستي به« :شد  نازل  كرد پس مي  سرزنش

  به  از پيوستن مرا ، گرفتم  او را دوست  كه  كسي  همان :يعني »كشاند  گمراهي  آمد ـ به

  قدرت  آورم  ايمان  آن  به  كه آمد و بر اين  سويم به  قرآن  كه بعد از آن ،كرد  گمراه  قرآن  راه

تنها   و ذلت  خواري و او را در » است  انسان  خوارسازنده  همواره  و شيطان«  يافتم

  كه ناميد بعد از آن  شيطان را  ظالم  آن  دوست �خداوند  كه  كنيم مي  مالحظه .گذارد مي

را   انسان  كه  زيرا اوست  است  لعين  ابليس ، يا مراد از شيطان .كرد  گر معرفي او را گمراه

  . است وا داشته  سازان گمراه  گرفتن  دوست  به

  كه  است  ظالم  آن  سخن  پايان ...) همواره  و شيطان( :اخير  جمله  آيا اين  كه  باره  در اين

بر   ؟ مفسران است �خداوند خود  يا كالم ،كند مي  حكايت  وي  از زبان  لعزوج  خداي

  .اند دو قول
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 كه  است  آمده صخدا   از رسول  و مسلم  بخاري  روايت  به  شريف  در حديث

  حامل  صفت  بد همچون  و همنشين  خوب  همنشين  صفت  كه  نيست  جز اين« :فرمودند 

را   يا آن ،دهد مي تو  به  يا از مشك  مشك  حامل ؛ است  ريآهنگ  در كوره  و دمنده  مشك

را   يا لباست ، كوره در  اما دمنده  يابي مي  خوش  بويي  و يا از آن  خري از او مي

  شريف  در حديث  همچنين .»دهد را آزار مي  مشامت  پليد آن  بوي  كه يا اين ،سوزاند مي

  كدامين« :پرسيدند صخدا   رسول از � اصحاب  كه  است  آمده � عباس ابن  روايت  به

  علمكم  وزاد في  رؤيته  اهللا  ذكركم  من« :فرمودند صخدا   رسول »اند؟ ما بهتر  همنشينان

  و بيانش  منطق ،ياد خدا اندازد شما را به  ديدنش  كه  كسي :عمله  ةخرباآل  ذكركمو  منطقه

  .»اندازد  ياد آخرت ا بهشما ر  عملش شما بيفزايد و  و دانش  بر علم

  

��²��±��°�� �̄�®��¬�����«��ª�������©��¨��²��±��°�� �̄�®��¬�����«��ª�������©��¨��²��±��°�� �̄�®��¬�����«��ª�������©��¨��²��±��°�� �̄�®��¬�����«��ª�������©��¨  
 » من قوم  !پروردگارا«در دنيا   پروردگارش  سوي به  شكواكنان » خدا گفت  و رسول«

 به  آوردند و نه  انايم  آن  به  نه ،و رها كردند »را وا نهادند  قرآن  اين«  يا اعراب ، قريش

و   باد هذيان را به  قرآن  آنان :است  اين  معني  قولي به .پذيرفتندرا   آن  از وجوه  وجهي 

  امت  كه  هر زماني و در  اكنون هم صپيامبر   شكواي  اين  كه  بايد دانست .ناسزا گرفتند

  قرآن  و وانهادن  دادن قرار مهجور« :گويد مي  قيم ابن . بلند است ،را رها كنند  قرآن  ايشان

 :دوم . است  آن  به  نياوردن  و ايمان  ننهادن  گوش :انواع  از اين  يكي :است  بر چند نوع

  ترك :سوم .آورد  ايمان  آن  را بخواند و به آن  چند كه هر ـ  است  آن  به  عمل  ترك

 :پنجم . است  آن  معاني  تدبر و فهم  ترك :چهارم . است  از آن  طلبيدن  و داوري  حاكميت

از   بعضي  هرچند كه .دلها  در بيماريهاي  است  از آن  جستن  درمان و  خواستن شفا  ترك

  .»ديگر سبكتر اند  بعضي از  انواع  اين

  من« :فرمودند  كه  است  آمده صخدا   از رسول � انس  روايت  به  شريف  در حديث

  يارب  يقول  ا بهلقمتع  مةالقيا  جاء يوم  ينظر فيه  ولم  يتعاهده  لم  مصحفه  وعلق  لقرآنا  تعلم

  فراگيرد سپس را  قرآن  هر كس :و بينه  بيني  مهجورا فاقض  هذا اتخذني  عبدك  إن : العالمين

 ،بنگرد  در آن  كند ونه  و پايبندي  مواظبت  بر آن  نه  گذاشته  اي طاقچه  را به  مصحفش
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پروردگار   اي :گويد مي و  است  درآويخته  بدان  قرآن  آيد كه مي  درحالي  روز قيامت

  .« كن  قضاوت و او  من  ميان  تو مرا وانهاد پس  بنده  همانا اين ! عالميان

  :فرمايد و مي  پرداخته ص  پيامبرش  دلجويي  به  متعال  خداي  سپس

  

��À��¿���¾��½��¼��»º��¹�� �̧�¶��µ�� �́��³��À��¿���¾��½��¼��»º��¹�� �̧�¶��µ�� �́��³��À��¿���¾��½��¼��»º��¹�� �̧�¶��µ�� �́��³��À��¿���¾��½��¼��»º��¹�� �̧�¶��µ�� �́��³  
هر   براي« !محمد  اي  يمقرار داد  دشمناني  قومت  از مشركان  برايت  كه » گونه  و اين«

  قرار و افسرده بي برخوردها  گونه تو از اين  پس » قرار داديم  از مجرمان  دشمني  پيامبري

  شكيبا باش  پس  است  بوده  از تو نيز جاري  قبل  بر انبياي  و سنت  شيوه  مشو زيرا اين

لذا او  » است  كافي ياور هدايتگر و  عنوان به  و پروردگارت«شكيبا بودند   آنان  كه چنان

و   ياري  بر دشمنان را  كند و آنان مي  و دنيا هدايت  دين  مصالح  سوي را به  بندگانش

  خواهد كرد پس  عمل  گونه  با تو نيز اين  پروردگارت :يعني .دهد مي  نصرت

  . خاطر باش آسوده
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��Ò��Ò��Ò��Ò����  

  يكجا بر او نازل  گفتند، چرا قرآن  و كافران« :است  اين  نبوت  منكران  شبهه  پنجمين

  برحسب  تدريج  و به  بخش را بخش  ما قرآن » گونه  اين«؟  وقت  در يك » است  نشده

تا با  :يعني » گردانيم استوار  آن  وسيله  را به  تا قلبت«  كرديم  و رويدادها نازل  حوادث

زيرا   واستوار گردانيم  را قوي  قلبت ، وصف  و بر اين  كيفيت  بر اين  قرآن  كردن  نازل

از   هر رويدادي در  قلبت  كه  است  آن  نزديكتر به  كيفيت  اين  به  آن  كردن  نازل

  رنگارنگي  هاي نيرنگ و  گون گونه  ها و شگردهاي انگيز و در توطئه مخاطره  رويدادهاي

  گونه گردد و در خود هيچ و استوار  قوي ، هستي  با آنها روياروي  دشمنان  از سوي  كه

 .گيرد مي  آرام  محبوب  هاي نامه  پياپي  با رسيدن  محب  زيرا قلب  نيابي  ترديد و انفعالي

  و معاني  را حفظ كني  قرآن  كه  است  آن  نزديكتر به  قرآن  كردن  نازل  شيوه  اين  همچنين

  با زبان  در دم  كه مگر اين ،كنند نمي  سؤال را  چيزي  از تو هيچ  زيرا آنان  اگيريرا فر  آن
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  آيتي ، آرامي  به :يعني » ايم بر تو خوانده  ترتيل را به  و آن«شود  مي  آنها داده  پاسخ  وحي

  ياستوار  و كمال  و روشني  شيوايي  به ،ديگر  بخشي  دنبال به  ديگر و بخشي  از آيت  پس

  . و محكمي

و  صخدا  رسول بود زيرا  نيز همين  قرآن  تدريجي  كردن  نازل  هاي از حكمت  يكي

  يكباره  به  اگر قرآن  شناختند پس را نمي  و خواندن  بودند و نوشتن  دو امي هر  امتشان

  كه اين  عالوه به ،دشوار بود  بر ايشان  آن  داشت ا حفظ و نگهقطع ،شد مي  نازل  بر ايشان

  آن  عزم  بود كه  خود از اموري ،ص  اكرم  رسول  از سوي � جبرئيل  گاه به  گاه  مشاهده

وا   رسالت  در تبليغ  و شكيبايي صبر  را به  و ايشان  را استوارتر گردانيده ص  حضرت

  . داشت مي

  قرآن ربود زيرا اگ  از مكلفان  و دشواري  حرج  دفع ، قرآن  تدريجي  نزول  حكمت  دومين

امر   اين شدند و مي  مكلف  بسياري  احكام  آنها دفعتا به ،شد مي  نازل  يكباره  ا بهتمامم

  .بود  و سنگين  سخت  برايشان

 و  عادات  بود چراكه  گذاري در قانون  تدرج ، قرآن  تدريجي  نزول  حكمت  سومين

  به نياز ، نها از نهاد جامعهآ  بركندن  دار بود كه و ريشه  موروثي  چنان  جاهلي  روشهاي

  . داشت  كافي  زمان

  

���I��H��G��F��E�����D���C��B��A���I��H��G��F��E�����D���C��B��A���I��H��G��F��E�����D���C��B��A���I��H��G��F��E�����D���C��B��A  
  و نيكوتر از روي  برحق  ما جوابي  كه آورند، مگر آن نمي  مثلي  نزد تو هيچ و به«

  باطل  از سؤالهاي  سؤالي  هيچ  مشركان !صمحمد   اي :يعني » آوريم مي  برايت تفسير،

 ما  كه مگر آن ،آورند نمي  اي و شبهه  حجت  و هيچ  است  خود مثلي  طالندر ب  گويي  كه

 را  و استواري  راستين ، حق  پاسخ  برايت ، آنان  اساس بي  و شبهه  باطل  مثل  در مقابل

نظر  ما از  پاسخ  كند و اين و نابود مي  را دفع  و آن  اثر گردانيده را بي  مثلشان  كه  آوريم مي

  برايت  را كه  و مشكلي  شبهه  كه  اي گونه به ، نيكوتر است  ساتر و از نظر معنير  بياني

  تدريجي  نزول  شبهه  در دفع  كه كند چنان مي  را دفع  شكافد و آن مي  از درون ،اند آورده

  .كردند  خود را دريافت  و محكم  منطقي  پاسخ ، قرآن
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 و  جاي  بدترين  شوند، اينان حشر مي  جهنم  سوي به  درافتاده  روي  به  كه  كساني«

  است  دارد اين وامي  شبهات  اين  طرح  را به  مشركان  آنچه :يعني »را دارند  راه  ترين گم

  گمراهي او را  صواب  و راه  را حقير پنداشته ص  پيامبر اسالم  و منزلت  جايگاه  آنان  كه

و   خود در جايگاه  آنان  يابند كه بنگرند در مي  انصاف  ديده  اگر به  كه پندارند در حالي يم

  نكوهشي  و اين !ندهرا  كرده  حقير و گم  بسي ،خود  و بازگشتگاه  و روش  و راه  منزلت

  در سه  در روز قيامت  مردم« :است  آمده  شريف  در حديث . است  آنان  براي  سخت

 :شد  سؤال . افتاده  روي  به  روهيو گ  سواره  گروهي ، پياده  گروهي :شوند شر ميح  گروه

را بر   آنان  كه  ذاتي  همان :فرمودند شوند؟ محشور مي  افتاده  روي  به  چگونه !هللا رسول يا

  روان  هايشان را بر چهره  آنان  كه  تواناست امر نيز  بر اين ،گرداند مي  روان  پاهايشان

  .»...رداندگ

  

��_�� �̂�]��\��[��Z������Y��X��W��V��_�� �̂�]��\��[��Z������Y��X��W��V��_�� �̂�]��\��[��Z������Y��X��W��V��_�� �̂�]��\��[��Z������Y��X��W��V  
تو   به  كه چنان  را عطا كرديم  او تورات  به :يعني » داديم  كتاب  موسي  ما به  يقين  و به«

  كتاب  اولين  و كتابت  نيستي  نودرآمدي  پديده  تو در امر رسالت  پس  را عطا كرديم  قرآن

 ،دستيار :وزير » گردانيديم  او وزيرش  را همراه  هارون  و برادرش«  نيست  آسماني

دستيار  !صمحمد   اي  پس .پيامبر نيز بود  هارون  كه با آن ، ياور و مشاور است ،همكار

  .طلبند رامي  از تو اين  مشركان  كه نبود چنان  از فرشتگان  وزيري � موسي

  

��i��h��g��f����������e��d���c������b���a��`��i��h��g��f����������e��d���c������b���a��`��i��h��g��f����������e��d���c������b���a��`��i��h��g��f����������e��d���c������b���a��`  
  هرچند كه »اند، برويد انگاشته  ما را دروغ  آيات  كه  قومي  سوي دو به هر :گفتيم  پس«

 رسالت  به  متعال  خداي  صدور فرمان  در هنگام  و قومش  فرعون  از سوي  تكذيب

داد   روي  ايشان  بعد از فرستادن  آنان  تكذيب  نزد بلكه سر عليهماالسالم و هارون  موسي 

 ،انگارند مي  ما را دروغ  آيات  سرانجام  كه  و قومش  فرعون  سوي به :است  مراد اين اما

  گاه آن« . گذشت ذكر آنها  كه  است  اي گانه نه  هاي و نشانه  معجزات  همان :آيات .برويد
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  آنان  سوي بهعليهماالسالم   و هارون  موسي  پس :يعني » نابود ساختيم  سختي را به  آنان

  هالكشان  تكذيب  اين  دنبال به  پس ):فدمرناهم( .برو شدندرو  رفتند اما با تكذيب

  هالكت  به ،آيد ذكرآنها مي  را كه  ديگري  اقوام  همچنان . بزرگ  ساختني  هالك ، ساختيم

  هوش  نيز به ،كنند مي  تكذيب را ص  پيامبر خاتم  كه  گروهي  بايد اين  پس  رسانديم

  .باشند

  

�q��p��o��n��m��l��k���j�q��p��o��n��m��l��k���j�q��p��o��n��m��l��k���j�q��p��o��n��m��l��k���j����������w��v��u��t��sr��w��v��u��t��sr��w��v��u��t��sr��w��v��u��t��sr
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 � نوح  قوم » ساختيم  كردند، غرقشان  را تكذيب  پيامبران  كه  گاه را آن  نوح  و قوم«

 امسلم ،كند  را تكذيب  پيامبري  كردند و هر كس  را تكذيب  از وي  قبل  او و پيامبران

 »هود»  در سوره  كه بود چنان  با طوفان  كردنشان غرق . است  كرده  انبيا را تكذيب  تمام

  عبرتي  مردم  براي«را   يا داستانشان ،را  كردنشان  غرق :يعني »ار  و آنان« . گذشت

 � نوح  قوم  براي :يعني » ستمكاران  و براي«بگيرند   عبرت  درس  از آن  كه » گردانيديم

  كدردنا  عذابي« ؛  است  شده  آنان  رهرو راه ‡پيامبران  در تكذيب  كه  كسي و هر

  . است  دوزخ  عذاب  كه » ايم كرده  آماده

  

��a����������� �̀�_��~��}��|��{����z��y��a����������� �̀�_��~��}��|��{����z��y��a����������� �̀�_��~��}��|��{����z��y��a����������� �̀�_��~��}��|��{����z��y  
 چاهي :عرب  در سخن  رس . نيز نابود ساختيم »را  رس  و عاد و ثمود و اصحاب«

  بود كه « انطاكيه«در   چاهي  رس :قولي  به .باشند  برنياورده  را با سنگ  آن  ديواره  كه  است 

  كه حالي در  شدند پس  داده  نسبت  چاه  آن  به  جهت  از اين ،نجار را كشتند  بيبح  در آن

و «فرو برد   در زمين  را با منازلشان  آنان �خداوند ،بودند  نشسته  چاه  گرداگرد آن

  را در ميان  بسيار ديگري  نسلهاي :يعني » نابود ساختيم  را در ميانشان  بسياري  امتهاي

  كه  هنگامي زيرا  دانيم را فقط خود ما مي  شمار آنان  كه  گردانيديم  ا هالكه گروه  اين

  چيز ديگري  تكذيب آنها جز  العمل  عكس ، فرستاديم  آنان  سوي  را به  خويش  پيامبران

  .نبود
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��j��i��h��g��fe����d����c��b��j��i��h��g��fe����d����c��b��j��i��h��g��fe����d����c��b��j��i��h��g��fe����d����c��b  
و   داديم  را بيم  آنان ، ها آورده حجت  هر يك  براي :يعني » مثلها زديم  هر يك  و براي«

  هالك  سختي  به را  از آنان  و هريك«  نموديم  حكايت  را بر آنان  انگاران  اخبار دروغ

  !گيرند؟ نمي  عبرت  آنان  از سرنوشت  گروه  آيا اين  پس  و زير و زبر كرديم»  ساختيم
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�|�|�|�|������}��}��}��}  

آنها در  »اند گذشته  شده  بارانده  بال بر آن  باران  كه  بر شهري«  مكه  مشركان »او قطع«

با   كه  شهري ،اند كرده لوط گذر  بر شهر قوم ، شام  سوي به  شان تجارتي  سفرهاي  هنگام

  آيا آن«لوط بود   شهر قوم  بزرگترين « سدوم«شهر   شد و آن  ساخته  هالك  سنگ  باران

  از كنار شهر سدوم  زيرا آنان  تجارت  براي  شام  سوي سفر به  در هنگام »ديدند؟ را نمي

  كه  است  امر اين  حقيقت :يعني »نداشتند  شدن  اميد برانگيخته  كه  يا اين«گذشتند  مي

  است  اين  آنان  پذيري عبرت  عدم  سبب  نداشتند پس  جزا بيمي  از حشر و نشر براي  آنان

.  

تا   است صخدا   رسول  در تكذيب  مشركان  به  دادن هشدار ،داستانها  اين  از بيان  هدف

  .كنند حذر  پيشين  امتهاي  عذاب  چون  باز آيند و از عذابي  و رسم  راه  از اين
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 ايمان  جاي به :يعني »گيرند مي  ريشخندت  به  كه  نيست  تو را ببينند، جز اين  و چون«

  تمسخر روي استهزا و  به ، اي آورده  آنان  براي  كه  در پيامي  تو و انديشيدن  به  آوردن 

  را بهخدا او   كه كسي  همان  است  آيا اين« :گويند مي  تحقير و اهانت  و از روي  آورده

  اخالق ، تصرفات ، و روش  در راه صخدا   رسول  كه با آن »؟ است  برانگيخته  رسالت
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  بشريت  و كافه ‡پيامبران  همه  اعالي  نمونه ، شيرينشان  فكر رسا و بيان ، متعالي

  .بودند

  ولرس  شد زيرا چون  نازل  ابوجهل  درباره  آيه  اين :است شده  روايت  نزول  سبب  در بيان

  آيا اين( :گفت مي  ريشخندكنان ،گذشتند مي  از برابر وي  خويش  با ياران صخدا 

  بود كه  نزديك  راستي به« )؟ است  برانگيخته  رسالت  خدا او را به  كه  است  كسي  همان

اگر «  رها كنيم آنها را  پرستش  بود كه  نمانده  و چيزي »كند  گمراه  ما را از معبودانمان

و از   ورزيديم نمي  آنها پايداري  بر پرستش  چنانچه :يعني » كرديم نمي  نها ايستادگيبر آ

  نشان  خود مقاومت از  راه  و در اين  نكرده  از آنها نافرماني  كردن در پرهيز صمحمد 

كفر خود سزاوار   سبب به  را كه  عذابي  همان »را ببينند  عذاب  كه  و هنگامي«  داديم نمي

و   حق  از راه » است تر گمراه  كسي  چه  كه  خواهند دانست  زودي به«ستند ه  آن

  ؟ يا مؤمنان  آنان ، هدايت

  

���É��È��Ç��Æ��Å��Ä��������Ã��Â��Á���À���É��È��Ç��Æ��Å��Ä��������Ã��Â��Á���À���É��È��Ç��Æ��Å��Ä��������Ã��Â��Á���À���É��È��Ç��Æ��Å��Ä��������Ã��Â��Á���À  
 :يعني »؟ اي ، ديده است  خود گرفته  خود را خداي  نفس  هواي  كه  كس  آيا آن«

  چيزي  هيچ  و به  برده  فرمان �از خدا  بردن  خود مانند فرمان  نفس  از هواي  كه كسي

  .دهد قرار مي  خويش  و آيين  را دين  و آن  كرده  پيروي  از آن  كه بندد مگر اين نمي  دل

را   سفيدي  سنگ  زماني  شخص  بود كه  چنين  در جاهليت« :گويد مي ك عباس ابن

و  آورد مي  روي  آن  ستشپر  به ، يافت مي  را بهتر از آن  غير آن  پرستيد اما چون مي

آيا تو  !پيامبر  اي :يعني »؟ هستي  آيا تو بر او وكيل« .»نهاد را وامي  اول  سنگ  پرستش

  نه  كه  ؟ درحالي و از كفر برگرداني  آورده  ايمان  راه  تا او را به  او هستي  و ضامن  نگهبان

و   است  پيام  ابالغفقط بر تو   لكهب  هستي  مكلف  آن  به  و نه  كار را داري  اين  تو توان

  . بس
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 نيست  چنين »كنند؟ مي  شنوا دارند يا تعقل  گوش  بيشترشان  كه  پنداري يا مگر مي«

 از »ترند راهگم  آنان  نيستند بلكه«و خرد   عقل بي » جز همانند چهارپايان  آنان« 

 ،گويند مي  او تسبيح  براي ،شناسند را مي  پروردگارشان  زيرا چهارپايان  چهارپايان

  آنچه ،شوند مي  خود منقاد و رام  صاحب  براي ،برند مي  راه  خويش  چراگاههاي  سوي به

 پرهيزند در مي  زيانبار و خطرناك  كنند و از چيزهاي مي  عمل  است  سودشان به  را كه

را   آنان  كه  پروردگاري  شوند و نه آفريدگار خود منقاد مي  براي  نه  گروه  اين  كه حالي

اگر   ترند كه گمراه  دليل  اين  به  از چهارپايان  اينان  همچنين .شناسند مي  است  داده  روزي

  اين  خالفبر ،ستيزند نمي  هم  آن  عليه ،كنند نمي  را درك  توحيد و نبوت  پيام  چهارپايان

ستيز   به  در برابر آن ، حق  شمردن خرد و  تعصب ، مكابره ،عناد  از روي  كه  گروه

  . اميدوار نباش  آنان  هرگز به  خيزند پس برمي

  

W��V��U��T��SW��V��U��T��SW��V��U��T��SW��V��U��T��S����Y�����XY�����XY�����XY�����X��������ZZZZ����c����b��a�� �̀�_�� �̂�]��\��[c����b��a�� �̀�_�� �̂�]��\��[c����b��a�� �̀�_�� �̂�]��\��[c����b��a�� �̀�_�� �̂�]��\��[  
  اين ،شود مي آغاز  وي  و وحدانيت �بر وجود خداوند  گانه پنج  داليل  بيان  آيه  از اين

 :كند مي  و مشاهده  آنها را درك  هر مخلوقي  كه  است  هستي  هاي از پديده  مظاهري  ادله

را   سايه  چگونه :يعني »؟ است  را گسترده  سايه  چگونه  پروردگارت  كه  اي آيا نديده«

  از طلوع  قبل  يهسا  اين  كه ، است  گسترده خورشيد  تا طلوع  صبح  سپيده  دميدن  از هنگام

  سمت  به  شاخص  اشياي  هاي سايه ،كرد  طلوع خورشيد  چون  سپس ، خورشيد است

با  »گردانيد مي  ساكن«را   سايه :يعني »را  آن  خواست مي و اگر«شود  مي  گسترده  غرب

 منشا  و حيوانات  نباتات ، انسان  براي  آن  حركت  از آنجا كه خورشيد اما  ساختن ساكن

 ، متحرك  سايه  از فوايد اين .گردانيد  را متحرك  آن �خداوند ، است  فوايد بسياري

  را نشانه  فقها آن  كه چنان  است  زمان  گيري اندازه  براي  مقياسي  عنوان به  از آن  گيري بهره

  شروع  مانند نماز ظهر كه ،اند از نمازها گردانيده  بعضي  اوقات  شناخت  براي  و مقياسي

 سايه  شدن برابر  در هنگام  آن  وقت  و نماز عصر كه  خورشيد است  زوال  درهنگام  آن

نزد  در ـ  آن  اصلي  سايه  شدن و دو برابر ـدر نزد جمهور  ـ   آن  اصلي  هرچيز با سايه 
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  براي خورشيد را :يعني » گردانيديم  دليلي  خورشيد را بر آن  گاه آن«  است ـ  ابوحنيفه

  جهت  بدان  است  آن  بازتابگر احوال ،خورشيد  احوال  كه  رهنما گردانيديم  اي نشانه  سايه

  براي  سايه ! آري.كند پيدا مي  يا كوتاهي  و گستردگي  شده  با خورشيد زياد و كم  سايه  كه

گرمسير   هاي درسرزمين  بويژه ، است  عظمايي  نعمت  در هر مكاني  و عاقالن  جانداران

  . است  جانداران  تن  كننده  و خنك  بخش راحت  كه

  

��i��h��g�����f��e��d��i��h��g�����f��e��d��i��h��g�����f��e��d��i��h��g�����f��e��d  
  سايه كند،  خورشيد طلوع  كه  گاه آن: يعني » گيريم خود بازمي  سوي را به  آن  سپس«

  خداي  كه است  شود و چنين مي  آن  خورشيد در جو، جانشين  چيند و شعاع برمي  دامن

  اندك اندك و  تدريج  را به  سايه: يعني»  اندك  بازگرفتن  به«گيرد  را باز مي  سايه  متعال

  قرآني  معجزات  بزرگترين از  نمايانگر يكي  آيه  اين. گيرد خورشيد بازمي  آمدن قدر باال به

  عبور آن  در هنگام  انكسار شعاع اگر  دارد، چه  انكسار نور اشاره  موضوع  زيرا به  است

  .١ داشت مي  داد بسيار بيشتريامت  از جو نبود، سايه

  

���u��t��s��r��q��p��o��n��m����l��k��j���u��t��s��r��q��p��o��n��m����l��k��j���u��t��s��r��q��p��o��n��m����l��k��j���u��t��s��r��q��p��o��n��m����l��k��j  
پوشاند  اشياء را مي  كه »گردانيد  شما لباسي  را براي  شب  كه  ذاتي  آن  و اوست«

  در آن  كه »گردانيد  آرامش  را مايه  و خواب«آيد  بر آنها فرود مي  ومانند لباسي

 و  آسايش  و به  ها بريده و مشغله  از كار و گرفتاري  بخوا  آساييد زيرا در هنگام مي

  روح و  جسم  به  دادن  آرامش  براي  حركت  كننده  قطع :سبات .رويد فرو مي  كامل  راحتي

  بيداري  كه  كنيم مي  مالحظه »شما قرار داد  وجوش جنب  و روز را زمان«  است

  . است  مرگ  شبيه  كه  است  شده  تشبيه  اي غنودگي  به  و خواب  حيات به

در   وجوش و روز و جنب  آن  و آسايش  خواب ، آن  و آرامش  شب ،خورشيد ، سايه  پس

زيرا   است  هستي در  آفريدگار توانا و متصرف  بر وجود خداي  روشن  داليلي  همه ، آن

  رامشآ  مايه ، شب  وسكوت  و تاريكي  و كار و فعاليت  وجوش روز بستر جنب  روشني
                                                 

  .»القرآنيه  الظاهره»  كتاب  كنيد به  بيشتر ، نگاه  تفصيل  براي 1
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  شروع  براي  آن  ساختن  آماده و  و جان  جسم  و استراحت  آسايشمندي  براي  و ظرفي

  براي ـتماما  ـرا   هر ظرفي  متعال  وخداي  و پيكار است  از كار و تالش  روند جديدي

  . است  كرده  آماده ،دارد  مناسبت  با آن  كه  چيزي

  

b��a�� �̀���_��~}��|��{��z��y��x��w��vb��a�� �̀���_��~}��|��{��z��y��x��w��vb��a�� �̀���_��~}��|��{��z��y��x��w��vb��a�� �̀���_��~}��|��{��z��y��x��w��v����������d��c��d��c��d��c��d��c  
 :يعني »فرستاد  بخش مژده  خويش  رحمت  بادها را پيشاپيش  كه  كس  آن  و اوست«

 » طهور فروفرستاديم  آبي  و از آسمان«  پروردگار است  رحمت  كه  باران  پيشاپيش

آيد  فرود نمي  پليدي يا  چيز نجس  بر هيچ  آسمان  زيرا آب  است  كننده پاك  پاك :طهور

  .گرداند مي  را پاك  آن  كه مگر اين

 صخدا  رسول  كه  است  آمده � ابوسعيد خدري  روايت  به  شريف  در حديث

  نجس را  چيز آن  و هيچ  است  كننده  پاك  آب :ء شي  الماء طهور الينجسه  نإ« :فرمودند

  .»گرداند نمي

  

��o��n��m��l��k���j���i��h��g��f��e��o��n��m��l��k���j���i��h��g��f��e��o��n��m��l��k���j���i��h��g��f��e��o��n��m��l��k���j���i��h��g��f��e  
  پژمرده  سرزميني«  از آسمان  فرودآورده  باران  آب  آن  يلهوس  به :يعني » آن  وسيله  تا به«

ها در  مدت  كه  گياهي بي  ها از زمين ها و رستني سبزه  آوردن با بيرون » گردانيم  را زنده

  درآيد و گل  وجوش جنب  به  آمده  بيرون  تا از بستر پژمردگي  است  بوده  باراني  انتظار نم

ـ از   ايم  كرده  خلق  كه  آنچه به«را   آب :يعني »را  و آن«اند بروي  و طراوت  و گياه

و   سرحان«  مثل ، است  انسان جمع :اناسي » بسيار ـ بنوشانيم  و انسانهاي  چهارپايان

  . است « نون«از   بدل »يا«  پس »و گرگها  گرگ :سراحين

  

��y��x��w��v��u��t���s����r��q��p��y��x��w��v��u��t���s����r��q��p��y��x��w��v��u��t���s����r��q��p��y��x��w��v��u��t���s����r��q��p  
پند  تا  كرديم  بيان  گوناگون  در ميانشان«و اندرزها را   آيات :يعني »را  آن  راستي و به«

را در   باران  كردن  ابرها و نازل  آوردن و پديد  سايه  گستراندن  ذكر احوال :يعني »پذيرند

كنند و پند   انديشه در آنها  تا عاقالن  كرديم  مكرر بيان  آسماني  و ساير كتابهاي  قرآن
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  در اوقات ، مختلف  سرزمينهاي در  مردم  را ميان  باران :است  اين  نيمع  قولي به .بگيرند

  گردش ـديگر   در جايي  در اينجا وگاهي  گاهي ـ  متفاوت  هاي و كيفيت  مختلف

  هاي سرزمين  و در بعضي  بارانيم مي بسيار  ها از آن از سرزمين  در بعضي  پس  دهيم مي

  .كنند  انديشه و  پند گرفته  آن  هتا ب  فرستيم مي  كم  ديگر از آن

و   عباس كثير از ابن  ابن . شويم روبرو مي  اسالم  بزرگ  از معجزات  در اينجا نيز با يكي

ديگر در   از سال  سالي  هيچ« :گفتند  آيه  در تفسير اين  كند كه مي  نقل �مسعود  ابن

  نقاط مختلف خواهد در  كه  نهگو  را آن  باران  عزوجل  خداي  ولي  نيست  بيش  بارندگي

  را اثبات  معني  همين معاصر  دانشمندان  كه  ذكر است  شايان .»آورد مي  گردش  به  زمين

و   كم  اي و ذره  است  ثابت  پيوسته  در جهان  باران  تبخير و نزول  نسبت :اند و گفته  كرده

شود  نمي  زياد و كم ،كند مي  جذب را  آن  زمين  كه  اي ساالنه  شود زيرا گرماي زياد نمي

 ،كند پيدا مي  تفاوت  زمين  نقطه  يا آن  اين در  كه  است  باران  جزئي  نسبت  فقط اين  پس

انكار و  :نعمت  كفران »را نپذيرفتند  كفران جز  بيشتر مردم  ولي«  آن  كلي  نسبت  نه

در   را بر خويش  منان  خداي  نعمت  به  اعتراف  بيشتر مردم :يعني . است  آن  ناسپاسي

  را به  آن  نگفتند بلكه  شكر و سپاس  آن را بر �خداوند نپذيرفتند و  باران  فروفرستادن

  يا فالن ،ساقط شد  كه  اي ستاره  فالن  سبب به :و گفتند  داده  نسبت  يا ستارگان  بتان

و   خود در مغرب  از مكان  اي سقوط ستاره :يعني . يافتيم  باران ،كرد  طلوع  كه  اي ستاره

  فضل  به :پنداشتند و نگفتند  باران  فرود آمدن  را سبب  از مشرق  آن  رقيب  ستاره  طلوع

  . يافتيم  باران  وي  رحمت و  منان  خداي

  

��¢��¡�����~��}��|����{��z��¢��¡�����~��}��|����{��z��¢��¡�����~��}��|����{��z��¢��¡�����~��}��|����{��z  
  كه نانچ :يعني » يختيمانگ برمي  اي هشداردهنده  ا در هر شهريقطع  خواستيم و اگر مي«

  در ميانشان  گونه را نيز اين  رسالت  خواستيم اگر مي ، كرديم  تقسيم  را در ميانشان  باران

  هم  و آن  فرستاديم را  هشداردهنده  فقط يك  بلكه  نكرديم  چنين  ولي  كرديم مي  توزيع

  و تو به  هستي  جهانيان  همه  براي  عامي  رحمت  زيرا تو باران !صمحمد   اي  تو هستي

  . گيري  دوش بر را  از پيامبران  بار فوجي  كه  را داري  آن  شايستگي  تنهايي
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  به ، نكن  و موافقت  مجامله  با آنان  وجه هيچ به » مكن  اطاعت  ، از كافران پس«

  خويش  در دعوت ، پا بزن  پشت ،شود مي  مطرح  آنان  از سوي  كه  سازش  پيشنهادهاي

  به  با آنان«  قرآن  وسيله  به :يعني » و با آن«ورز   پايداري  و در آن  كوشا باش  سخت

  جهادي :بزرگ جهاد . بخوان  بر آنان  است  را در قرآن  و آنچه »بپرداز  بزرگ  جهادي

  و آياتحجتها   كه  كنيم مي  مالحظه  پس .نباشد  و تزلزلي  سستي  هيچ  در آن  كه  است

  . است  آن  مخالفان  عليه  جهاد اسالم  وسيله  بزرگترين  قرآن

  

��½��¼��»�����º��¹�� �̧�¶��µ�� �́�³��²��±���°������ �̄�®���¬��«��½��¼��»�����º��¹�� �̧�¶��µ�� �́�³��²��±���°������ �̄�®���¬��«��½��¼��»�����º��¹�� �̧�¶��µ�� �́�³��²��±���°������ �̄�®���¬��«��½��¼��»�����º��¹�� �̧�¶��µ�� �́�³��²��±���°������ �̄�®���¬��«  
 كرد  روان  هم  سوي  و به » برآميخت  هم به  زنان دو دريا را موج  كه  ذاتي  و اوست«

 بسيار خوشگوار  آب :فرات » است  ديگر شور تلخ  خوشگوار و آن  شيرين  يكي  اين«

 »داد استوار قرار  و حايلي  دو، برزخ  آن  و ميان«  است  بسيار نمكين  آب :و اجاج

دريا قرار  دو  در ميان  خويش  قدرت  به  متعال  خداي  كه  است  و حايلي  حجاب :برزخ

يكديگر  آنها به  آب  شدن  و از آميخته  جدا گردانيده  آنها را از هم  كه  است  داده

  با آب  شيرين  آب  شود و نه يكجا مي  شيرين  با آب  نمكين  آب  نه  كند پس مي  جلوگيري

  . نمكين

  ريختن  و محل  را در دهانه  آب  دو نوع  اين  متعال  خداي  باشد كه  شايد مراد اين

  چيره  شيرين  بر آب شور  آب  نه ،وجود  آميزد اما با اين مي  هم به ـمثال  ـها  رودخانه

  بر آب  شيرين  آب  و نه ـكند   غلبه  خود بر آن  از نظر خاصيت  كه  اي گونه به ـشود  مي

خود   حال  به  آب  هر دو نوع  وتعالي تبارك  خداي  قدرت  به  شود بلكه مي  شور چيره

نياز   آب  هر دو گونه به ، ديگر از جانداران  بشر و بسياري  كه اين  سبب به ،مانند مي  باقي

  .دارند
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آفريد   اندام  تمام  انساني ، نطفه  از آب :يعني »آفريد  بشري  از آب  كه  ذاتي  و اوست«

از   كه  وآنچه  است  والدت :مراد از نسب »قرار داد  و سببي  او پيوند نسبي  براي  گاه آن«

 ، خواهري ، برادري ، فرزندي ، پدر يا مادربزرگي ، مادري ، پدري  از رابطه ؛آيد پديد مي  آن

  در ميان  از ازدواج  پديدآمده  رابطه :مراد از صهر . و فرزندانشان  بودن  دايي ، عمويي

با   هر دو خانواده  و ميان  شوهرش  همسر و خانواده ، همسرش  شوهر و خانواده

  شوهر براي  اويند و نزديكان  خواهران ،شوهر  همسر براي  كاننزدي  پس  ديگر است يك

  گيرد و همه مي بر آنها را در  دوي هر ، خويشاوندي  و رابطه  پدر شوهر است ،همسر

  .آيد  پديد مي ناچيز  آب  ها از آن رابطه  اين

  آيد و از زن پديد مي  از مرد نسب« :گويد مي « القرآن  ظالل  في«تفسير   صاحب

  كه » تواناست  رههموا  و پروردگارت« .« است  اين )ا و صهرانسب(و تفسير   خويشاوندي

و   بزرگ  هاي توانايي  از جمله ، ذكر شده  دو جنس  به  وي  و تقسيم  انسان  آفرينش

  . است  نظير وي بي

  

���Û��Ú��Ù��Ø�������×��Ö��ÕÔ�����Ó����Ò��Ñ��Ð���Ï��Î��Í��Ì���Û��Ú��Ù��Ø�������×��Ö��ÕÔ�����Ó����Ò��Ñ��Ð���Ï��Î��Í��Ì���Û��Ú��Ù��Ø�������×��Ö��ÕÔ�����Ó����Ò��Ñ��Ð���Ï��Î��Í��Ì���Û��Ú��Ù��Ø�������×��Ö��ÕÔ�����Ó����Ò��Ñ��Ð���Ï��Î��Í��Ì  
را   اگر آن »بخشد سود مي  آنان  به  نه  پرستند كه را مي  خدا چيزي  جاي به«كفار » و«

  گوياي امر  و اين .را فرو گذارند  اگر آن »رساند مي  زيان  آنان  به  و نه«كنند   پرستش

 » است«  شيطان » پشتيبان  پروردگارش  بر نافرماني  و كافر همواره«  است  مشركان  جهل

  .كند مي  و پشتيباني  پروردگار ياري  و او را بر نافرماني  كرده  پيروي  از شيطان

  عام  ولي شد  نازل  ابوجهل  درباره  كريمه  آيه« :گويد مي  نزول  سبب  در بيان � عباس ابن

  .« سبب  بودن  خاص  نه ، لفظ معتبر است  بودن
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و   نده بها  كفر و عنادشان  به  پس » ايم نفرستاده  و هشداردهنده  رسان و تو را جز مژده«

از  . نيستي  بيش  اي دهنده  زيرا تو بشارتگر و بيم ـنشو   اندوهگين  ايمانشان  بر عدم

  :كن  زير توجه  فرمان  سه  اين  به  روي اين

  

��U��T���S����R��Q��P��O��N��M��L��K���J��I��H��G��U��T���S����R��Q��P��O��N��M��L��K���J��I��H��G��U��T���S����R��Q��P��O��N��M��L��K���J��I��H��G��U��T���S����R��Q��P��O��N��M��L��K���J��I��H��G  
جز  ، طلبم از شما نمي  مزدي  هيچ«  رسالت  يا تبليغ  قرآن  بر تبليغ :يعني » بر آن: بگو«

  كه كسي  ولي :يعني »گيرد  در پيش  پروردگارش  سوي به  بخواهد راهي  هر كس  كه اين

و   صدقات در جهاد و  مال  و با انفاق  شايسته  با عمل  پروردگارش  سوي خواهد به مي

  خود راه  به  ترديدي  بايد هيچ  انجامد پس مي  و ثواب  رحمت  به  بجويد كه  راهي ، غيره

  احسان  من  به ، و رسالت اجر و مزد تبليغ  با دادن :كه  است  مراد اين .كند  و چنين  نداده

  كنيد و اين  خود احسان  به  متعال و شكر خداوند  كار خير و عبادت  با انجام  نكنيد بلكه

  .دهد مي  پاداش  مرا بر آن  عزوجل  زيرا خداي  است  مزد من  همان
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  منافع  در تمام  كه  اي پاينده  هميشه  زنده » كن  ميرد توكل نمي  كه  اي زنده  و بر آن«

 و شاكرانه«ميرد  مي  كه  اي بر زنده  نه ، كن  بر او توكل  شود پس مي  او تكيه  به  ومصالح

 با  كه  ياد كن  و تنزيهي  پاكي  چنان  به  نقصان  او را از صفات :يعني » گوي  او را تسبيح 

 سبحان  خداي  از آن  و ستايش  پاكي :بگو  باشد لذا چنين  پيوسته  وي  حمد و سپاس

  در تسبيح صخدا   رسول  كه  است  آمده  شريف  در حديث  جهت  بدين . است 

 و  پاكي !پروردگار ما  اي !بارخدايا :ربنا و بحمدك  اللهم  حانكسب« :گفتند مي خويش

  به  تعالي  حق  كه  بس  همين » بس  آگاه  بندگانش  گناهان  و او به« .« تو راست  ستايش

  .ماند نمي  پنهان  از آنها بر وي  و چيزي  است  آگاه  بندگانش  گناهان  امور و از جمله  همه
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 روز آفريد  ، در شش دو است  آن  ميان  را كه  و آنچه  آسمانها و زمين  كه  كسي همان«

 ، داناتر است  آن  خود به  كه  كيفيتي  به  بر عرش :يعني » استوا يافت  بر عرش  گاه آن

او  :يعني « رحمان»  زماني  ترتيب  نه ، است  اخباري  ترتيب  براي « گاه آن :ثم« . ا يافتواست

  كه  است  داند و روشن مي  كه » بپرس  اي از خبره  اش درباره  پس«  است  رحمتگر عام

  . تر نيست داناتر و آگاه صمحمد   حضرت  و پيامبرش  از بنده �خداوند  به  كسي

  

��f��e��d��c��b��a�� �̀����_��~��}��|��{��z����y��x��f��e��d��c��b��a�� �̀����_��~��}��|��{��z����y��x��f��e��d��c��b��a�� �̀����_��~��}��|��{��z����y��x��f��e��d��c��b��a�� �̀����_��~��}��|��{��z����y��x  
  رحمان را بجز  ديگري  ما رحمان ؛گفتند  مكه  مشركان :است  آمده  نزول  سبب  در بيان

  بود پس  ناميده  خود را رحمان  بود كه  كذاب  مراد آنها مسيلمه . شناسيم نمي « يمامه«

  رحمان: گويند مي كنيد،  سجده  رحمان  براي: شود  گفته  آنان  به  و چون« :شد  نازل

را با انكار   آن ،شنيدند را  سبحان  خداي  از صفات  صفت  اين  نچو :يعني »؟ چيست

  تو به  كه  بريم  سجده  چيزي  آيا براي«كردند   اظهار ناآشنايي  آن  به  و نسبت  كرده  تلقي

او   براي  كردن  سجده  ما را به تو  كه  بريم  سجده  رحماني  براي :يعني » دهي مي  ما فرمان

و   بر نفرت  سجده  به  دادن  فرمان :يعني »افزايد مي  و بر رميدنشان« ؟ دهي مي  فرمان

  .افزايد مي  از آن  شان و دوري  از دين  شان رمندگي

  .نظر دارند  اتفاق ، است  تالوت  سجده  از آيات  آيه  اين  امر كه  علما بر اين

  

r��q��p��o��n��m��l��k��j����i��h��gr��q��p��o��n��m��l��k��j����i��h��gr��q��p��o��n��m��l��k��j����i��h��gr��q��p��o��n��m��l��k��j����i��h��g  
  برجهاي :مراد از بروج » است  آفريده  برجهايي  در آسمان  هك  كسي  آن  است  مبارك«

 ، سرطان ،جوزا ،ثور ، حمل :عبارتند از  كه  است  آن  گانه دوازده  منازل  يعني ، ستارگان

قصر بلند   يعني « برج« آنها را . دلو و حوت ، جدي ، قوس ، عقرب ، ميزان ، سنبله ،اسد

  و در آن«هستند   بلندي  هاي كاخ  خود همچون  كنانسا  براي  ناميدند زيرا ستارگان
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با   كه » تاباني  و ماه«داد  قرار  خورشيد فروزاني  در آسمان :يعني »قرار داد  چراغي

  و گرمابخش  فروزان ،خورشيد مانند نور  نور آن  كند ولي مي  را روشن  خود زمين  طلوع

 )سرجا(ديگر   قرائت  در يك« :گويد مي« األساس«در تفسير   سعيد حوي  شيخ . نيست

 ـ  كريمه  آيه  پس  خورشيد است  همان  سراج و  است  سراج  جمع  سرج ، است  آمده

  خورشيد و اين  يك  به  كند نه مي  متعدد اشاره  خورشيدهاي وجود  به ـ  قرائت  بنابراين

  دريافته ! آري .اند  دريافته و  عصر شناخته  را فقط در اين  آن  مردم  كه  است  معنايي  همان

  اين  از آنجا كه  مانند خورشيد ما هستند ولي  خورشيدهايي  همه  ستارگان  اند كه

  .»رسند نظر مي  به  كوچك ،دورند از ما  ستارگان

  

t���st���st���st���s������¡�������~��}�����|��{��z��y��x��w��v��u��¡�������~��}�����|��{��z��y��x��w��v��u��¡�������~��}�����|��{��z��y��x��w��v��u��¡�������~��}�����|��{��z��y��x��w��v��u  
 از آنها در پي  يكي  كه »دادديگر قرار  يك  و روز را جانشين  شب  كه  ذاتي  و اوست«

و   و روز در روشنگري  آيد لذا شب ديگر مي  رود و آن مي  اين  سپس ،آيد مي  ديگري 

  گرفتن پند  خواهان  كه  كسي  براي«آيند  ديگر مي يك  از پي  و كمي  و افزوني  تاريكي

  اين  به ،دبينديش و روز  شب  در اختالف ،آموز عبرت  پندگيرنده  چون :يعني » است

  اي دهنده ناگزير نقل ،ديگر  حال  به  و روز از حالي  شب  انتقال  برد كه مي  پي  حقيقت

  عزوجل  خداي  خواهد كه مي و » است  گزاري سپاس  خواهان«  كه  كسي  براي »يا«دارد 

و  شكر ، است  و روز نهاده  شب  درآفرينش  كه  بسياري  و الطاف  بزرگ  هاي را بر نعمت

  .گزارد  سپاس

  اوقات  تعيين  و روز را براي  شب  تعالي  حق  يعني« :گويد مي  كثير در تفسير آيه  ابن

 ،شود  فوت از او  عملي  در شب  كه  كسي  پس  است  ديگر قرار داده آمد يك پي ، عبادت

  در شبرا   آن ،شود  از او فوت  در روز عملي  كه  كند و كسي مي  را در روز جبران  آن

  .»كند مي  جبران
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 و  آرامش :هون »روند مي  راه  فروتنانه  زمين  بر روي  اند كه كساني  رحمان  و بندگان«

  خداي  فرمان  كه  نيست  مراد اين  البته . است  و فخرورزي  كشي گردن ،تكبر  بدون ،وقار

  شكستگي به ـ  و ريايي  طور ساختگي به ـ  مارانمانند بي  به  بندگان  كه  است  اين  رحمان

  نشانه  دارند كه برمي  گام  فرازيي و گردن  با عزت  آنان  كه  است  مراد اين  روند بلكه  راه

  حركت  چنان  رفتن  در راه صخدا   رسول  كه چنان  است �خدا  براي  متواضع  مؤمن

  نيز راه  صالح  از سلف  بعضي .آيند فرود مي  بلند و مرتفعي  از مكان  گويي  كردند كه مي

 �عمر :است  شده  روايت  دانستند تا بدانجا كه مي  را مكروه  و تصنع  پژمردگي  به  رفتن

؟  آيا بيماري ، است شده  تو را چه :فرمود ،رود مي  راه  و پژمرده  سست  را ديد كه  جواني

او   بلند كرد و به  را بر سرش  مشير خويشش �عمر  گاه آن ! اميرالمؤمنين  اي  نه :گفت

  هستند كه  كساني  رحمان  بندگان »و« .برود  راه  و چابكي  داد تا با نيرومندي  فرمان

بر  :يعني »دهند مي  پاسخ  دهند، با سالم قرار  خطاب  را طرف  آنان  جاهالن  چون«

  را در پيش  و بردباري  تحمل  وشر ،بينند مي  و ناداني  جهالت  اهل  از سوي  كه  آزارهايي

  سالم  البته ، سالم  اين  كه ! سالم :گويند مي  بلكه كنند نمي  جهالت  و مانند آنان  گرفته

يا  . شري  و نه  است  خيري  در آن  نه  كه  است  متاركه  سالم  بلكه  نيست  درود و تحيت

از آزار   گويند كه مي  و حكيمانه  يممال  سخني  برابر جاهل در :است  اين « سالم«مراد از 

  .مانند  سالمت  او به

  

��µ�� �́�³������²��±���°��µ�� �́�³������²��±���°��µ�� �́�³������²��±���°��µ�� �́�³������²��±���°  
  كنان قيام و  كنان سجده  پروردگارشان  را براي  شب  اند كه كساني«  رحمان  بندگان »و«

و   روهايشان بر  كنان را سجده  آن  يا بيشتر قسمتهاي  شب  تمام  آنان :يعني »گذرانند مي

  .آورند روز مي  نماز و تهجد به  حال در  بر پاهايشان  كنان قيام
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را از ما   جهنم  عذاب !پروردگارا: گويند مي  اند كه  كساني«  رحمان  بندگان »و«

  . است  و دائمي  الزم :غرام » پايدار است  آن  عذاب  گمان ، بي بگردان

  

�Å��Ä�Å��Ä�Å��Ä�Å��Ä������È��Ç��Æ��È��Ç��Æ��È��Ç��Æ��È��Ç��Æ  
 ، اقامت  براي  دوزخ  آتش  در حقيقت :يعني » است  و بد مقامي  بدقرارگاه  آن  راستي به«

  . از دوزخ �خدواند  به  بريم مي  پناه . است  و بدمكاني  بد جايگاه
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 بخل  كنند و نه مي  اسراف  ند، نهكن  انفاق  چون  اند كه  كساني«  رحمان  بندگان »و«

در   كه  هرچند راهي ، بسيار است  كردن  از حد با انفاق  در گذشتن :اسراف »ورزند مي 

و «  است  در انفاق  ورزيدن  و بخل  گرفتن تنگ :اقتار .باشد  حاللي  راه ،شود مي  انفاق  آن

 ، است  روي ميانه و  اعتدال  هب  انفاق :قوام » دو حد وسط است  اين  در ميان  شان شيوه

  هم  ولخرجي  گونه آن نماند و  و برهنه  گرسنه ،فقير  كند كه  انفاق  در حدي  كه  اي گونه به

  او گشايش  به �خداوند اگر  كرد بلكه  روي و زياده  اسراف :بگويند  مردم  نكند كه

 ،نياز خود  وقت  براي  ولي گيرد  در پيش  دستي و گشاده  و بخشش  بذل ،كرد  عنايت

  .بكند  هم  ذخيره

  پيشه  روي ميانه  كه  كسي« :فرمودند ص  اكرم  رسول  كه  است  آمده  شريف  در حديث

  حسنأ ما« :است  آمده  شريف  در حديث  همچنين .»نشد  هرگز فقير و محتاج ،كرد

  نيكوست چقدر :ةعبادال القصد في  حسنأالفقر وما   القصد في  حسنأوما   الغني  القصد في

  نيكوست فقر و چقدر  در حال  روي ميانه  چقدر نيكوست ، در توانگري  روي ميانه

  .« در عبادت  روي ميانه
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  خونريزي كشتار و  شرك  از اهل  مردماني :گويد مي  نزول  سبب  در بيان � عباس ابن

و   آمده صخدا   رسول نزد  سپس ،كردند و بسيار كشتند و زنا كردند و بسيار كردند

ما خبر   اما اگر به  نيكو است  بسي  خواني مي فرا  آن  سوي تو به  كه  آنچه  راستي به :گفتند

  .شد  نازل  مباركه  آيه  اين  سپ ! است  اي كفاره  ايم شده  مرتكب  كه  آنچه  براي  كه  دهي

و  دعا: يعني »خوانند ديگر نمي  با خدا معبودي  اند كه كساني«  رحمان  بندگان »و«

قرار  خود پروردگار  را براي �كنند تا غير خدا نمي  صرف �غير خدا  را براي  نيايش

 حق  به جز«را   كشتنش: يعني » است كرده  خداوند حرام  را كه  نفسي  و هيچ«دهند 

  كردن زنا ،)مرتد  كشتن(  كفر بعد از ايمان: مورد است  در سه  حق  به  كشتن »كشند نمي 

  را بدون  جنسي  مقاربت: يعني »كنند و زنا نمي«  قصاص  به  و كشتن ١ بعد از احصان

  چيزي :يعني »كند  چنين و هر كس«شمارند  نمي  حالل ،)كنيزي(  يمين  يا ملك  ازدواج

 »را  اثام« ؛  شود در آخرت مي و روبرو »بيند مي« ؛دهد   ذكر شد انجام  را كه  چهاز آن

  . و كيفر است  مجازات :اثام

  

��a�� �̀�����_�� �̂�]��\��[����Z��Y��a�� �̀�����_�� �̂�]��\��[����Z��Y��a�� �̀�����_�� �̂�]��\��[����Z��Y��a�� �̀�����_�� �̂�]��\��[����Z��Y  
و   خواري  به  در آن  شود و جاودان مي  دوچندان  عذاب  او در روز قيامت  براي«

  .ماند مي  جاودانه  و حقارت  ذلت  به ، دوچندان  در عذاب :يعني »بماند  زاري

  

���q��p��o��nm��l��k����j��i���h��g��f��e��d��c��b���q��p��o��nm��l��k����j��i���h��g��f��e��d��c��b���q��p��o��nm��l��k����j��i���h��g��f��e��d��c��b���q��p��o��nm��l��k����j��i���h��g��f��e��d��c��b
��s��r��s��r��s��r��s��r  

  و كار شايسته« صمحمد   به »آورد  و ايمان«  از شرك »كند  توبه  كه  مگر كسي«

هستند   كساني  اينان  پس«  نيست  عذابي  كس  بر اين  پس  خويش  بعد از توبه »كند  پيشه

                                                 
  ).همسر  داراي  مرد و زن(  محصنه  و زن  مرد محصن  زناي:   يعني 1
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  مهربان  آمرزنده  كند و خدا همواره مي  تبديل  حسنات  را به  داوند سيئاتشانخ  كه

  حسن با ـرا   ها و طاعات نيكي  برايشان  آن  جاي و به  محو كرده  را از آنان  گناهان » است

  .رساند مي  ثبت  به ـ  وي  سوي به  و انابتشان  و طاعت  عمل

  بدكرداري و  در گناه  از ايمانشان  قبل  هستند كه  يمؤمنان  اينان« :گويد مي � عباس ابن

  حسنات سوي و به  نموده  گردان را از بديها روي  آنان �خداوند  قرار داشتند پس

  تبديل .فرمود  عنايت  عوض  ها را برايشان نيكي ،بديها  جاي به  نتيجه برگردانيد و در

و   شرك  جاي به را  ايمان  برايشان  متعال  خداي  كه  است  در دنيا اين  حسنات  به  سيئات

  خويش  را ازبدكاريها در پناه  فرمايد و ايشان مي  عنايت  عوض ، شك  جاي را به  اخالص

دهد  نيكو مي  با توبه  شايسته  عمل  انجام  توفيق  آنان  به  يعني ،كند مي  و حفظشان  قرارداده

  بين را از  سيئات  همانا حسنات( : z ¢���£��¤��¥}� :فرمايد مي  كه چنان

  اتبع« :فرمودند ص  اكرم  رسول  كه  است  آمده  شريف  در حديث .»114/هود« )برند مي

را محو   آن ، كن  دنبال  را با نيكي  بدي :حسن  بخلق  الناس  تمحها، وخالق  ةالحسن  ةالسيئ

  .« نيكو رفتار كن  اخالقي  به  كند و با مردم مي

  حسنات  به  نصوح  با توبه  سيئات  كه بدان« :گويد و مي  داده  را ترجيح  معني  اينكثير   ابن

 ،آورد مي ياد  را به  اش او گذشته  چون  كه  جهت  مگر بدين  نيست  شود و اين مي  تبديل

  تبديل  طاعت  به  وي  اعتبار گناه  اين  به  گويد پس و استغفار مي  و استرجاع  شده  پشيمان

  باره  در اين  كه چنان شوند مي  تبديل  حسنات  به  وي  اعمال  ها در نامه شود و بدي مي

  .« است  آمده  صحيحي  احاديث

  

��}��|���{������z��y��x��w��v����u��t��}��|���{������z��y��x��w��v����u��t��}��|���{������z��y��x��w��v����u��t��}��|���{������z��y��x��w��v����u��t  
  انجام  صالح  و عمل«باز گردد  �خدا  سوي  به  دل  و از صدق »كند  توبه  و هر كس«

 طور او به :يعني »گردد خداوند باز مي  سوي شايد به و يدبا  كه او چنان  دهد، حقا كه

هر  :است  اين  معني  قولي به . است  باز گشته �خداوند  سوي به  تمام  و با قوت  راستين

  توبه  آن  نگرداند پس  ثابت  خويش  را با عمل  توبه  كند اما آن  توبه  خويش  زبان  به  كس
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 )نصوح( راستين  توبه �خدا  سوي به  فقط كسي  بلكه  سودمند نيست  وجه  هيچ  به  وي

  .باشد  گردانيده  و محقق  ثابت ، شايسته  را با اعمال  خويش  توبه  كه  است  كرده

  

��g��f��e������d��c��b���a���� �̀�_��~��g��f��e������d��c��b���a���� �̀�_��~��g��f��e������d��c��b���a���� �̀�_��~��g��f��e������d��c��b���a���� �̀�_��~  
 :است  اين  معني  قولي به »دهند نمي  دروغ  گواهي  اند كه كساني«  رحمان  بندگان »و«

  مشاهده را  يابند و آن حضور نمي  باطل  در مجالس  اند كه كساني  رحمان  بندگان

  نيست  دروغي  متعال  خداي  به  و باالتر از شرك  است  و باطل  دروغ )زور( .كنند نمي

  و محافل  مجالس حضور در ! آري . است )زور(بزرگتر از  �خداوند  به  زيرا شرك

  . است �خدا  دين  و عليه  باطل ، دروغ  محافل  زيرا اين  است )زور(از   بدعت

  آيا شما را از بزرگترين« :فرمودند ص  اكرم رسول  كه  است  آمده  شريف  در حديث

 ،چرا :گفتند  اصحاب .را تكرار كردند  سخن  بار اين  ؟ و سه نگردانم  كباير آگاه

  كه درحالي و  والدين  نافرماني ،خداوند  به  شرك :فرمودند .كنيد  ما را آگاه !هللا يارسول

 :باشيد  آگاه ، دروغ  و گفتن :باشيد  آگاه  هان :فرمودند  گاه نشستند و آن ،بودند  داده  تكيه

 :با خود گفتند  اصحاب  كه كردند تا بدانجا را تكرار مي  آن  پيوسته  پس .« دروغ  و گواهي

  بگذرند، كريمانه  لغوي بر امر  و چون« .كنند  سكوت صخدا   رسول  كاش  اي

 .روگردانند  از آن  گذرند كه مي  كار لغو و بيهوده  از برابر آن  درحالي :يعني »گذرند مي

در امور لغو   خود را از درآمدن  كه  كساني :يعني . است  اي بيهوده  يا سخن  هر عمل :لغو

لغو   ند و با اهلدار مي  را پاس  خويش  نفس  و كرامت  بركنار نگاهداشته  و بيهوده

  .كنند نمي  و همنشيني  معاشرت

  

��r��q��p��o��n��m���l���k��j����i��h��r��q��p��o��n��m���l���k��j����i��h��r��q��p��o��n��m���l���k��j����i��h��r��q��p��o��n��m���l���k��j����i��h  
 »آرند  يادشان را فرا  پروردگارشان  آيات  چون  اند كه كساني«  رحمان  بندگان »و«

  از پندها و اندرزها وعبرتهاست  در قرآن  را كه  بخوانند يا آنچه  را برايشان  قرآن :يعني

بر   و بينايي  با شنوايي  بلكه »افتند نمي  سجده  كور و كر به  بر آن«تذكر دهند   يشانا  به

  .برند مي  بهره  آيات  افتند و از آن مي  سجده  به  آن
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��¡�������~���}��|��{��z��y��x��w��v�����u��t��s��¡�������~���}��|��{��z��y��x��w��v�����u��t��s��¡�������~���}��|��{��z��y��x��w��v�����u��t��s��¡�������~���}��|��{��z��y��x��w��v�����u��t��s  
و   رانما از همس  به !پروردگارا: گويند مي  اند كه  كساني«  رحمان  بندگان »و«

 بخشيدن  با توفيق ـرا   آنان :يعني »ما باشد  چشمان  روشني  مايه  كه  ده  آن  فرزندانمان

 « العين قره« . ده قرار  آفرين و مسرت  بخش ما شادي  براي ـ  خويش  طاعت  به  ما و آنان 

  كه چنان  است  مسرت و  شادماني  دليل  چشم  اشك  زيرا خنكي  چشم  اشك  خنكي :يعني

  .باشد مي  و اندوه  بر غم  دليل  اشك  گرمي

  عمل ،بميرد  انسان  چون« :فرمودند ص  اكرم رسول  كه  است  آمده  شريف  در حديث

  كه  صالحي يا فرزند ، سودبخش  عملي ، جاري  صدقه :شود مي  چيز قطع  جز از سه  وي

قرار   الگويي ما را :يعني » ده قرار  پرهيزگاران  و ما را پيشواي« .»دعا كند  وي  در حق

  .ما در كار خير اقتدا كنند  به  پرهيزگاران  كه  ده

  را طلب  بايد آن  كه  است  از اموري  ديني  رياست  كه دارد بر اين  روشني  داللت  آيه  اين

در   مردم  كه  بزرگي  نفع  جهت به  بلكه  آن  به  فخركردن  براي  نه ،بود  راغب  كرد و در آن

  .دارد  رياست  اين  كه  اجر عظيمي  آوردن  دست  به  دارند و براي  وي  رياست

  واالي  خلعت  به  آراسته  مؤمنان  براي  صفت  نه  دربرگيرنده )63تا  74  آيه(  پس

  . است )عبادالرحمن(

  

��«��ª��©�� �̈�§��¦�����¥����¤���£��¢��«��ª��©�� �̈�§��¦�����¥����¤���£��¢��«��ª��©�� �̈�§��¦�����¥����¤���£��¢��«��ª��©�� �̈�§��¦�����¥����¤���£��¢  
  پاداش را  غرفه  اند كه«  در فوق  شده ذكر  زيباي  اوصاف  به  موصوف » گروه  اين«

  پس . است  بهشت  منازل  و بهترين  از بلندترين  عبارت ، رفيع  درجه  يعني :غرفه »يابند مي

بر  »اند ورزيده  كه  خاطر صبري به«  است  آنان  مخصوص  بهشت  معالي  هاي غرفه

  به  برخي :يعني »شوند مي روروب  و سالم  و در آنجا با تحيت«  ديني  تكاليف  مشقتهاي

فرستد  مي  سالم  سويشان نيز به  سبحان پروردگار ،گويند مي  ديگر درود و شادباش  برخي

  .خواهند را مي  از آفات  سالمتي  برايشان و  گفته  و شادباش  سالم  نيز بر آنان  و فرشتگان
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��³��²��±��°��¯®���¬��³��²��±��°��¯®���¬��³��²��±��°��¯®���¬��³��²��±��°��¯®���¬  
  و چه  نيكو قرارگاه  چه«بهشتند   و فنا مقيم  مرگ  بدون :يعني »در آنند  جاودانه«

 مستقر  در آن  كه  است  قرارگاهي نيكو  ها چه غرفه  آن :يعني » است  مقامي  خوش

 سخن  در مقابل  اين .گردند مي  آن  مقيم  كه  است  اقامتگاهي  خوش  شوند و چه مي

� :قبال فرمود  كه  است  دوزخ  در وصف  تعالي باري  {Æ��Å� �Ä� �� �Çz� 

  .»66« )است  بد مقامي  و چه  بدقرارگاه  چه  راستي به:

  

�¾��½��¼»��º����¹�� �̧�¶��µ��´�¾��½��¼»��º����¹�� �̧�¶��µ��´�¾��½��¼»��º����¹�� �̧�¶��µ��´�¾��½��¼»��º����¹�� �̧�¶��µ��´��������Â��Á��À��¿Â��Á��À��¿Â��Á��À��¿Â��Á��À��¿������������   
نزد  شما در :يعني »كند نمي  اعتنايي  شما هيچ  به  نباشد، پروردگارم  اگر دعايتان: بگو«

  اگر اين ، داشت نخواهد  ياعتناي  شما هيچ  نداريد و او به  و بهايي  ارج  هيچ  متعال  خداي

  تعالي باري  كه  است  گونه  بدين .نباشد  پرستيد در ميان خوانيد و مي او را مي  امر كه

  تكذيب شما به  در حقيقت«  نياز است بي  شان همگي  از اطاعت  كند كه مي  روشن

 »بود خواهد  الزم  زودي  به  پس« ! كافران  را اي  سبحان  خداي  يگانگي »ايد پرداخته

در   هك  است  سزايي :مراد .گير شما خواهد شد گريبان  تكذيب  سزاي  زودي  به :يعني

  . است  آخرت  عذاب  مراد از آن :قولي  به .شد  گير مشركان روز بدر گريبان

  :اول  آيه  ، يعني آغاز آن  به  سوره  پايان  كه  و هشدار است  دهي  بيم  با اين

{�� �̈�§��¦��¥��¤�� �̈�§��¦��¥��¤�� �̈�§��¦��¥��¤�� �̈�§��¦��¥��¤���¬��«��ª��©���¬��«��ª��©���¬��«��ª��©���¬��«��ª��©z  :)كسـي   اسـت   و خجسته  بزرگ  

پيونـد   )باشـد   اي هشـداردهنده   عالميـان   كـرد تـا بـراي     را نـازل   خود فرقان  بر بنده  كه

  .خورد مي
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  ____ شعراء  سوره ++++
 . است  آيه) 227(  و داراي  است  كيم

  

 ـ 226(  در آيات  تعالي  حق  كه آن  سبب شد به  ناميده »شعراء«  سوره  اين :تسميه  وجه 

  تا ادعاي  است نموده  و مقايسه  مقارنه  مؤمن  و شعراي  گمراه  شعراي  ، ميان آن) 224

  اند از باب باخود آورده  كه  شاعراند و آنچه صخدا  پنداشتند رسول مي  را كه  مشركاني

  .رد نمايد ،شعر است

  

B��AB��AB��AB��A  
از   مراد خويش به  عزوجل  خداي . در ميم  سين  با ادغام » سين، ميم ،طا« :شود مي  خوانده

 « بقره«  در آغاز سوره  كه  طوري  داناتر است ،ها در آغاز سوره  مقطعه  حروف  اين  آوردن

  .شد  بيان

  

��G��F��E��D��C��G��F��E��D��C��G��F��E��D��C��G��F��E��D��C  
  قرآن  يا كل  سوره  اين  آيات  سوي به « است  اين :تلك« » مبين  كتاب  آيات  است  اين«

  . است  روشن  و اعجاز آن  معاني  كه  قرآني  يعني :مبين  كتاب .دارد  اشاره  كريم

  

��N��M��L��K����J��I��H��N��M��L��K����J��I��H��N��M��L��K����J��I��H��N��M��L��K����J��I��H  
  كه اين بر  و اندوه  شايد از تأسف !پيامبر  اي :يعني »آورند نمي  ايمان  كه شايد از اين«

 :خعبا » اي خود را نابودكننده  تو جان« ؛آورند  نمي  ايمان  اي آورده  كه  پيامي  به  قومت

در   كه  نخاع  محل  به  ذبح  عمل  كه  است  اين :بخع  اصل . اي كننده و هالك  خود را كشنده

  سبب  به  خوردن  در اندوه صخدا  رسول  مبالغه ،مراد از آن .برسد ،است  گردن  فقرات

  .نابود گردند بسيار  از غصه  تا بدانجا كه  است  قومشان  تكذيب
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  را كه ص  حضرت  زيرا آن  است صخدا   رسول  براي  اي وييو دلج  تسليت ،آيه  اين

  سخت ،آنان  رويگرداني  بودند و از مشاهده  و مشتاق  حريص  خود سخت  قوم  بر ايمان

  .خواند فرامي  آرامش  به ،خوردند مي  تأسف

  

��Z��Y��X��W���V��U��T��S��R��Q��P��O��Z��Y��X��W���V��U��T��S��R��Q��P��O��Z��Y��X��W���V��U��T��S��R��Q��P��O��Z��Y��X��W���V��U��T��S��R��Q��P��O  
و  وادار  ايمان  را به  آنان  كه  اي معجزه :يعني » اي آيه  از آسمان  برآنان  اگر بخواهيم«

 گاه آن :يعني »گردد  خاضع  برابر آن در  گردنهايشان  گاه آن  فروفرستيم«ناچار كند 

 چنين  متعال  خداي  خواهند نهاد ولي  منقاد خواهند شد و گردن  اجبارا دربرابر آن 

  است  نخواسته  تعالي  حق ! آري .واهدخ را نمي  اختياري  جز ايمان  كند زيرا از كسي نمي 

  اساسي  معجزه  بفرستد بلكه  اي كننده  سركوب  معجزه ،خويش  رسالت  آخرين  با اين  كه

باشد   داشته  همخواني  رسالت  اين  با خاتميت  كه  است  گردانيده  را قرآني  خاتم  رسالت

  و لفظي  تعبيري  در بناي  است  عجزهم ؛ است  و از هر نظر معجزه  هميشه  براي  زيرا قرآن

  دلها و روانها و درمان  فتح در  است  خود و معجزه  معنوي  در بناي  است  معجزه ،خود

  خاصي  و مكان  زمان  رسالت ،رسالت اين  پس .زمانها و مكانها  در همه  انسان  مشكالت

  براي  مفتوح  است  سالتير  شود بلكه  پشتيباني  و مقطي  حسي  اي كه با معجزه  نيست

عصرها و   همه  نيز براي  آن  معجزه  بود كه  چنين  مناسب عصرها لذا  ها در همه امت  همه

  .باشد  باز و مفتوحي  معجزه  نسلها تا روز قيامت

  

��f��e��d��c����b����a�� �̀�_�� �̂�]��\��[��f��e��d��c����b����a�� �̀�_�� �̂�]��\��[��f��e��d��c����b����a�� �̀�_�� �̂�]��\��[��f��e��d��c����b����a�� �̀�_�� �̂�]��\��[  
 ،آيد نمي رحمان   از سوي«  شده  فرود آورده اجديد  كه » اي ذكر تازه  هيچ  و برآنان«

را   قرآن  دارد كه مي  بيان  سبحان  خداي »تافتند بر مي  روي  از آن  همواره  كه جز اين

  ديگري  زمان از  پس  و زماني  بعد از حالي  درحالي  اندك  و اندك اتدريج  آنان  براي

و   بينش  از روي ،نتيجه رياد آورند و د  را به  و حقايق  پند گرفته  آورد تا از آن فرود مي

  بودن  بر مخلوق  آيه  اين با  معتزله .آورند  ايمان  آن  به ،اجبار و فشار  از روي  نه  تعقل

و   ذكر محدث: (است  فرموده آيه  در اين  متعال  خداي :اند و گفته  كرده  استدالل  قرآن
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  قرآن  آيد كه بر مي  معني  اين  باشد لذا ازآن مي  قرآن  و مراد از ذكر هم)  جديد است

  با وحي  شده  الفاظ تالوت  به  متعلق  حدوث :كه  است  اين  جواب . است  مخلوق

  .  است  قديم ،است أخدا  نفسي  كالم  كه  قرآن  باشد اما اصل مي

  

��o��n��m�������������l��k��j��i�������h��g��o��n��m�������������l��k��j��i�������h��g��o��n��m�������������l��k��j��i�������h��g��o��n��m�������������l��k��j��i�������h��g  
اكتفا   قرآن از  شدن  رويگردان  نها فقط بهآ :يعني »پرداختند  تكذيب  به  در حقيقت  آنان«

  سقوط كردند و آن ،شديدتر است  از آن  ديگر كه  فرودي  نيز به  آن  و از تكذيب  نكرده

  به  پس« :كند مي  داللت  بر آن  متعال  تعبير خداي  اين  كه باشد چنان تمسخر و استهزا مي

 »خواهد رسيد  بديشان ،كردند مي شخندري  بدان  كه  آنچه«اخبار  :يعني »انباء  زودي

  ا و ريشخندشاناستهز  جزاي  عنوان  به  كه  يا آجلي  عاجل  اخبار مجازات  زودي  به :يعني

  . است  بوده  پنهان  از آنان  تا كنون  كه  اخباري ،خواهد رسيد  آنان  هستند، به  سزاوار آن

  

������������y���������x��w��v��u������t��s��r��q��p����y���������x��w��v��u������t��s��r��q��p����y���������x��w��v��u������t��s��r��q��p����y���������x��w��v��u������t��s��r��q��p��{����z��{����z��{����z��{����z  
 ارزشمندي  جفت  از هر گونه  بسيار در آن  چه  اند كه ننگريسته  مگر در زمين«

گيرند و  مي  از آنها بهره  انسانها و حيوانات  كه  سودمندي  از اجناس :يعني » ايم رويانده 

  .؟ آنها توانا نيست  روياندن بر  جز پروردگار عالميان  كسي

  

d��c������b��a��`_��~��}��|d��c������b��a��`_��~��}��|d��c������b��a��`_��~��}��|d��c������b��a��`_��~��}��|����������e��e��e��e  
 ،زمين در ها رستني  گونه گونه  ياندنقطعا در رو :يعني » است  اي در اين، نشانه اقطع«

  ولي«  وي  بديع  و صنعت  سبحان  خداي  قدرت  بر كمال  است  آشكاري  داللت

  پيشي  چنين  آنان  درباره  تعالي  حق  ازلي  علم :يعني »نيستند  آورنده  ايمان  بيشترشان

  .آورند نمي  ايمان ،ها نشانه  اين  با وجود ديدن  كه  تاس  گرفته
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��k��j��i���h��g���f��k��j��i���h��g���f��k��j��i���h��g���f��k��j��i���h��g���f  
  كافران بر  و قاهر است  غالب :يعني » است  عزيز رحيم  همان  پروردگارت  گمان و بي«

  آنان  به  روي  اين از  هم ،است  بسيار مهربان  كه  حالي  در عين ،از آنان  گرفتن  با انتقام

  .كند نمي  شتاب  مجازاتشان  به  طور عاجل  دهد و به مي  مهلت

  

��t��s�����r����q��p��o��n��m��l��t��s�����r����q��p��o��n��m��l��t��s�����r����q��p��o��n��m��l��t��s�����r����q��p��o��n��m��l  
  موسي  به  پروردگارت  كه  گاه آن«  قومت  براي صمحمد   اي  يا بخوان » و ياد كن«

كفر   ميان  برو كه  كساني  سوي  به :يعني »برو  پيشه ستم  قوم  سوي  به  ندا در داد كه

  و ذبح  اسرائيل بني  ساختن  برده  چون ـ  و با كفر و تجاوز بر ديگران  كرده  معج  وگناه

  .اند كرده  بر خود ستم ـ  پسرانشان  كردن

از   ندايي ،شنيد  پروردگارش  از سوي ÷ موسي  آنچه« :گويد مي : ابومنصور ماتريدي

  .»بود  و اصوات  حروف  جنس

يونس، هود،  بقره، اعراف،: (قرآن  سوره  در يازده ÷ موسي  داستان  كه  ذكر است  شايان

  ديگري  و داستانهاي  است  ذكر شده)  و نازعات  طه، شعراء، نحل، قصص، غافر، سجده

  آن  درپي  سوره  نيز در اين ‡ابراهيم، نوح، هود، صالح، لوط و شعيب  مانند داستان

شود  مي  مطرح  اي گونه  به  مختلف با روشهاي  سوره  در چندين  داستان  تكرار يك. آيد مي

  .١را ايفا كند  سوره  خود در ساختار آن  ويژه  و نقش  بوده  ها هماهنگ سوره  با سياق  كه

  

��z��y��x��wv��u��z��y��x��wv��u��z��y��x��wv��u��z��y��x��wv��u  
  خداي  عذاب آيا از :يعني »دارند؟ آيا پروا نمي«بودند »  فرعون  قوم«  همان ،ستمگر  قوم

  ترسند؟ نمي  سبحان

و   تقوي  روح  پروراندن ،پيامبر  يك  مأموريت  اولين  كه كند بر اين مي  داللت  آيه  اين

  . است  مردم  در دلهاي  خداترسي

  
                                                 

 . ايم كرده  را بيان  فوايد تكرار در قرآن، مطالبي  به  راجع  تفسير شريف  قبال در اين 1
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��¢��¡�������~���}��|��{��¢��¡�������~���}��|��{��¢��¡�������~���}��|��{��¢��¡�������~���}��|��{  
  . من  در رسالت »كنند  مرا تكذيب  كه  ترسم مي  من !پروردگارا« ÷ موسي » گفت«

  

��«��ª������©���� �̈�§��¦��¥��¤��£��«��ª������©���� �̈�§��¦��¥��¤��£��«��ª������©���� �̈�§��¦��¥��¤��£��«��ª������©���� �̈�§��¦��¥��¤��£  
بر »  نيست  گشاده  و زبانم« ؛ آنان  تكذيب  و اندوه  از غم »گردد يم  تنگ  ام  و سينه«

 :يعني » بفرست  هارون  سوي  به  پس«بود   لكنتي ÷ موسي  زيرا در زبان . رسالت  اداي

ياور و   كه  گردان  پيامبري  و او را نيز با من  او بفرست  سوي به  را با وحي ÷ جبرئيل

  .در مصر بود ÷ هارون  هنگام  در اين .باشد  من  پشتيبان

  

��³��²��±��°�� �̄�®��¬��³��²��±��°�� �̄�®��¬��³��²��±��°�� �̄�®��¬��³��²��±��°�� �̄�®��¬  
  اين »مرا بكشند  كه  ترسم لذا مي  است  گناهي  من  بر ذمه  آنان  براي«  از طرفي »و«

در   ترسيد كه مي  از آن ÷ موسي  بود پس ÷ موسي  از سوي  قبطي  فردي  كشتن ،گناه

 بر  گاهي ـبجز فضال و علما  ـ  رست  كه  بايد دانست .رسانند  قتلش  به  برابر وي

 ÷ موسي ،ترتيب  اين  به . طبعي  است  ترسي  دهد و اين مي  نيز دست ‡انبيا

 نزد ،شود  با آنها مواجه  رفت انتظار مي  را كه  مهمي  هاي دشوار و چالش  احتماالت تمام

 بايد  كه أداخ  راه  دعوتگران  براي  است  درسي  اين  البته .كرد  مطرح  پروردگارش

  .كنند  ارزيابي  طور دقيق ها را به موقعيت

  

��¾��½��¼��»��º¹�� �̧�¶µ���´��¾��½��¼��»��º¹�� �̧�¶µ���´��¾��½��¼��»��º¹�� �̧�¶µ���´��¾��½��¼��»��º¹�� �̧�¶µ���´  
  شخص  به  و هشدار دادن  ردع  براي  است  اي كلمه  در اصل :كال » است  چنان  نه: فرمود«

در اينجا  »كال»  ولي . نيست  درست  امر مربوطه  در آن  تصور وي  كه  است  و مفيد آن

تو   كه  باش  مطمئن ،نترس  و از آنان  كن  توكل  بر من ! موسي  اي :يعني . است  عدهو  براي

  اين  در ضمن  كه  كنيم مي  مالحظه »ما برويد  شما با آيات  دوي هر  پس«كشند  را نمي

  نهفته ،نيز  در امر رسالت  با وي  برادرش  ساختن  در همراه ÷ موسي  پاسخ ،جواب

  معجزاتم  همراه  به ،اي كرده را  وي  رسالت  درخواست  كه  كسي  آن تو و :يعني . است
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  از اين  متعال  مراد خداي » ايم شنونده ما با شما  گمان بي«ها نترسيد  برويد و از قبطي

  و ياري  و حراست  داري دار نگه خود عهده ما :يعني .دو بود  آن  دلهاي  تقويت ،سخن

  . شما هستيم  دادن

  

��À��¿��À��¿��À��¿��À��¿����������������������Æ��Å��Ä��Ã���Â��Á��Æ��Å��Ä��Ã���Â��Á��Æ��Å��Ä��Ã���Â��Á��Æ��Å��Ä��Ã���Â��Á  
  كلمه » هستيم  پروردگار عالميان  ما رسول: برويد و بگوييد  فرعون  سوي  به  پس«

 ،است  رسول  هم  تن يك  شود پس مي  اطالق ـ  هر سه ـ  و جمع  بر مفرد و تثنيه  رسول

 ،شود مي نيز ÷ هارون  شامل  خطاب ،نيز بنابراين  تن  و سه  است  رسول  هم  دو تن

  واحد قرار داده  رسول  يك  دو را چون  آن ،شريعت  آنها بر يك  اتحاد و اتفاق  گويي

  . هستيم  العالمين رب  از ما رسول  هر يك ؛بگوييد :است  اين  آن  معناي  قولي  به . است

  

��Ì�����Ë��Ê��É��È��Ç��Ì�����Ë��Ê��É��È��Ç��Ì�����Ë��Ê��É��È��Ç��Ì�����Ë��Ê��É��È��Ç  
 ! فرعون  اي :يعني » سترا با ما بفر  اسرائيل بني  كه«  است » اين«ما   رسالت  و مضمون

  .روند  تا با ما از مصر بيرون  رها كن  و بندگي  بردگي  را از يوغ  آنان

  

���×��Ö��Õ����Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï���Î��Í���×��Ö��Õ����Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï���Î��Í���×��Ö��Õ����Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï���Î��Í���×��Ö��Õ����Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï���Î��Í  
 بعد از :يعني »؟ نداديم  خود پرورش  در ميان  آيا تو را در كودكي«  فرعون » گفت«

  فرعون ،كردند  ابالغ  وي  را به  شده ياد  و پيام  آمده  نزد فرعون إ و هارن  موسي  كه آن

  داديم  پرورش خود  در خانه  تو را در كودكي  كه  ما نبوديم  آيا اين :گفت ÷ موسي  به

و «؟  نرسانديم  قتل و به  تو را استثنا كرده ،كشتيم  اسرائيل از بني  كه  اطفالي  و در ميان

  تو چه  مورد ادعاي  نبوت  اين  پس :نييع »؟ ما نماندي  را در ميان  سالها از عمرت

  فرعون  در خانه  سال  سي ÷ موسي :قولي  ؟ به را از كجا آوردي  داد و آن  روي  وقت

  كرد و به مي  استفاده  وي  سواري  هاي از مركب ،پوشيد مي  فرعون  از لباسهاي ،سر برد به

  گاه ماند آن  در مدين  سال  مصر دهاز   بعد از گريختن  شد سپس مي  ناميده  فرزند وي  نام

 أهللا  سوي  را به  ديگر آنان  سال سي  مدت  و به  بازگشت  فرعونيان  ميان  مجددا به
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  ديگر زندگي  سال  نيز پنجاه  و قومش  فرعون  شدن  بعد از غرق  كرد سپس مي  دعوت

  .كرد

  

���ß��Þ��Ý��Ü��Û��Ú��Ù��Ø���ß��Þ��Ý��Ü��Û��Ú��Ù��Ø���ß��Þ��Ý��Ü��Û��Ú��Ù��Ø���ß��Þ��Ý��Ü��Û��Ú��Ù��Ø  
 اين  به » كردي  كه  كاري  و از تو سر زد آن« :فتگ ÷ موسي  به  در ادامه  فرعون

  را به÷ موسي  گناه  سپس ،برشمرد ÷ خود را بر موسي  هاي او در آغاز نعمت ،ترتيب 

از  و تو«بود  ÷ موسي  از سوي  قبطي  شخص  آن  كشتن  مرادش  آورد كه  ياد وي

  . كردي  نعمت  كفران  از يارانم  يكي  با كشتن  كه ! موسي  اي » ناسپاساني

  

��G��F��E��D��C��B��A��G��F��E��D��C��B��A��G��F��E��D��C��B��A��G��F��E��D��C��B��A  
 :يعني » بودم  از سرگشتگان  كه  شدم  مرتكب  كار را هنگامي  آن« ÷ موسي » گفت«

  برسد پس  اي دانايي و  علم  من  به  پروردگار متعال  از بارگاه  كه  كشتم  از آن  را قبل  قبطي

  . بودم  از نادانان  حال  در آن

  

M��L���K��J��I��HM��L���K��J��I��HM��L���K��J��I��HM��L���K��J��I��H����������S���R��Q��P��O��N��S���R��Q��P��O��N��S���R��Q��P��O��N��S���R��Q��P��O��N  
در   داستان  تفصيل  كه چنان ـ  مدين  سوي به » از شما ترسيدم، از شما گريختم  و چون«

 ،نبوت  من  به :يعني »بخشيد  حكم  من  به  پروردگارم  گاه آن«  است  آمده « قصص«  سوره

را از   و ناداني  بخشيد و جهل ،است  در آن أخداوند  حكم  را كه  توراتي  و فهم  يا علم

  كه اين  به ؛كرد  و اكرام  داشت  مرا گرامي :يعني »گردانيد  و مرا از پيامبران«دور كرد   من

  .گردانيد  خويش  مرسل  از انبياي  مرا يكي

  

��\��[��Z��Y��X��W���V��U��T��\��[��Z��Y��X��W���V��U��T��\��[��Z��Y��X��W���V��U��T��\��[��Z��Y��X��W���V��U��T  
 »؟ اي دهكشان  بردگي  را به  اسرائيل بني  كه  نهي مي  منت  بر من  كه  است  نعمتي  و اين«

 ،اي داده  پرورش كودكي مرا در  كه  نهي مي  منت  بر من  كه  است  نعمتي  هم  آيا اين :يعني
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؟ اگر تو  را كشتي  وآنان  ساخته  را برده  اسرائيل بني  من  و قبيله  قوم  كه  حالي  در همان

  مرا در رودخانه  كه بود  آن نياز از بي  مادرم اقطع ،كشتي را نمي  اسرائيل نوزاد بني  پسران

  من  رخ  به  و احسان  منت  عنوان به، بود  و عذابت  شكنجه  سببش  را كه  آنچه  بيندازد پس

  . نكش

  

��b�������a�� �̀�_�� �̂�]��b�������a�� �̀�_�� �̂�]��b�������a�� �̀�_�� �̂�]��b�������a�� �̀�_�� �̂�]  
 كه  است  كسي  او ديگر چه :يعني »؟ چيست  و پروردگار عالميان: گفت  فرعون«

 را  ديگر پروردگاري ،جز خود  يرا من؟ ز است  پروردگار جهانيان  پندارد بجز من مي 

  ادعايي  پروردگار عالميان  اين :است  اين  ديگر معني  قولي  ؟ به شناسم نمي  جهانيان  براي

  ؟ چيست  آن  و حقيقت  است  چيزي  چه ،تو

  عزوجل  خداي  وجود و وحدانيت  پيرامون  و فرعون ÷ موسي  ميان  آغاز مناظره  و اين

  .بود

  

e��d��ce��d��ce��d��ce��d��c����������m����l������������k������j��ih��g��f��m����l������������k������j��ih��g��f��m����l������������k������j��ih��g��f��m����l������������k������j��ih��g��f  
 آنهاست، اگر  در ميان  و آنچه  است  پروردگار آسمانها و زمين« ÷ موسي » گفت«

  داشته  يقين  آن  دليل  بعد از شناخت  از حقايق  حقيقتي  اگر به :يعني »باشيد  يقين  اهل

مراد  ÷ موسي بود كه  گونه بدين . است  اولي  حقيقت  اين  به  يقينتان  بدانيد كه ،باشيد

  به  مستقيم  پاسخ  و دادن  ساخت  روشن  توضيح  را با اين ) عالميان(  از معناي  خويش

  و حقيقت  عالميان پروردگار  او از جنس  كه  فروگذاشت  روي  را از آن  فرعون  سؤال

  وجود حق  و كنه  يقتحق  شناخت  را به  خلق  بود و از آنجا كه  كرده  سؤال  وي  وجودي

  وي  در پاسخ ÷ موسي  پس شناسند مي  اوصافش  او را به  آنان  بلكه  نيست  راهي  تعالي

  و زمين  آسمان  خلقت  و به  پرداخت أهللا عظيم  قدرت  از حقيقت  اي جلوه  بيان  به

  .كرد  اشاره
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��s��r��q��p�������o��n��s��r��q��p�������o��n��s��r��q��p�������o��n��s��r��q��p�������o��n  
  سخن »شنويد آيا نمي«  قوم  و سران  اشرافاز  » اطرافيانش  به«  فرعون » گفت«

  اين  كه .برانگيزاند  تعجب  به  وي  را از سخن  تا آنان  خواست  گونه را؟ بدين ÷ موسي

  .بود  ملعون  آن  از سوي  اي مغالطه

  

��y��x���w��v��u��t��y��x���w��v��u��t��y��x���w��v��u��t��y��x���w��v��u��t  
 پس » است  پيشينتان  پروردگار شما و پروردگار نياكان: گفت«  دوباره  موسي

 پروردگار نيست ـكند  ادعا مي  كه چنان ـ  فرعون  كرد كه  روشن  برايشان ÷ يموس 

 از خود  او يكي  كنيد كه مي  را پرستش  كسي  چگونه :يعني . است  يافته  پرورش  بلكه 

  بوده  آبا و اجدادي  و برايش  شده  آفريده ،ايد شده  شما آفريده  كه او نيز چنان ،شماست

  .اند با و اجداد شما فنا شدهآ  چون  كه  است

  

���a�� �̀��_��~��}��|������{��z���a�� �̀��_��~��}��|������{��z���a�� �̀��_��~��}��|������{��z���a�� �̀��_��~��}��|������{��z  
  اين او با » است  شده، ديوانه  شما فرستاده  سوي به  كه  رسولي  گمان بي: گفت  فرعون«

  نشان با ،بيفگند  و سردرگمي  و حيرت  را در مغالطه  تا اطرافيانش  خواست مي ،سخن

سزاوار   موسي و  نيست  قايل  اهميتي  گويد هيچ مي  موسي  آنچه  او به  كه  موقف  اين  دادن

و   پرسم را مي  چيزي  از موسي  من :گويد مي  اطرافيانش  به  فرعون  گويي . ريشخند است

  . است  او ديوانه  دهد پس ديگر مي  پاسخي  من  او به

  

��l��k������������j��i��hg��f��e��d��c��b��l��k������������j��i��hg��f��e��d��c��b��l��k������������j��i��hg��f��e��d��c��b��l��k������������j��i��hg��f��e��d��c��b  
 خود ÷ موسي » آنهاست  در ميان  و آنچه  و مغرب  قپروردگار مشر: گفت  موسي«

را   حجت  نكرد بلكه  مشغول ،داد  نسبت  از ديوانگي  وي  به  فرعون  كه  آنچه  دفع  را به

  احوال  كه  است  و مغرب  پروردگار مشرق  همان  پروردگار جهانيان :و گفت  گرفت  پي

  ايجادگر همه او  كند پس مي  دگرگون ـ  ظلمتبا   با نور و گاهي  گاهي ـرا   آن  و اوضاع
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خرد و   از اهل  اگر تو و همراهانت ! فرعون  اي :يعني »كنيد  اگر تعقل«  هاست پديده

  . گفتم  كه  است  همين  حقيقت ،هستيد  تعقل

  

��u��t��s��r��q��p��o��n���m��u��t��s��r��q��p��o��n���m��u��t��s��r��q��p��o��n���m��u��t��s��r��q��p��o��n���m  
خواهم   زندانيان  تو را از جمله ااختيار كني، قطع  جز من  اگر خدايي: گفت  فرعون«

  كردن مجبور  براي ،شد  مغلوب  يلدل  در آوردن  ملعون  آن  چون  بود كه  گونه بدين »كرد 

زنجير را  زور و  تهديد و اعمال  شيوه ،خود  قوم  و فريب  رسالتش  ترك  به ÷ موسي

  . گرفت  در پيش

  

��{���z�����y��x��w���v��{���z�����y��x��w���v��{���z�����y��x��w���v��{���z�����y��x��w���v  
 تو  براي  اگر هم :يعني »؟ بياورم  شكار همآ  تو چيزي  هرچند براي: گفت  موسي«

  من  ادعاي  صحت  آن  آشكار شود و با مشاهده  با آن  من  راستگويي  كه  بياورم  چيزي

  زنداني مرا  آيا باز هم ـ  است  من  كوبنده  در هم  از معجزه  عبارت  كه ـرسد   اثبات به

  .كرد؟  خواهي

  

��¤��£����¢��¡�����~��}��|��¤��£����¢��¡�����~��}��|��¤��£����¢��¡�����~��}��|��¤��£����¢��¡�����~��}��|  
  .»را بياور«چيز آشكار  » آن«  در ادعايت » گوياني اگر از راست: گفت  ونفرع«

  

��«��ª��©�� �̈�§��¦��¥��«��ª��©�� �̈�§��¦��¥��«��ª��©�� �̈�§��¦��¥��«��ª��©�� �̈�§��¦��¥  
 عصا  آن :يعني» شد  نمايان  اژدهايي  آن  را افگند و بناگاه  عصايش  موسي  پس«

  .باشد  ميان در  خيالي  اي پديده  كه آن  بي ،شد  واقعي  اژدهايي

  يك  اندازه به ،شد  اژدها تبديل  عصا به  چون« :گويد بير ميتفسير ك  صاحب  رازي  امام

 ÷ موسي  به  كه فرود آمد در حالي  فرعون  سوي رو به  سپس ،جهيد  آسمان  به  مايل

  كنان  التماس  و فرعون ! بده  فرمان  من  به  خواهي مي  هر چه ! موسي  اي :گفت مي

او   كه  خواهم تو مي از  است  فرستاده  رسالت  را بهتو   كه  كسي  نام به ! موسي  اي :گفت مي
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و مجددا   را گرفت  آن ÷ موسي  سپس .كند  حمله  من  به  كه  ندهي  و اجازه  را بازداري

  .»شد  عصا تبديل  به

  

��³��²��±��°�� �̄���®��¬��³��²��±��°�� �̄���®��¬��³��²��±��°�� �̄���®��¬��³��²��±��°�� �̄���®��¬  
سپيد و   تماشاگران  براي  آن  ناگاه  آورد و به  بيرون  را از گريبانش  و دستش«

و   پوست  ظاهري  هيأت  برخالف ÷ موسي  دست :يعني »پديدار شد  درخشان

را   ديدگان  كه  برخوردار گشت  و پرتو درخشاني  شعاع  از چنان ،واستخوان  گوشت

  .گردانيد  را نوراني  افق و  خيره

  

��¼��»���º��¹�� �̧�¶��µ��´��¼��»���º��¹�� �̧�¶��µ��´��¼��»���º��¹�� �̧�¶��µ��´��¼��»���º��¹�� �̧�¶��µ��´  
 بسيار  مرد، جادوگري  ينا  گمان بي: بودند گفت  پيرامونش  كه  سراني  به  فرعون«

 القا كند كه  را در اطرافيانش  ذهنيت  تا اين  خواست  فرعون ،ترتيب  اين  به » داناست

  . معجزه  از باب  نه ،سحر و جادوست  از باب ،آورده ÷ موسي  آنچه 

  :و گفت  پرداخت  آنان  تحريك  به  سپس

  

��Å��Ä���Ã��Â��Á��À��¿��¾��½��Å��Ä���Ã��Â��Á��À��¿��¾��½��Å��Ä���Ã��Â��Á��À��¿��¾��½��Å��Ä���Ã��Â��Á��À��¿��¾��½  
 »دهيد مي  رأي  چه  كند، اكنون  بيرون  خود شمارا از سرزمينتان  خواهد با جادوي مي«

  معجزه  سلطه و  درخشش  بود كه  گونه بدين ؟ او چيست  شما و نظر شما درباره  رأي

را   پروردگاري ادعاي  درآورد كه  تأثير خويش  تحت  را چنان  فرعون ،÷ موسي

و   را جلب  آنان دراز كرد تا نظر  شخوي  قوم  سوي به  ياري  و دست  نموده  فراموش

 ،÷ موسي  معجزه  خود بكشاند زيرا با درخشش  سوي را به  آنان  و پشتيباني  دوستي

و   او شأن  و گرنه بود  قرار گرفته  و اضمحالل  زوال  در شرف  وي  ادعايي  ربوبيت

  بود كه  بيشتر از آن  وي  بيني ديد و كبر و خودبزرگ مي  خود را بسيار فراتر از آن  جايگاه

  تنزل  از خودشان  فردي  او را درجايگاه  گرداند كه  مخاطب  اي گونه  را به  قومش  سران
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را   الوهيت  نيز اين  بود و آنان  الوهيتشان مدعي ،از اين  او پيش  كه دهد در حالي مي

  .بودند  نهاده  گردن  و بر آن  شناخته  رسميت  به  برايش

  

��È��Ç��Æ��È��Ç��Æ��È��Ç��Æ��È��Ç��Æ��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î��Í���Ì���Ë��Ê��É��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î��Í���Ì���Ë��Ê��É��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î��Í���Ì���Ë��Ê��É��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î��Í���Ì���Ë��Ê��É  
تأخيرانداز و   را به  كارشان :يعني »را باز دار  او و برادرش«  فرعون  قوم  سران »گفتند«

و   مأموران يعني » شهرها بفرست  را به  و گردآورندگان«  نرسان  قتل  به  درنگ را بي  آنان

  قلمرو حاكميتت  و اكناف  اطراف  به ،آورند را گرد مي  مردم  كه  اي انتظامي  نيروهاي

در   كه  است  كسي :سحار »بياورند  حضورت  را به  تا هر جادوگر ماهري«  بفرست

  . است  سحر و جادو بسيار ماهر و برازنده  فن  شناخت

  

��Ø��×���Ö��Õ�������Ô��Ó��Ø��×���Ö��Õ�������Ô��Ó��Ø��×���Ö��Õ�������Ô��Ó��Ø��×���Ö��Õ�������Ô��Ó  
 ،« زينت« روز ،روز  آن »شدند  گردآوري  معين  روزي  ميقات  براي  جادوگران  پس«

  .شود مي  اطالق دو هر  و موعد مكاني  بر ميعاد زماني :ميقات .بود  روز عيدشان  يعني

  

���Þ��Ý��Ü��Û��Ú��Ù���Þ��Ý��Ü��Û��Ú��Ù���Þ��Ý��Ü��Û��Ú��Ù���Þ��Ý��Ü��Û��Ú��Ù  
 تشويق  تعبير گوياي  اين »خواهيد شد؟  جمع  آيا شما هم: شد  گفته  مردم  توده  و به«

  وجادوگران ÷ موسي  ميان  را كه  ميعاد بود تا آنچه  در آن  بر اجتماع  مردم  و برانگيختن 

  فراخواني .كنند  مشاهده ،خواهدبود  كسي با چه  غلبه  سرانجام  كه دهد و اين مي  روي

  خواست زيرا اومي  داشت ÷ موسي  عليه  بر غلبه  فرعون  از اطمينان  نشان ،مردم

  او ايمان  درخفا به  از آنان  گردد تا احدي  مغلوب  مردم  در محضر اجتماع ÷ موسي

  دانست زيرا او مي نيز بود ÷ موسي  مورد عالقه  سخت ،رويداد  اين  از سويي .نياورد

  اين  پس . است  مغلوب و  محكوم  كافران  و حجت  غالب اقطع أخداوند  حجت  كه

 ÷ موسي  دعوت ،دشمن خود  دست تا به  خواست  بود كه أخداوند  خود از عنايات

و   و مسلط گردانيده  غالب  همگان را در انظار  و آن  مايانن  مردم  هاي توده  را در ميان
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  به  برهان  را در ميدان  آن  سازد و حقانيت آشنا  آن  به  را همگي  اسرائيل مصر و بني  مردم

  .هويدا گرداند  برآنان  العين رأي

  

��H��G��F����E��D��C��B��A��H��G��F����E��D��C��B��A��H��G��F����E��D��C��B��A��H��G��F����E��D��C��B��A  
  ترتيب اين  به . در دينشان » كنيم  ويپير  پيروز شدند، از آنان  اگر جادوگران  باشد كه«

  با اين ،طرفند بي  آنان  گويي  وانمود كردند كه  چنين  مردم  در ميان  فرعون  كسان  بود كه

  پيروي  منظورشان  كه بگيرند درحالي  بازي و به  كرده  را سبك  خويش  خرد قوم  كه  هدف

  .بود  و مسند پيامبري  رهبري  مقام از ÷ موسي  كردن  بيرون  بلكه  نه  از جادوگران

  

��R��Q��P��O��N��M��L������K��J��I��R��Q��P��O��N��M��L������K��J��I��R��Q��P��O��N��M��L������K��J��I��R��Q��P��O��N��M��L������K��J��I������[��Z��Y��X����W��V��U��T��S��[��Z��Y��X����W��V��U��T��S��[��Z��Y��X����W��V��U��T��S��[��Z��Y��X����W��V��U��T��S
��\��\��\��\  

خواهد   آيا ما را پاداشي: گفتند  فرعون  به«  فرعون  پيش »آمدند  جادوگران  چون  پس«

  ؟÷ بر موسي»  اگر پيروز شويم«  و مقام  يا جاه  از مال »بود

 شما در آن  گمان و بي  آري: گفت«كرد و   موافقت  آنان  خواسته  ا اينب  فرعون  كه

  داريد بلكه  پاداش  صورت  تنها در آن  شما نه :يعني »خواهيد بود  از مقربان  صورت 

  از مقربان  كه طوري  به  نيز قرار خواهيد گرفت  من  مورد عنايت  بر آن  افزون

  . فريفت  و مقام  منصب  وعده  را به  آنان  فرعون  ود كهب  گونه  بدين .خواهيد شد بارگاهم

  

��d�����c��b��a�� �̀�_�� �̂�]��d�����c��b��a�� �̀�_�� �̂�]��d�����c��b��a�� �̀�_�� �̂�]��d�����c��b��a�� �̀�_�� �̂�]  
از  »بيفگنيد هستيد،  افگننده  را كه  آنچه: گفت«  جادوگران  به :يعني » آنان  به  موسي«

و   با حجت ،قدرت  تا از موضع  خواست ÷ موسي  بود كه  سان بدين .سحر و جادو

او   كه  اي معجزه  سازد كه  نمايان  گرداند و برآنان  و مقهورشان  كوبسر  خويش  معجزه

  اين از ،كنند  معارضه  با آن بتوانند  آنان  كه  نيست  چيزهايي  از جنس ،آورده  همراه به

  .او باشند  ميدان  آماده  بكنند سپس دارند  در توان  هر چه  كه  با آنهاست  تقدم  نوبت  روي
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�h��g��f��e�h��g��f��e�h��g��f��e�h��g��f��e������n��m���l��k��j��i��n��m���l��k��j��i��n��m���l��k��j��i��n��m���l��k��j��i  
  به: گفتند« آنها  انداختن  در هنگام »را انداختند و  هايشان ريسمانها و چوبدستي  پس«

يا  . شويم مي پيروز  فرعون  عزت  سبب ما به  يعني » پيروزيم اما حتم  كه  فرعون  عزت

  و عظمت  وجالل  جاه :مراد از عزت . شويم ما پيروز مي  كه  فرعون  عزت  سوگند به

  . است

  

��w���v��u��t��s��r��q��p��o��w���v��u��t��s��r��q��p��o��w���v��u��t��s��r��q��p��o��w���v��u��t��s��r��q��p��o  
  عصاي :يعني »را فروبلعيد  هايشان ساخته بر  ناگاه  را افگند و به  عصايش  موسي  پس«

چيز از   يك  آوردن  با بيرون ـ  افگني و خيال  از فريب  را كه  جادويي  اژدها پيكر وي

  .فروبلعيد ،بودند  ساخته ـ  حال  در حقيقت  در ظاهر امر نه  آن  حقيقي  صورت

  

��{��z��y��x��{��z��y��x��{��z��y��x��{��z��y��x  
  مشاهده را  حقيقت  جادوگران  چون :يعني» شدند  در افگنده  سجده  به  جادوگران  پس«

بشر و از   از صنع  نه ،است  حكيم  صانعي  از آفرينش  معجزه  آن  دانستند كه ،كردند

درافتادند   سجده به  و برايش  هآورد  ايمان  عزوجل  خداي  به  پس  جادوگران  هاي تردستي

  چنان  آنان  سجده  وسرعت .او را پذيرفتند  و نبوت  گفته  را اجابت ÷ موسي  و دعوت

  .شدند  فروافگنده  بناگاه  گويي  بود كه

  

��d��c��b��a��� �̀��_����~��}��|��d��c��b��a��� �̀��_����~��}��|��d��c��b��a��� �̀��_����~��}��|��d��c��b��a��� �̀��_����~��}��|  
 اين  عينيز مد  فرعون  و از آنجا كه » آورديم  ايمان  پروردگار عالميان  به: گفتند«

 » هارون و  پروردگار موسي« :افزودند  اي شبهه  هرگونه  دفع  براي ،بود  پروردگاري 

  پروردگار موسي همانا  پروردگار حقيقي  بلكه  پروردگار نيست  فرعون  امر كه  اين  اعالم

نيز   پروردگارخود فرعون  و از جمله  عالميان  پروردگار همه  كه  است إ و هارون

  .بود  فرعون  به  جادوگران  از سوي  محكمي  و سركوفت  زنشسر ،هست
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���v��u��ts��r��q��p��o��n��� � �m�� lk��j��i� �h��g� �f��e���v��u��ts��r��q��p��o��n��� � �m�� lk��j��i� �h��g� �f��e���v��u��ts��r��q��p��o��n��� � �m�� lk��j��i� �h��g� �f��e���v��u��ts��r��q��p��o��n��� � �m�� lk��j��i� �h��g� �f��e
��|��{��z��y��x��w��|��{��z��y��x��w��|��{��z��y��x��w��|��{��z��y��x��w  

  ايمان او  به«  من  اجازه آيا بي :يعني » دهم  شما اجازه  به  كه از آن  پيش«  فرعون » گفت«

  .»آورديد؟

  كه اين  اندازد و براي  مغالطه  بودند به  آورده  ايمان  را كه  نيجادوگرا  كه اين  براي  سپس

  سحر شماست  از جنس  نيز سحري  كار موسي :گفت ،درافگند  و گمان  شك  را به  مردم

  به  فرعون  اعتراف » است  شما جادو آموخته  به  كه  شماست  بزرگ  او همان  گمان بي«

  كند كه  اعتراف  چيزي  به  نداشت  او دوست  كه با آن ،است  آنان  بزرگ ÷ موسي  كه اين

  رويارويي  در صحنه  كه  كساني  همه بود كه  اين  براي ،باال ببرد  را با آن ÷ موسي  شأن

  موسي  آنچه  بودند كه  برده  پي  حقيقت اين  به ،حاضر بودند  با جادوگران ÷ موسي

  ميان  به  جادوگران  كه  است  چيزي  تر ازآن تر و قوي درخشان ،است  آورده ÷

 :را درافگند كه  و شبهه  شك  اين  مردم  اذهان تا در  خواست  سخن  با اين  اند پس افگنده

  بر جادوگران  موسي  و غلبه  هرچند با برتري ،كرديد شما مشاهده  را كه  اي صحنه  اين

  آموخته  وي را از خود  فن  اين  آنان بود و  استاد خودشان كار ؛خود  آمد اما اين  پايان به

  يا اين ،قادر نيست  بشر بر آن  كه  است  كاري ÷ كار موسي نبريد كه  گمان  بودند پس

خواهيد   زودي  به«خواند  فرامي  سويش او به  كه  است  پروردگاري  از فعل  كار وي

  يعني »بريد  مهمديگر خواه  جهت  را در خالف  دستها و پاهايتان احتم.  دانست

 » آويخت  دار خواهم  را به  تان همگي  سپس«  آن  يا عكس ،چپ  را با پاي  راست  دست

  خواست  فرعون . است  تا مرگ  آويزكردن  حلق  همان ،دارآويختن  به يا  كشيدن ليبص  به

  يشديدتر  شكنجه ،عمل  دار كشد تا اين  خرما به  درختان  هاي بر شاخه را  تا ساحران

  .گرداند  بيشتر خوارشان  و در انظار مردم باشد  برايشان

  

��¦��¥��¤���£�����¢��¡���~��}��¦��¥��¤���£�����¢��¡���~��}��¦��¥��¤���£�����¢��¡���~��}��¦��¥��¤���£�����¢��¡���~��}  
 :يعني » گرديم پروردگار خود باز مي  سوي نيست، ما به  باكي: گفتند  جادوگران«

 عذاب  زيرا اين  نيست  و زياني  باك  بر ما هيچ ،رسد ما مي  دنيا به  از عذاب  كه  درآنچه
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واو   گرديم بازمي  پروردگارمان  سوي به  شود و ما بعد از آن مي  و برطرف  است درگذر 

از كفر   بر توحيد و بيزاري  ثباتمان ،ات بر شكنجه  پايداريمان ،حق  به  با ايمان ـما   براي

  . نيست  را حد و وصفي  آن  بخشد كه مي  چنان  خويش  هميشگي  از نعمتهاي ـ

  

�¬��«����ª��©�� �̈�§�¬��«����ª��©�� �̈�§�¬��«����ª��©�� �̈�§�¬��«����ª��©�� �̈�§������°�� �̄�®��°�� �̄�®��°�� �̄�®��°�� �̄�®����������³��²��±��³��²��±��³��²��±��³��²��±  
 آورندگان ايمان  نخستين  كه  روي  را از آن  گناهانمان  پروردگارمان  كه  ما اميدواريم«

  .»ايم، بيامرزد بوده 

  . گذشت « اعراف«  در سوره  داستان  تفصيل  كه . را كشت  آنان  همگي  فرعون  سرانجام

  

��¾��½��������¼��»���º��¹�� �̧�¶��µ��´��¾��½��������¼��»���º��¹�� �̧�¶��µ��´��¾��½��������¼��»���º��¹�� �̧�¶��µ��´��¾��½��������¼��»���º��¹�� �̧�¶��µ��´  
در  سالها ÷ موسي  كه بعد از آن »ببر  مرا شبانه  بندگان  كه  كرديم  وحي  وسيم  و به«

  به  متعال خداوند ،نيفزود  جز بر عناد و استكبار فرعونيان  وي  ماند و دعوت  مصر باقي

  تعقيب زيرا شما مورد«دهد   از مصر حركت  را شبانه  اسرائيل بني  داد كه  فرمان  وي

  از راه كنند تا شما را مي  شما را تعقيب  و قومش  فرعون :يعني » قرار خواهيد گرفت

  و رسالت ÷ موسي به  خود ناميد زيرا آنان  را بندگان  اسرائيل بني  تعالي  حق .بازگردانند

  در هنگام  شبانگاه ÷ موسي ،از مفسران  جمعي  قول  براساس .بودند  آورده  ايمان  وي

  را نيز از قبر وي ÷ يوسف  تابوت ÷ موسي  كه  است  لنق .كرد  حركت  ماه  طلوع

  اسرائيل بني  چون  بود كه  كرده  خود وصيت ÷ آورد و با خود برد زيرا يوسف  بيرون

  اقامت  مدت  كه  است  نقل .ببرند  فلسطين  او را نيز با خود به  نعش ،رفتند از مصر مي

نزد   هميشه  براي ،از مصر  شدنشان  بيرون  بود و شب  سال )430( ،در مصر  اسرائيل بني

  .نامند مي « عيدفصح«را   آن  كه  عيد است  شب  آنان
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��Ä��Ã��Â��Á��À��¿��Ä��Ã��Â��Á��À��¿��Ä��Ã��Â��Á��À��¿��Ä��Ã��Â��Á��À��¿  
  افتادن  راه خبر به  كه  هنگامي  يعني »شهرها فرستاد  را به  گردآورندگان  فرعون  گاه آن«

 :قولي  به .داد  عمومي  سيجاو دستور ب ،رسيد  فرعون  از مصر به  و خروجشان  اسرائيل بني

  . داشت قرار  فرعون  حاكميت  تحت  هزار قريه  هزار شهر و دوازده

  

��É��È��Ç���Æ��Å��É��È��Ç���Æ��Å��É��È��Ç���Æ��Å��É��È��Ç���Æ��Å  
  سخنش  او با اين »اندكند  گروهي«  اسرائيل  بني  يعني » اينان  گمان بي« :گفت  فرعون

  برداشتنشان  ميان و از  كاسته  در نزد قومش  اسرائيل بني  و ارزش  تا از شأن  خواست مي

بودند و   ششصدوهفتادهزار تن جمعا  اسرائيل بني :قولي  به .دهد  جلوه  و آسان  را ساده

و   نرسيده  اثبات  عدد به  اما اين . تن و پانصد هزار  ميليون  در حدود يك  فرعون  سپاه

  . است  اسرائيل بني  هاي گويا از مبالغه

  

��Í��Ì��Ë��Ê��Í��Ì��Ë��Ê��Í��Ì��Ë��Ê��Í��Ì��Ë��Ê  
مصر  ما از  اجازه  بي  كه »اند آورده  ما را بر سر خشم  آنان  راستي  به و« :افزود  فرعون

  .اند رفته  بيرون

  

��Ñ���Ð��Ï��Î��Ñ���Ð��Ï��Î��Ñ���Ð��Ï��Î��Ñ���Ð��Ï��Î  
  را فرمان  خويش  پيروان  او تمام  گويي .و بيدار  آماده :حاذر » حاذر هستيم  و ما انبوهي«

  اين  كردن  ناكام  ايقرار گيرند و بر  باش  آماده  حال  به  اسرائيل بني  داد تا با حركت

  .شوند  بسيج  همه ،حركت

  

���Ú�����������Ù����Ø��×��Ö��Õ��Ô��Ó��Ò���Ú�����������Ù����Ø��×��Ö��Õ��Ô��Ó��Ò���Ú�����������Ù����Ø��×��Ö��Õ��Ô��Ó��Ò���Ú�����������Ù����Ø��×��Ö��Õ��Ô��Ó��Ò  
 ها و جايگاههاي سارها و گنجينه را از باغستانها و چشمه  ما آنان  سرانجام«

پر   مصر كه  را از سرزمين  و لشكريانش  فرعون :يعني » كرديم  بيرون  پرنازونعمت 



1918  

 هاي و خانه  منازل :كريم  مقام . رانديم  ها بود بيرون رها و گنجينهسا چشمه ،ازباغستانها

  . رؤسا و امراء است  مجالس :قولي نيكو و به 

  

��ß��Þ��Ý��Ü��Û��ß��Þ��Ý��Ü��Û��ß��Þ��Ý��Ü��Û��ß��Þ��Ý��Ü��Û  
  زمان در » داديم  ميراث  به  اسرائيل بني  و آنها را به«ما   و اراده  خواست »بود  چنين«

  اسرائيل بني  كه  است  يا مراد زيوراتي . اسرائيل ديگر بني  از شاهان  و بعضي ÷ سليمان

 ـ  و آن  اين  احتمال  كريمه  آيه .گرفتند  عاريت  به  از مصر از قبطيان  آمدن  بيرون  در شب

  .را دارد ـهر دو 

  

���â��á��à���â��á��à���â��á��à���â��á��à  
  به  كه  و فرعونيان  فرعون :يعني »كردند  خورشيد آنها را تعقيب  برآمدن  هنگام  پس«

  قولي به .رسيدند  آنان  خورشيد به  برآمدن  هنگام به ،بودند  رفته  بيرون  سرائيلا  بني  تعقيب

  آنها به  حركت  كه شتافتند  اسرائيل بني  تعقيب  به  درحالي  فرعونيان :است  اين  معني

  .بود  مشرق  سمت

  

��I��H��G��F��E��D��C��B��A��I��H��G��F��E��D��C��B��A��I��H��G��F��E��D��C��B��A��I��H��G��F��E��D��C��B��A  
 ،ديد همديگر قرار گرفتند  ضدر معر  يعني »همديگر را ديدند  دو گروه  و چون«

 ما گير  گمان گفتند، بي موسي  ياران«ديد  ديگر را مي  گروه ،گروه  اين  كه  اي گونه به

آنها را  با  رويارويي  وتوان رسند و ما تاب ما مي  به  فرعون  سپاه  زودي به :يعني » افتاديم

  .ما  روي  پيش  سر ما هستند و دريا هم  آنها پشت ،نداريم
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��Q��P��O��N��M��LK���J��Q��P��O��N��M��LK���J��Q��P��O��N��M��LK���J��Q��P��O��N��M��LK���J  
  دست أخداوند  به  نسبت  از سوءظن ! من  قوم  اي » نيست  چنين« ÷ موسي » گفت«

  ورهنموني  با ياري » است  با من  زيرا پروردگارم«رسند  شما نمي  هب اآنها قطع ،بر داريد

  . نجات  راه  به »كرد خواهد  مرا راهنمايي  زودي و به«  خويش

  

U��T��S��RU��T��S��RU��T��S��RU��T��S��R��������\��[��Z��YX��W�������V\��[��Z��YX��W�������V\��[��Z��YX��W�������V\��[��Z��YX��W�������V�����̂�]�̂�]�̂�]�̂�]������� �̀�����_��� �̀�����_��� �̀�����_��� �̀�����_  
 ،راجح  دريا بنابر قول  آن » بر دريا بزن  با عصايت  كه  كرديم  وحي  موسي  به  پس«

بر  را  عصايش  موسي :يعني » شكافت  دريا از هم  گاه آن«بود  )بحراحمر(  سرخ  درياي

  كه چنان  گشت  و نمايان  شكخ  بستر آن  كه  طوري  به ،شكافت  دريا زد و دريا از هم

 ÷ موسي  قوم )اسباط(  تعداد قبايل به ـدريا  :قولي  به .گذر كرد  از آن  بود پياده  ممكن

  همچون«  ازدرياست  اي و پاره  قطعه :فرق » از آن  اي هر پاره  پس«شد   پاره  دوازده ـ

  .بود  قرارگرفته باال  سوي  به ،ها راه  و چپ  راست  از جانب  كه »بود  بزرگ  كوهي

  

��d��c��b��a��d��c��b��a��d��c��b��a��d��c��b��a  
 دريا  سوي را به  و فرعونيان  فرعون :يعني » گردانيديم  را بدانجا نزديك  و ديگران«

  . كرديم  نزديك

  

���j��i��h��g��f��e���j��i��h��g��f��e���j��i��h��g��f��e���j��i��h��g��f��e  
از   عبورشان  براي  راههايي  با گشودن»  داديم  نجات  را همگي  و همراهانش  و موسي«

  . ايشان  دريا به  گذر از پهناي  امكان  دريا و دادن  كف

  

��n��m��l��k��n��m��l��k��n��m��l��k��n��m��l��k  
 ،برآنان دريا  آوردن هم را با به  و قومش  فرعون :يعني » كرديم  را غرق  ديگران  گاه آن«

  .درآمدند دريا  به  و قومش ÷ موسي  كردن دنبال  زيرا آنها براي  كرديم  غرق
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��x��w������v��u��t��sr��q��p��o��x��w������v��u��t��sr��q��p��o��x��w������v��u��t��sr��q��p��o��x��w������v��u��t��sr��q��p��o  
  يافتن تا پايان  و فرعون  موسي  ذكر شد از آغاز داستان  كه  رويدادي » در اين  گمان بي«

  حق  كننده وخيره  عظيم  بر قدرت  بزرگ » است  اي نشانه«انگيز  عبرت  پاياني  چنين  به  آن

  مؤمن ،بودند  فرعون با  كه  گروهي  بيشتر اين :يعني »نبودند  مؤمن  و بيشترشان«  تعالي

  .بودند  نياورده  ايمان ـ  فرعون  زن  مانند آسيه ـ  از آنان  ز اندكينبودند زيرا ج

  

��~���}������|���{��z��y��~���}������|���{��z��y��~���}������|���{��z��y��~���}������|���{��z��y  
  وبه  گيرنده انتقام  خويش  از دشمنان :يعني » است  عزيز رحيم  پروردگارت او قطع«

  . تاس  مهربان  خويش  دوستان

  

��c������b��a��� �̀�_��c������b��a��� �̀�_��c������b��a��� �̀�_��c������b��a��� �̀�_  
او  زيرا !صمحمد   اي » بخوان«  خويش  بر امت  يعني » را برايشان  و خبر ابراهيم«

  امت  اين  براي  وي  داستان  كه  است  شايسته  پس  حنفاء است  و امام أخدا  خليل

  .اقتدا كنند  وي  به ،از شرك  و بيزاري  و عبادت  و توكل  شود تا در اخالص  خوانده

  

��j��i��h��g��f��e��d��j��i��h��g��f��e��d��j��i��h��g��f��e��d��j��i��h��g��f��e��d  
 ÷ ابراهيم »پرستيد؟ مي گفت، شما چه  و قومش  پدرش  به« ÷ ابراهيم » كه  گاه آن«

  .گرداند  ملزم  را با حجت  تا آنان  خواست  پرستند ولي را مي  آنها بتان  كه  دانست مي

  

��q��p��o��n��m��l���k��q��p��o��n��m��l���k��q��p��o��n��m��l���k��q��p��o��n��m��l���k  
 ـاستمرار   و به  پيوسته :يعني » آنها معتكفيم  براي  و پيوسته  پرستيم را مي  بتاني: گفتند«

 :بتان  براي  اعتكاف . آنها پايدار و مالزميم  بر عبادت ـ  معين  و ميعادي  وقت فقط در  نه

  . آنهاست  بر عبادت  ورزيدن  اقامت
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��w��v����u��t��s��r��w��v����u��t��s��r��w��v����u��t��s��r��w��v����u��t��s��r  
 شما را  خوانيد، نداي مي  پرستش  را به آنها  آيا وقتي«  قومش  به ÷ ابراهيم » گفت«

  .»شنوند؟ مي

  

��|����{��z��y��x��|����{��z��y��x��|����{��z��y��x��|����{��z��y��x  
 »رسانند؟ مي  يا زياني«  سودرساني  از وجوه  وجهي  به »بخشند مي  ا سوديشم  يا به«

سود   شنوند و نه مي  و آنها نه  نيست  اگر چنين  پس !كنيد؟  آنها را ترك  پرستش  چنانچه

  .وجود دارد  و توجيهي  دليل  آنها چه  عبادت  ديگر براي ،رسانند مي  و زياني

  

�¤��£�������¢���¡�����~��}�¤��£�������¢���¡�����~��}�¤��£�������¢���¡�����~��}�¤��£�������¢���¡�����~��}����  
 سودي ما  به  نه ،شنوند ما را مي  نداي  بتان  نه ؛ از اينها نيست  يك  هيچ » نه: گفتند«

و ما  »كردند مي  چنين  كه  را يافتيم  نياكانمان  بلكه«رسانند  مي  زياني  بخشند و نه مي 

  يهتوج  براي  ديگري  پاسخ  هيچ  قومش  بود كه  گونه بدين . ايم از آنها تقليد كرده  هم

و اقرار   كرده  معرفي كار خود  را انگيزه  تقليد محض  كه جز اين ،آنها نيافتند  پرستش

  نه ،برسانند  زياني توانند سود و مي  نه  عاجز و ناتوانند كه  چنان  بتان  كه اين  كنند به

  .بينند مي  شنوند و نه مي

  

�� �̄�®��¬���«��ª��©���������� �̈�§��¦��¥�� �̄�®��¬���«��ª��©���������� �̈�§��¦��¥�� �̄�®��¬���«��ª��©���������� �̈�§��¦��¥�� �̄�®��¬���«��ª��©���������� �̈�§��¦��¥  
 شما و نياكان  آيا در آنچه«  آنان  تقليد كوركورانه  در رد اين ،÷ ابراهيم » گفت«

  .»ايد؟ كرده  ايد، تأمل پرستيده مي  پيشينتان 

  

��¶������µ�� �́������³��²��±��°��¶������µ�� �́������³��²��±��°��¶������µ�� �́������³��²��±��°��¶������µ�� �́������³��²��±��°  
  دشمني خود  در زندگي  اند و من من  دشمنان  بتان :يعني »اند من  آنها دشمن  بدانيد كه«

آنها را از   پرستش تا  ورزم مي  با آنها دشمني ،ام قرار داده  خويش  و روش  با آنها را راه
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 :يعني » پروردگار عالميان جز«  از آنها ندارم  هم  باكي  و هيچ  كنم  كن ريشه  زمين  روي

  و سرور من  دوست  او در دنيا وآخرت  بلكه  نيست  من  دشمن  پروردگار عالميان  ليكن

  پاسخ  كه بود در حالي  عقلي  و هم  عاطفي  هم ÷ ابراهيم  پاسخ ،سان بدين . است

  اين  اعالن  حاوي ÷ ابراهيم  پاسخ  و از آنجا كه .بود  عاطفي  پاسخي اصرف  مشركان

او آغاز كرد   شناساندن  به ،بنابراين باشد مي  پروردگارش  عزوجل  خداي  بود كه  حقيقت

  :و گفت

  

��Á����À��¿��¾��½��¼��»��º��¹��¸��Á����À��¿��¾��½��¼��»��º��¹��¸��Á����À��¿��¾��½��¼��»��º��¹��¸��Á����À��¿��¾��½��¼��»��º��¹��¸  
  و منافع  مصالح  سوي به »كند مي  و همو مرا هدايت  است  مرا آفريده  كه  كسي  همان«

كرد   وصف  اوصافي  را به  پروردگارش ÷ خليل  ابراهيم ،ترتيب  اين  به . و دنيايم  دين

  دفع ،دادن روزي ،كردن هدايت ،زيرا آفرينش  است  خاطر آنها سزاوار پرستش او به  كه

  بر آنها صراحت  بعدي  آيات  كه ـ  و آمرزيدن  كردن  زنده ،ميراندن ،شفا  جلب ،بيماري

و   بلندترين  كه ـشكر   انواع  را با تمام  شكر منعم  هستند كه  هايي نعمت ،همه ـدارند 

  كسي  و همان« :فرمايد مي  چنانچه ،طلبند مي ـ  است  و پرستش  نيايش  آن  سزاوارترين

  و زميني  آسماني  اسباب  كردن  رام با »گرداند مي  دهد و سيرابم مي  خوراك  من  به  كه

  . من  براي

� �
��Ë��Ê�����É��È��Ç��Æ��Å��Ä��Ã��Â��Ë��Ê�����É��È��Ç��Æ��Å��Ä��Ã��Â��Ë��Ê�����É��È��Ç��Æ��Å��Ä��Ã��Â��Ë��Ê�����É��È��Ç��Æ��Å��Ä��Ã��Â  

و «  قادر نيست  بر شفا دادنم  و جز او كسي »دهد همو مرا شفا مي  بيمار شوم  و چون«

  ادر بر اينق  و جز او كسي »گرداند مي  ام زنده  ميراند و سپس مرا مي  كه  كس  آن

 از ،را  ذكرشده  ديگر افعال  داد نه  خود نسبت  را به  فقط بيماري ÷ ابراهيم . كارنيست

  خداي  از جانب  همه  آن و غير  و اال بيماري  با پروردگار خويش  ادب  رعايت  روي

  . است  سبحان
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��Ô������Ó��Ò��Ñ��Ð����Ï��Î��Í��Ì��Ô������Ó��Ò��Ñ��Ð����Ï��Î��Í��Ì��Ô������Ó��Ò��Ñ��Ð����Ï��Î��Í��Ì��Ô������Ó��Ò��Ñ��Ð����Ï��Î��Í��Ì  
 و خالصه  حاصل »ببخشايد  را بر من  زا خطايمدر روز ج  اميدوارم  كه  كس  و آن«

 ،فقط آفريننده :كه  است  اين  وي  روشن  شيوا و حجت  بيان  در اين ÷ ابراهيم  پيام 

غير   نه ،باشد مي  پرستش  شايسته  كه  هاست ها و نعمت پديده  اين  كننده و اداره  بخشنده

  . وي

  :بود  مورد ذيل  سه ،از خطايش ÷ مراد ابراهيم« :گويد مجاهد مي

  گفته ؟ است  خرد كرده  كسي  را چه  بتان  كه  پرستان بت  سؤال  اين  او در پاسخ  كه اين  اول

�} :بود �o� � �n� �m� �lz� �  كه در حالي ) است  بزرگ  كار بت  اين  بلكه( :�

  .خود او بود  شكن بت 

  دنبال و  عيدشان  مراسم  به  آنانبا   رفتن  بيرون  عدم  در توجيه  قومش  او به  كه اين  دوم

�}� :بود  گفته  بتان  شكستن  خود براي  كشيدن �d��� � �cz : )بيمار   كه درحالي ) بيمارم  من

  .نبود

 :بود  گفته ،را داشت  همسرش  ساره  قصد تجاوز به  ستمگر كه  حاكم  او به  كه  اين  سوم

  ). است  خواهر من  ساره(

�e}� :بود  گفته  كه  ستاره  درباره  وي  سخن  ينو ا :است  افزوده  حسن �d z : )اين  

  . است  جمله  نيز از آن ) است  پروردگار من

  آنان مگر از ،سر زند  گناه  از آنان  كه  بشرند و جايز است ‡پيامبران« :گويد مي  زجاج

  سخنان  كه هرچند .»اند  معصوم  كبيره  گناه  از ارتكاب  زند زيرا آنان سر نمي  كبيره  گناه

  دروغ  وي  هدف بود لذا  شده  گفته  محاجه  يا در مقام ،بود « معاريض«از  ÷ ابراهيم

  .نبود  گويي

  

���Û��Ú��Ù��Ø��×��Ö��Õ���Û��Ú��Ù��Ø��×��Ö��Õ���Û��Ú��Ù��Ø��×��Ö��Õ���Û��Ú��Ù��Ø��×��Ö��Õ  
و   نبوت: قولي به . است  و فهم  دانش :مراد از حكم » ببخش  حكم  من  به !پروردگارا«

  است  معارف از  اين و غير  احكام ،أ هللا حدود  شناخت :ديگر  قولي به . است  رسالت
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  ملحق  بهشت در  از من  قبل  پيامبران  مرا به :يعني » فرماي  ملحق  صالحان  و مرا به«

  . گردان

، لصالحينبا لحقناأو  متنا مسلمينأو  حينا مسلمينأ  اللهم« :است  آمده  شريف  در حديث

  و ما را به  بميران  بدار و مسلمان  زنده  مانلما را مس !بارالها :مبدلين الغير خزايا و

خود را   دين  كه  يا از كساني  باشي  كرده  خوارمان  كه آن بي ،گردان  ملحق  شايستگان

  .»اند كرده  دگرگون

  

��G��F��E��D��C��B��A��G��F��E��D��C��B��A��G��F��E��D��C��B��A��G��F��E��D��C��B��A  
  هك  آيندگاني  در ميان  من  براي :يعني »نيكو گذار  آوازه  آيندگان  در ميان  من  و براي«

و   نام  اين  سبحان  خداي . نيكو قرار ده  و آوازه  نام ،آيند مي  تا روز قيامت  بعد از من

نسلها   همه در  اديان  اهل  امتها و همه  قرار داد زيرا تمام ÷ ابراهيم  نيكو را براي  آوازه

  .دارند مي  و بزرگ  كنند و او را گرامي او افتخار مي  و عصرها به

  

�K��J��I��H�K��J��I��H�K��J��I��H�K��J��I��H����������M�������L��M�������L��M�������L��M�������L  
وارد   آن  به  جاودانه  كه  از كساني :يعني » گردان  پرنازونعمت  بهشت  و مرا از وارثان«

  .شوند مي

  

��T�����S��R�����������Q������P�����O��N��T�����S��R�����������Q������P�����O��N��T�����S��R�����������Q������P�����O��N��T�����S��R�����������Q������P�����O��N  
  پدرش  در آغاز امر براي ÷ ابراهيم »بود  بيامرز زيرا او از گمراهان  و بر پدرم«

  بيزاري  از وي ،است أخدا  او دشمن  شد كه  معلوم  شبراي  اما چون  خواست  آمرزش

  . جست

  

��Y��X������W��V��U��Y��X������W��V��U��Y��X������W��V��U��Y��X������W��V��U  
محضر  مرا در مال و :يعني » شوند، رسوا نكن مي  برانگيخته  مردم  كه  و مرا در روزي«

  قيامت يا مرا در روز . رسوا نكن ـ  و مجازاتم  با بازخواست ـدر روز محشر   مردم
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  كه  است آمده � هريره از ابي  و غيرآن  بخاري  روايت  به  شريف  در حديث . نكن  عذاب

كند  مي  مالقات  آزر درحالي  با پدرش  در روز قيامت  ابراهيم« :فرمودند صخدا   رسول

  تو نگفته  آيا به !پدر:گويد مي  وي  به  سپس . است  نشسته  آزر گردوغباري  بر چهره  كه

در  ! كنم نمي  تو نافرماني امروز از  اينك :گويد مي  ؟ پدرش نكن  نافرماني  از من  كه  بودم

در   كه  دادي  وعده  من  تو به !پروردگارا:گويد مي ] كنان  مناجات[ ÷ ابراهيم  هنگام  اين

؟  بيشتر است  پدرم  رسوايي  از اين  رسوايي  كدام  پس  نسازي  روز رستاخيز رسوايم

  اي :فرمايد مي  سپس ،ام كرده  حرام  را بر كافران  بهشت  همانا من :فرمايد مي أخداوند

 ،نگرد مي  خويش  زير پاي  به ÷ ؟ ابراهيم چيست تو  در زير پاهاي  بنگر كه ! ابراهيم

  وپاي چهار دست  گاه آن  است  اي و آلوده  كفتار نر گنديده  در زير پايش  بيند كه مي  بناگاه

ر را آز  خداوند متعال  گويي .»شود مي  افگنده  آتش و در شود مي  كفتار گرفته  آن

  .آورد درمي  كفتاري  صورت به

  

�� �̀�_�� �̂�]��\��[����Z�� �̀�_�� �̂�]��\��[����Z�� �̀�_�� �̂�]��\��[����Z�� �̀�_�� �̂�]��\��[����Z  
توانند  نمي  شخص  و فرزندان  مال  يعني »دهد سود نمي  و فرزندي  مال  هيچ  كه  روزي«

  .دارند  نگاه أخداوند  از عذاب  را در روز قيامت  وي

  

�����e��d���c��b��a�����e��d���c��b��a�����e��d���c��b��a�����e��d���c��b��a��������������g��f��g��f��g��f��g��f  
 نزد خدا به«  باطني  امراض  و بقيه  نفاق ،از كفر » و پيراسته  پاك  دلي  كه  مگر كسي«

  بلكه رسانند نمي  سودي  انسان  به أنزد خداوند  شخص  و نزديكان  مال :يعني »بياورد

  صحيح  قلب  يعني :سليم  قلب . است  وي  قلب  سالمت ،رساند سود مي  وي  به  كه  آنچه

  . بيمار است  كافر و منافق  زيرا قلب  است  مؤمن  همانا قلب ،و سالم

  .رسيد  پايان  به ÷ ابراهيم  دعاهاي ،دعا  با اين

  

��k�����j�����i��h��k�����j�����i��h��k�����j�����i��h��k�����j�����i��h  
  .وارد شوند  آن  تا به »شود مي  آورده  نزديك  پرهيزگاران  براي  و بهشت«
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��o�����n��m��l��o�����n��m��l��o�����n��m��l��o�����n��m��l  
  آشكار و نمايان  چنان :يعني »شود مي  ردانيدهگ  نمايان  گمراهان  براي  و دوزخ«

  است  گونه بدين .را فراگيرد  آنان  هايش شعله  است  نزديك  شود كه مي  گردانيده

  به  كه از آن  قبل ؛گرداند مي  آشكار و نزديك  مؤمنان  را براي  بهشت أخداوند كه

 كفار  و اندوه  درآيند تا غم  آن  به  كه از آن  قبل ،كفار  را براي  شوند و دوزخ  داخل آن

  .گردد  مضاعف  مؤمنان  و مسرت  و شادي  تر شده سخت

  

t��s��r��q��pt��s��r��q��pt��s��r��q��pt��s��r��q��p����������������������~��}���|���������{��z��y���x��w��v��u��~��}���|���������{��z��y���x��w��v��u��~��}���|���������{��z��y���x��w��v��u��~��}���|���������{��z��y���x��w��v��u  
جز   آنچه« :و سركوب  سرزنش  از باب ،دوزخ  اهل  به :يعني »شود مي  گفته  آنان  و به«

 اقطع »بينند؟ مي  كنند، يا خود ياري مي  را ياريپرستيديد كجايند؟ آيا شما  خدا مي

  . است  منفي  پاسخ

  

��c��b��a��� �̀�_��c��b��a��� �̀�_��c��b��a��� �̀�_��c��b��a��� �̀�_  
  باطل  معبودان :يعني »شوند مي  افگنده  سرنگون  در آن  و گمراهان  آنان  گاه آن«

  .شوند مي  افگنده  ديگر با سر در دوزخ يك  بر روي  همه ،پرستشگرشان  وگمراهان

  

��g��f��������e��d��g��f��������e��d��g��f��������e��d��g��f��������e��d  
  كه  وي  و جني  انسي  و پيروان  ابليس  شيطانهاي :يعني » ابليس  سپاهيان  و نيز همه«

مراد از  :قولي به .شوند مي  افگنده  سرنگون  در دوزخ  كردند نيز همگي مي  را گمراه  مردم

  پرستش  سوي به  كه  است مراد هر كسي :ديگر  قولي به .اند و تبار وي  نسل ) جنود ابليس(

  .شوند مي  درافگنده  دوزخ  به  آنان  همگي ! آري .كند مي  دعوت  تانب
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��s��r��q����p����������o��n��m��l��k��j��i��h��s��r��q����p����������o��n��m��l��k��j��i��h��s��r��q����p����������o��n��m��l��k��j��i��h��s��r��q����p����������o��n��m��l��k��j��i��h  
ما   خدا كه  سوگند به: گويند كنند، مي مي  ديگر ستيزه در آنجا با يك  كه درحالي  آنان«

خود   با معبودان  اطلب  پرستشگران  در روز قيامت :يعني » بوديم  آشكاري  درگمراهي

  آنان  در دنيا در محبت  كه بعد از آن ،شورند برمي  و بر آنان  برخاسته  و ستيزه  دشمني به

  در اين  آنان با  كه  شناختند و بر هركسي سر از پا نمي  از آنان  بودند و در پيروي  فنا شده

  كه كردند چنان مي  اقدام  زاتشانمجا  و به  برخاسته  مبارزه  به ،كرد مي  معارضه  باطل  راه

شود و  مي  دگرگون  وضع  در قيامت  ليكن .كردند  چنين  با وي ÷ ابراهيم  قوم

كنند و  خود تأكيد مي  گمراهي و بر  برخاسته  ستيزه  خود به  باطل  با معبودان  پرستشگران

  . ايم بوده  ما آشكارا در گمراهي :گويند مي

  

��x��w��v��u��t��x��w��v��u��t��x��w��v��u��t��x��w��v��u��t  
  باطل  معبودان »شما  كه  گاه آن«  بوديم  آشكاري  ما در گمراهي  خدا كه  سوگند به ! آري

قرار   پرستش و شما را مانند او مورد » كرديم برابر مي  را با پروردگار عالميان«

  . داديم مي

  

��}��|�������{����z��y��}��|�������{����z��y��}��|�������{����z��y��}��|�������{����z��y  
يكتا و   با خداي  كه  يا و جني  انسي  از شيطانهاي » و جز مجرمان« :افزايند  مي  گاه  آن

  .»نكردند  ما را گمراه«را برافراشتند   و دشمني  مبارزه  پرچم  الشريك

  

��£��¢��¡�����~��£��¢��¡�����~��£��¢��¡�����~��£��¢��¡�����~  
برهاند   كند و ما را از عذابت  ما شفاعت  براي  كه » نداريم  شفيعي  هيچ  اكنون  پس«

  .دارند  هايي و واسطه  شفيعان  پروردگارشان  اذن  به  مؤمنان  كه چنان
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���§���¦��¥�����¤���§���¦��¥�����¤���§���¦��¥�����¤���§���¦��¥�����¤  
  كرده  با ما نزديكي  كه  نداريم  هم  اي صميمي  دوست :يعني » حميمي  دوست  هيچ  و نه«

  است  نزديكي  دوست :حميم .پروردگار برهاند  و عذاب  دهد و ما را از خشم  و ياريمان

  به  شريف  درحديث .باشيد  داشته  تمامتر دوست  هر چه  شدت تو او و او تو را به  كه

  همانا شخص« :فرمودند  كه  است  آمده صخدا   از رسول �هللاعبدا  جابربن  روايت

  كار كردند؟ سپس چه  در دوزخ  وي  و دوست  كس  فالن :پرسد مي  در بهشت  بهشتي

  خداوند متعال  سرانجام كند تا مي  او شفاعت  براي ]گيرد و را مي  قضيه  دنبال[  پيوسته

 :گويند مي  مشركان ،يابد مي  نجات  از دوزخ  چون  پذيرد پس مي  وي  درباره را  شفاعتش

  دوست  هيچ  و نه  داريم  شفيعي  ما هيچ  نه  اينك :حميم  و ال صديق  شافعين  ما لنا من

  .« نزديكي

  

«��ª��©��¨«��ª��©��¨«��ª��©��¨«��ª��©��¨����������°�� �̄�®��¬��°�� �̄�®��¬��°�� �̄�®��¬��°�� �̄�®��¬  
ودر  » شديم مي  مؤمنان تا از«دنيا   سوي  به »بود  بار بازگشتي ما يك  براي  كاش  و اي«

  . آمديم درمي  قطار آنان

  

�̧�¶��µ �́�³��²��±�̧�¶��µ �́�³��²��±�̧�¶��µ �́�³��²��±�̧�¶��µ �́�³��²��±������������������»��º����¹��»��º����¹��»��º����¹��»��º����¹  
  دشمني ،÷ ابراهيم  ذكر شد از داستان  در آنچه :يعني » است  اي نشانه  در اين  گمان بي«

مؤثر   وپندي  عبرت ،خويش  بر گمراهي  خوردنشان ديگر و حسرت با يك  دوزخيان

  داستان صخدا   رسول  كه  گروهي  بيشتر اين :يعني »نبودند  مؤمن  و بيشترشان«  است

يا  .نيستند  مؤمن ـآنانند   ديني  و همراهان  قريش  كه ـخواند  مي  را برايشان ÷ ابراهيم

  .نبودند  مؤمن  بيشترشان  اند كه ÷ ابراهيم  قوم :مراد

  

��Á���À���¿��¾��½��¼��Á���À���¿��¾��½��¼��Á���À���¿��¾��½��¼��Á���À���¿��¾��½��¼  
و   كرده  را سركوب  لذا دشمنانش » است  يز رحيمعز  پروردگار تو همان  و در حقيقت«

  .ورزد مي  مهر و محبت  دوستانش  به
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��Æ��Å��Ä��Ã�������Â��Æ��Å��Ä��Ã�������Â��Æ��Å��Ä��Ã�������Â��Æ��Å��Ä��Ã�������Â  
فقط   آنان  كه ؟ درحالي)را  پيامبران( :چرا فرمود »كردند  را تكذيب  پيامبران  نوح  قوم«

منكر   آنان  كه جهت  را؟ بدان  پيامبران  همه  كردند نه  را تكذيب ÷ نوح  پيامبر خويش

  ايشان  همه  تكذيب  پيامبر در حكم  يك  تكذيب  كه يا اين .بودند ‡ پيامبران  تمام  بعثت

  . است

  

���Î��Í��Ì��Ë��Ê��É��È��Ç���Î��Í��Ì��Ë��Ê��É��È��Ç���Î��Í��Ì��Ë��Ê��É��È��Ç���Î��Í��Ì��Ë��Ê��É��È��Ç  
 بود نه  و نسب  در قبيله  برادرشان  نوح :يعني » گفت  آنان  به  نوح  برادرشان  چون«

  هم با  مخالف  در دو جهت  نظر ديني از ÷ و نوح  زيرا آنان  در دين  برادرشان 

 تا  سبحان  از خداي »داريد آيا پروا نمي« :گفت  آنان  به ÷ نوح ! آري .قرارداشتند

  بيكل  است  شده  شما فرستاده  سوي به  كه  پيامبري  نداي  و به  كرده  را ترك  بتان  پرستش

  بگوييد؟

  به  پيامبران  نداي ‡لوط و شعيب ،صالح ،هود ،نوح  در داستانهاي  كه  كنيم مي  مالحظه

 ).داريد؟ پروا نمي كنيد و نمي  پيشه  آيا تقوي :أال تتقون( :بود  اين  همه  و امتهايشان  اقوام

همانا  ،‡پيامبران  تمام  دعوت  اساسي  هدف  كه  است  بر آن  امر دليل  اين  البته

  . است  تقوا بوده  سر منزل  به  مردم  رسانيدن

  

��Ó���Ò��Ñ���Ð������Ï��Ó���Ò��Ñ���Ð������Ï��Ó���Ò��Ñ���Ð������Ï��Ó���Ò��Ñ���Ð������Ï  
  حق  جانب شما از  به  در آنچه  كه أخداوند  از جانب » هستم  شما رسولي  براي  من«

  به ÷ نوح  قوم  كه  ذكر است  شايان . و مورد اعتماد هستم » امين«  كنم مي  ابالغ  تعالي

  .بودند  واقف  وي  و راستگويي  امانتداري

  

��×��Ö��Õ��Ô��×��Ö��Õ��Ô��×��Ö��Õ��Ô��×��Ö��Õ��Ô  
در   را سپري أخداوند  طاعت :يعني »نماييد  اطاعت  وا كنيد و از مناز خدا پر  پس«

امر   بدان شما را أخداوند  از سوي  كه  در اوامري  قرار دهيد و از من  وي  برابر عذاب
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و   فرايض  دادن  انجام ،شرك  ترك ،وي  به  آوردن  مانند ايمان ؛بريد  فرمان  كنم مي

  . ديني  هاي برنامه

  

����Ù��Ø����Ù��Ø����Ù��Ø����Ù��Ø��ä��ã��â��á��à��ß��Þ��ÝÜ��Û��Ú��ä��ã��â��á��à��ß��Þ��ÝÜ��Û��Ú��ä��ã��â��á��à��ß��Þ��ÝÜ��Û��Ú��ä��ã��â��á��à��ß��Þ��ÝÜ��Û��Ú  
 از شما مزدي ،رسالت  اين  بر تبليغ :يعني » كنم نمي  از شما طلب  و بر اين، اجري«

 رسالت  اين  تبليغ  كه  بزرگي  با وجود منفعت ،بندم نمي  مزد طمع  و در اين  طلبم نمي 

  پاداش  من  پس » تنيس  پروردگار عالميان  جز بر عهده  من  پاداش«شما دارد   براي 

  مكلف ،رسالت  ابالغ  مرا به  كه  زيرا هموست  طلبم مي  تعالي  خود را از حق  دعوت

  . است  گردانيده

  

��è��ç���æ��å��è��ç���æ��å��è��ç���æ��å��è��ç���æ��å  
 جهت  را بدان  جمله  اين ÷ نوح »كنيد  اطاعت  پس، از خدا پروا بداريد و از من«

  براي ÷ نوح  كه  كنيم مي  مالحظه .دپايدار ساز  را در نهادشان  معني  تكرار كرد تا اين 

 :گفت  در اول  كه چنان ؛ذكر كرد  علتي ،تقوا  سوي  خود به  از دو درخواست  هر يك

 :خود گفت  درخواست  كنيد و در دومين  تقوا پيشه  آگاهيد پس  ام داري بر امانت  چون

  .كنيد  تقوا پيشه  پس  طلبم نمي  از شما مزدي  دانستيد كه  چون

  

���ï��î��í��ì��ë��ê��é���ï��î��í��ì��ë��ê��é���ï��î��í��ì��ë��ê��é���ï��î��í��ì��ë��ê��é  
 :يعني »اند؟ كرده  از تو پيروي  فرومايگان  كه آن  حال  بياوريم  تو ايمان  آيا به: گفتند«

  كمترين از  كه  فرومايگاني  كه آن  حال ،بياوريم  تو ايمان  و به  كنيم  از تو پيروي  چگونه

  قوم ! آري. است  و ذلت  ستخ :اند؟ رذاله كرده  از تو پيروي ،برخوردارند  و جاه  مال

و   و مقام  سرمايه  ايشان  شمردند كه  ومايهو فر  را پست  پيروانش  روي  از آن ÷ نوح

 :قولي به .نداشتند  عالي  نسب  ايشان  كه  جهت يا بدان .داشتند  كمتري  ظاهري  شرف

  .ودندب  وفرومايه  پايين  ها و مشاغل حرفه  از صاحبان  متشكل ÷ نوح  پيروان
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در   نه و  كنيم مي  از تو پيروي  نه ،آوريم مي  تو ايمان  به  نه :است  اين  معني  حاصل  پس

  . نماييم اقتدا مي  فرومايگان  به  كار ايمان

  

��G��F��������E��D��C��B��A��G��F��������E��D��C��B��A��G��F��������E��D��C��B��A��G��F��������E��D��C��B��A  
 آنان  و حرفه  مرا با شغل :يعني »؟ دارم  اي آگاهي  چه  از كارشان  من: گفت  نوح«

  آگاه  آنان  از كارها و مشاغل  كه  نيستم  آن  به  مكلف  ؟ من باشم  آگاه  از آن  هكار ك چه 

را   و آن  دهم بها  ايمانشان  و به  فراخوانم  ايمان  سوي را به  آنان  كه  فقط مكلفم  بلكه  شوم

 ،ايمان  ندر ميزا امور  اين  چراكه  و فقر و غنايشان  ها و مشاغل حرفه  به  نه ،معتبر بشناسم

  .ندارند  قدر و قيمتي  هيچ

  

��P��O���N���ML��K��J��I��H��P��O���N���ML��K��J��I��H��P��O���N���ML��K��J��I��H��P��O���N���ML��K��J��I��H  
 و  و بازرسي  تفتيش :يعني »يابيد نيست، اگر در مي  جز بر پروردگارم  آنان  حساب«

 ،بوديد  شعور و فهم  و اگر شما از اهل  است أفقط بر خدا  ضماير و اعمالشان  محاسبه

  .كرديد باور ميرا   و آن  را دريافته  حقيقت  اين

  به ،فرومايگي  در عين  كردند كه  را متهم ÷ نوح  پيروان ،متكبران  آن« :گويد مي  نسفي

را   پاسخشان ÷ نوح  كه .»ندارند  ايمان ÷ نوح  به  كنند و در واقع تظاهر مي  هم  ايمان

  .داد  نحو فوق  به

  

��U��T����������S���R��Q��U��T����������S���R��Q��U��T����������S���R��Q��U��T����������S���R��Q  
بايد   كفار كه  درخواست  به  است ÷ نوح  پاسخ  اين » منيست  مؤمنان  طردكننده  و من«

  .را از خود براند و طرد كند  پست  مشاغل  صاحب  مؤمنان

  

��[���Z���Y���X��W��V��[���Z���Y���X��W��V��[���Z���Y���X��W��V��[���Z���Y���X��W��V  
  آنچه  كه  هستم  اي فقط هشداردهنده  من :يعني » آشكار نيستم  اي جز هشداردهنده  من«

و آشكار   واضح طور  به ،است  داده  ا فرمانشم  سوي به  آن  ابالغ  مرا به  سبحان  را خداي
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  به  من  هستند كه  كساني  نيز از جمله  مستضعفان  اين :يعني . رسانم شما مي  براي

  . كنم مي را از خود طرد  آنان  چگونه  پس  ام مأمور شده  هشداردادنشان

  

��d��c��b��a�� �̀�_���� �̂�]��\��d��c��b��a�� �̀�_���� �̂�]��\��d��c��b��a�� �̀�_���� �̂�]��\��d��c��b��a�� �̀�_���� �̂�]��\  
 »بود  خواهي  سنگسارشدگان  از جمله اقطع  برنداري  نوح، اگر دست  اي: گفتند«

برنداري،  دست   خويش  و دعوت  مان  خدايان  دادن و دشنام  دين  اگر از سرزنش :يعني

اگر از : است اين _c��bc��bc��bc��b+  معناي  قولي به. بود  هيخوا  سنگسارشدگان  از جمله

  از جمله ،ريبرندا  دست  خويش  و دعوت  مان  خدايان  دادن  و دشنام  دين  سرزنش

 دشنام  چون ،برخورد بدلفظي  را به ÷ نوح ،سان بدين .بود  خواهي  شدگان داده  دشنام

 .شدند  سالح  خلع  و حجت  منطق  در ميدان  كه بعد از آن ،تهديد كردند  و اهانت  دادن 

برند  يم  تهديد پناه  به ،امر  در نهايت  كه  است أخدا  دشمنان  و شيوه  عادت  اين  البته

  .برگردانند  را از دعوتشان أخدا  راه  تا دعوتگران

  

��j�����������i��h���g��f���e��j�����������i��h���g��f���e��j�����������i��h���g��f���e��j�����������i��h���g��f���e  
  پافشاري  من  ببر تكذي  يعني »كردند  مرا تكذيب  من  قوم !پروردگارا: گفت  نوح«

  .نكردند  را اجابت  و دعوتم  را نشنيده  سخنم ،كرده

  

��t��s��r��q����p��o��n��m��l��k��t��s��r��q����p��o��n��m��l��k��t��s��r��q����p��o��n��m��l��k��t��s��r��q����p��o��n��m��l��k  
  طرف دو  در ميان  قاضي  حكم :فتح » كن  فيصله  حكمي  به  و آنان  من  ميان در  پس«

ومتمايز   نمايان  را از مبطل  محق  كه  حكمي  به  من  و قوم  من  ميان :يعني . دعوا است

از  » بخش  نجات  است  با من  را كه  از مؤمنان  و هر كس  و من«  كن  حكم ،گرداند

بعد از  ÷ نوح چون ! آري . كني  مجازاتشان  بخواهي  كه  گاه آن  آنان  عمل  عذاب

را   دعا پروردگارش  با اين ،شد  مأيوس  خويش  قوم  از ايمان ،دعوت  سال  نهصدوپنجاه

  :كرد  را اجابت  دعايش أفراخواند و خداوند  ياري به
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��{��������z��y��x��w��v��u��{��������z��y��x��w��v��u��{��������z��y��x��w��v��u��{��������z��y��x��w��v��u  
  كه  اي كشتي :يعني » بخشيديم  رانبار، نجاتپر و گ  را در كشتي  او و همراهانش  پس«

  .و كاالها بود  پرندگان ،چهارپايان ،از مردم  آكنده

  

�� �̀�_��~��}��|�� �̀�_��~��}��|�� �̀�_��~��}��|�� �̀�_��~��}��|  
 او و  دادن بعد از نجات :يعني » كرديم  غرق  را بعد از آن  ماندگان باقي  گاه آن«

  . كرديم  را غرق  از قومش  ماندگان باقي ،همراهانش

  

g��f��ed��c��b��ag��f��ed��c��b��ag��f��ed��c��b��ag��f��ed��c��b��a��������������j��i���h��j��i���h��j��i���h��j��i���h  
  اين بر  همراهش  و مؤمنان ÷ نوح  در نجات :يعني » است  اي نشانه  در اين اقطع«

بر   بزرگ  است  و عبرتي  نشانه ،قومش  انگاران دروغ  كردن  و هالك  شگفت  وصف

 »نبودند  مؤمن  و بيشترشان«  پيامبرانش  و راستگويي  عزوجل  خداي  وجود و وحدانيت

  .بودند  از مشركان ،و حجت  دليل  با وجود برپايي  حنو  قوم  تاكثري  يعني

  

��p��o�����n���m��l��k��p��o�����n���m��l��k��p��o�����n���m��l��k��p��o�����n���m��l��k  
  بوده  دشمنانش  كننده او سركوب :يعني » است  و در حقيقت، پروردگار تو عزيز رحيم«

  . است  مهربان  دوستانش  و به

  

��|��{��z��y��x��w��v��u��t��s��r������q��|��{��z��y��x��w��v��u��t��s��r������q��|��{��z��y��x��w��v��u��t��s��r������q��|��{��z��y��x��w��v��u��t��s��r������q  
 آيا پروا: گفت  آنان  هود به  برادرشان  كردند، چون  تكذيب را  عاد پيامبران  قوم«

  آيات در  كه ،است  خويش  قوم  به ÷ نوح  تفسير سخن  همچون  تفسير آن »داريد؟ نمي

  . گذشت »105 ـ 106«
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��²��±�� �°�� �̄ �®�� ¬«��ª�� �©�� �̈ �§��¦��¥��¤��£��¢��¡����� � �~��}��²��±�� �°�� �̄ �®�� ¬«��ª�� �©�� �̈ �§��¦��¥��¤��£��¢��¡����� � �~��}��²��±�� �°�� �̄ �®�� ¬«��ª�� �©�� �̈ �§��¦��¥��¤��£��¢��¡����� � �~��}��²��±�� �°�� �̄ �®�� ¬«��ª�� �©�� �̈ �§��¦��¥��¤��£��¢��¡����� � �~��}
�́�³�́�³�́�³�́�³  

 پس، از خدا پروا بداريد و از من  هستم  امين  يرسول  برايتان  من  كه  راستي به«

جز بر پروردگار   من  طلبم، پاداش نمي  از شما پاداشي  آن  كنيد و براي  اطاعت 

 :آيات ،÷ نوح  تفسير آنها در داستان  همچون  گانه سه  آيات  تفسير اين » نيست  جهانيان

  .باشد مي »107 ـ 109«

  

��»��º��¹��� �̧�¶��µ��»��º��¹��� �̧�¶��µ��»��º��¹��� �̧�¶��µ��»��º��¹��� �̧�¶��µ  
 . است  از زمين  مرتفع  تپه :ريع »سازيد؟ مي  از سر بازيچه  بنايي  هر بلندييآيا بر «

  راهي  كوره يا ،دو كوه  در ميان  اي وادي ،ريع :گويد مجاهد مي . است  كوه ،ريع :قولي به

  را چون  سازيد و آن مي  از سر بازيچه  بنايي  بلندي  شما در هر مكان :يعني . است  در كوه

  مايه  كه جز اين ،بناهايي  گردانيد زيرا چنين خود مي  و قدرت  بر اظهار قوت  اي نشانه

  نفع  هيچ ،باشد  امكانات  و هدر دادن  ديگران  زيان و آزار و  اي عده  فخر و مباهات

  را به  و آنان  كرده  اذيت را  رهگذران ،بناها  شما از فراز اين  كه ندارد چنان  ديگري

  مرتفع  ها و مكانهاي در تپه  بناسازي  خصلت  كه  ذكر است  شايان .يدگير ريشخند مي

ما   زمان  و بوالهوسان  از حكام  بسياري در ،و مكنت  جاه  نمايش  و ارائه  فخر نمايي  براي

  .نيز وجود دارد

  

�����������À��¿��¾��½��¼���À��¿��¾��½��¼���À��¿��¾��½��¼���À��¿��¾��½��¼  
  سكونت براي  مردم  كه  است  از قصرها و منازلي  عبارت :مصانع »سازيد مي  و مصانع«

  كه اميد آن به«  استوار است  ها و دژهاي از قلعه  عبارت ،مصانع :قولي به .سازند مي

  را هرگز به  مانيد ومرگ مي  جاودان ،برجها  وساز اين  با ساخت  گويي »بمانيد  جاودانه

  تو كاخها از دس برجها  اين  بلكه  نيست  اصال چنين  كه در حالي  نيست  شما دسترسي

  . شما رفت  پيشينيان  از دست  كه رود چنان شما مي
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��Å��Ä��Ã��Â��Á��Å��Ä��Ã��Â��Á��Å��Ä��Ã��Â��Á��Å��Ä��Ã��Â��Á  
 ور  حمله :بطش »گشاييد مي  دست  گشاييد، ستمكارانه مي  كيفر دست  به  و چون«

  . است  و سركوب  با خشم  همراه ،و خشونت  درشتي  به  شدن

 . است  ظالمانه ،برخورد  گونه اين  كه  دانست  ناشايست  روي آن را از  شيوه  اين ÷هود

  . جايز است  و شمشير و غير آن  تازيانه  كارگرفتن به ،حق  به  دادن اما در كيفر

  

���Ó��Ò����Ñ��Ð��Ï��Î��Í��Ì��Ë��Ê���É��È��Ç��Æ���Ó��Ò����Ñ��Ð��Ï��Î��Í��Ì��Ë��Ê���É��È��Ç��Æ���Ó��Ò����Ñ��Ð��Ï��Î��Í��Ì��Ë��Ê���É��È��Ç��Æ���Ó��Ò����Ñ��Ð��Ï��Î��Í��Ì��Ë��Ê���É��È��Ç��Æ  
  شما را به  پروا كنيد كه  از كسي. كنيد  اطاعت  پس، از خدا پروا داريد و از من«

از   يعني »مدد كرد  و فرزندان  چهارپايان  دادن  را بهشما . دانيد، مدد كرد مي  آنچه

مدد رسانيد و از   فراواني  هاي شما را با نعمت  كه  خدايي ،پروا داريد أخدا  عذاب

  .گردانيد  مندتان ها بهره برخورداري  انواع

داشتند و   سكونت ـ  يمن  حضرموت  نزديك ـ  هود در احقاف  قوم  كه  ذكر است  شايان

  .مند بودند بهره  بسياري  نعمتها و قدرتاز 

  

��Ö��Õ��Ô��Ö��Õ��Ô��Ö��Õ��Ô��Ö��Õ��Ô  
  . جويباران ها و و چاه » ساران باغها و چشمه  دادن  به«نيز شما را مدد رسانيد  »و«

  

��Ý���Ü���Û��Ú��Ù��Ø��×��Ý���Ü���Û��Ú��Ù��Ø��×��Ý���Ü���Û��Ú��Ù��Ø��×��Ý���Ü���Û��Ú��Ù��Ø��×  
شما  بر  سهمگين  روزي  از عذاب  من  راستي به« :فرمود  داده  را بيم  آنان ÷هود  سپس

 ،داريد قرار  آن بر  اكنون  هم  كه أغيرخدا  پرستش  و بر شيوه  رزيدهاگر كفر و » بيمناكم

  .جا نياوريد نعمتها را به  نماييد و شكر اين  اصرار و پافشاري
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���ç���æ��å��ä���ã��â��á��à��ß��Þ���ç���æ��å��ä���ã��â��á��à��ß��Þ���ç���æ��å��ä���ã��â��á��à��ß��Þ���ç���æ��å��ä���ã��â��á��à��ß��Þ  
 :يعني » است  ما يكسان  نباشي، براي  از پنددهندگان  دهي، خواه  پندمان  خواه: گفتند«

  اهميتي  آن چيز از  هيچ  به ،است  نزد ما يكسان  اندرز دادنت  و عدم  اندرز دادن

 ،هستيم  بر آن  كه  و از راهي  كنيم نمي  هرگز التفاتي ،گويي تو مي  آنچه  و به  دهيم نمي

  . بردار نيستيم هرگز دست

ندهد   ادامه  دعوتش  گفتند تا به  وي  كردن و مأيوس ÷تعجيز هود  را از باب  سخن  اين

  .بداند  و كار آنها را يكسره

  

��F��E��D�����C��B��A��F��E��D�����C��B��A��F��E��D�����C��B��A��F��E��D�����C��B��A  
جز  ،و كفرقرارداريم  از شرك  ما بر آن  كه  آنچه :يعني » نيست  پيشينيان  جز شيوه  اين«

  اند كه بوده  كيشي  ما نيز براين  پيشين  و نياكان  آخر پدران ،نيست  پيشينيان  و عمل  عادت

بود   طور دلخواه وامور آنها به  سامان  وجود كار آنها به  با اين ،هستيم  ما بر آن  اكنون هم

  تا آن  خواهيم داد و نمي  استمرارخواهيم  شيوه  بر اين ،بنابراين  هستيم  پيرو آنان  و ما هم

  . كنيم  جايگزين  ديگري  و روش  را با راه

  حكايت  نه ،باشد  سبحان  خداي  از فرموده  اي معترضه  جمله ،آيه  اين  كه  است  محتمل

نيز مانند  هود  قوم  تكذيب :است  اين  معني  صورت  در اين  كه ،هود  قوم  از سخنان

نظير  .كردند را تكذيب  پيامبرانشان  از آنان  قبل  بود كه  گري طغيان  ساير مرفهان  تكذيب

� :تعالي  حق  فرموده  اين {É��È z: )بقره« ) همديگراست  شبيه  دلهايشان   /

118«.  

  

��J��I��H��G��J��I��H��G��J��I��H��G��J��I��H��G  
  مانند آن و  ستم  از ارتكاب ،دهيم مي  انجام  كه  در برابر آنچه » نيستيم  شونده و ما عذاب«

  . داريم قرار  بر آن  اكنون هم  كه  ناروايي  ها و رفتارهاي از شيوه
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T��S��RQ��P��O���N��ML���KT��S��RQ��P��O���N��ML���KT��S��RQ��P��O���N��ML���KT��S��RQ��P��O���N��ML���K��������������W��V����U��W��V����U��W��V����U��W��V����U  
 :يعني » ساختيم  هالكشان  كردند و درنتيجه  يبتكذ«را  ÷هود  يعني »او را  پس«

با   نابودكردنشان  كه  ذكر است  شايان .كرد  نابودشان ،تكذيبشان  سزاي  به  سبحان  خداي

��¶��¸��} :خوانيم مي »سوره حاقه /6«  در آيه  كه و تند بود چنان  باد سركش �µ

���Ç��Æ��Å��Ä��Ã��Â��Á��À��¿�� �¾��½��¼��»��º��¹

����È�����Ñ��Ð��Ï��Î��Í��Ì��Ë��Ê��Éz: )سرد و   سخت  تندبادي با ،و اما عاد

  روز پيوسته  و هشت  شب  را هفت  خداوند آن  شدند كه  كشيده  نابودي  به  كن بنيان

  نانيخرماب  آنان  گويي ؛ بيني  از پا درافتاده  حال  را در آن  قوم  و آن  گماشت  برايشان

نابود  » در اين  گمان بي« ).؟ بيني مي بازمانده  از آنان  آيا اثري  پس  شده كن هستند ريشه

  براي  است  عبرتي  و درس ‡ پيامبران  بر راستگويي » است  اي نشانه«  ساختنشان

  بودن  و روشن  معجزات  با وجود بسياري »نبودند  مؤمن  و بيشترشان«  پيشگان  تكذيب

  . بينات

  

��]��\���[��Z���Y���X��]��\���[��Z���Y���X��]��\���[��Z���Y���X��]��\���[��Z���Y���X  
  . گذشت »140«  در آيه ،تفسير نظير آن » است  عزيز رحيم  پروردگارت  راستي و به«

  

��p��o���n��m��l��k��j��i��h��g��f��e��d�����c��b��a�� �̀�_��^��p��o���n��m��l��k��j��i��h��g��f��e��d�����c��b��a�� �̀�_��^��p��o���n��m��l��k��j��i��h��g��f��e��d�����c��b��a�� �̀�_��^��p��o���n��m��l��k��j��i��h��g��f��e��d�����c��b��a�� �̀�_��^
qqqq����rrrr����{����z��y��xw��v��u��t��s{����z��y��xw��v��u��t��s{����z��y��xw��v��u��t��s{����z��y��xw��v��u��t��s������������_��~��}��|_��~��}��|_��~��}��|_��~��}��|  

 :گفت  آنان  به  صالح  برادرشان  كه  گاه آن. كردند  را تكذيب  يافتگان ثمود نيز رسالت«

از خداوند پروا   پس.  هستم  امين  رسولي  برايتان  من  گمان داريد؟ بي آيا پروا نمي

  پاداش.  طلبم نمي  از شما پاداشي  رسالت  اين  بر تبليغ. كنيد  اطاعت  از من داريد و

 از  قبل ،آيات  همانند با اين  تفسير آيات » نيست  پروردگار عالميان  عهده جز بر  من

  . گذشت »هود»  در داستان ،اين
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  نام به  و شام  مدينه  ميان  اي  بودند و در وادي  ثمود از اعراب  قوم  كه  ذكر است  شايان

  .بود ÷ صالح  حضرت  داشتند و پيامبرشان  سكونت »حجر«

  

�����������e��d���c��b��a��`���e��d���c��b��a��`���e��d���c��b��a��`���e��d���c��b��a��`  
 كه  هايي عمتن  آيا در اين :يعني »شويد؟ رها مي  اينجاست، ايمن  آيا در آنچه«

شويد  رها مي  و عذاب  از مرگ  ايمن ،است  شما بخشيده  در اينجا به أخداوند 

  مانيد؟ در دنيا ماندگار مي  وهمچنان

  

��i��h��g��f��i��h��g��f��i��h��g��f��i��h��g��f ���n���m��l��k��j���n���m��l��k��j���n���m��l��k��j���n���m��l��k��j  

 باروبر آنها لطيف  كه  ؟ و كشتزارها و خرمابناني ساران در باغها و در كنار چشمه«

  هضيم  معناي  كه  است  محتمل  همچنين . و لطيف  و نرم  دهو رسي  پخته :هضيم »؟ است 

  غالف :طلع.اند فرو افتاده ،اند  شده  پر و پخته  كه  خرما از بس  هاي خوشه :باشد  اين

  .نشيند باروبر مي به  خرما كه  هاي ها از خوشه شكوفه

  

��t��s��r��q��p��o��t��s��r��q��p��o��t��s��r��q��p��o��t��s��r��q��p��o  
  هنرمندي و  ثمود با مهارت  قوم »تراشيد مي  هايي خود از كوهها خانه  براي  و ماهرانه«

  دراز باقي  مدتهاي  تراشيدند تا به كوهها مي  هاي صخره  خود را در درون  هاي خانه

شد و  مي  ويران از گل  بناشده  هاي بود و خانه  طوالني  عمرهايشان  كه  روي  ازآن ،بماند

ها را با تسلط و  خانه  آنان :است  اين ) رهيناف(  معني  قولي  به .داد را نمي  عمرشان  كفاف

و   ايمني  و در كمال  مرفهانه آنها :است  اين  ديگر معني  قولي به .تراشيدند مي  دستي چيره

ها را  خانه  اين  آنان :است  ديگر مراداين  قولي به .تراشيدند را مي  هايي خانه ،آسايش

  هنگفت  ساختند و اموالي مي  وفخرنمايي  زدگي رفاه  فقط از روي  و متكبرانه  گردنكشانه

باشند و در   داشته  در آنها نيازي  سكونت به  كه آن  بي ،كردند آنها مي  بناي  را صرف

ونگارها را در   نقش  و انواع  داده  خرج ها را به هنرنمايي مهارتها و  بناها انواع  اين  ساختن

امروز   هنرها و مهارتها تا به  اين ،از آنان  مانده از آثار برجاي  كه كردند چنان آنها اجرا مي
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چهارصد   نيز در فاصله  اكنون ثمود هم  قوم  منازل  كه  ذكر است  شايان .شود مي  مشاهده

را متحير   اي هر بيننده  كه  اي گونه به ،است  شده  و شناخته  معروف  منوره  مدينه  كيلومتري

  .سازد مي  ومدهوش

  

��x���w��v��u��x���w��v��u��x���w��v��u��x���w��v��u  
  اداي با ؛پروا داريد أاز خدا :يعني »كنيد  اطاعت  پس، از خدا پروا داريد و از من«

شما را   كه در آنچه  از من  و اطاعت  من  و رسالت  وي  يگانگي  به  ايمان  چون ،وي  حق

  . كنم مي  امر و نهي  آن  به

  

��}��|��{��z��y��}��|��{��z��y��}��|��{��z��y��}��|��{��z��y  
  سوي به شما را  كه  مشركاني  ز فرمانا :يعني »نكنيد  اطاعت  كاران اسراف  و از فرمان«

چينند و  مي  توطئه أهللا  دعوت  و عليه  من  خوانند و عليه فرامي أغيرخداوند  پرستش

مراد از  :قولي به .نكنيد  اطاعت ،دهند مي  فرمان  من  رسالت  تكذيب  شما را به

  .كردند  شتر را پي  هستند كه  كساني ) كاران اسراف(

  :فرمود  مسرفان  گروه  اين  در وصف  سپس

  

��¥��¤���£�������¢��¡�����~��¥��¤���£�������¢��¡�����~��¥��¤���£�������¢��¡�����~��¥��¤���£�������¢��¡�����~  
 و عادت  شيوه :يعني »كوشند نمي  كنند و در صالح فساد مي  در زمين  كه  كساني«

 ـ  همراهش  و مؤمنان ÷ صالح  عليه  با توطئه ـ  در زمين  كه  كاراني و اسراف  افراطگران 

  و اصالح  صالح ـ  و عدالت  با ايمان ـ  از آنان  هوج  هيچ  كنند و به و فساد برپا مي  فتنه

  . است  اين ،زند سر نمي

  

��«��ª��©�� �̈���§��¦��«��ª��©�� �̈���§��¦��«��ª��©�� �̈���§��¦��«��ª��©�� �̈���§��¦  
جادو  تو را  كه  هستي  از آناني :يعني » شدگاني  تو از افسون  كه  نيست  جز اين: گفتند«

  شيوه و  پنداشته  را حق  از باطل  اموري ،و خيال  وهم  صرف  به  اند تا بدانجا كه كرده
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  كه  اي شيوه ،پنداري را ناهنجار و نابكار مي  و آن  نقد كشيده را به  مان  استوار زندگاني

  غذا و آب  به  كه  است  مسحر كسي :قولي به .اند قرار داشته  ما بر آن  و نياكان  پدران

  كه  هستيند ما مان  تو نيز بشري ! صالح  اي :گفتند  چنين  گويي .شود مي  مشغول  خوردن

  . آشامي و مي  خوري مي

  

��¹�� �̧�¶�������µ�� �́��³��²��±��°���� �̄��®��¬��¹�� �̧�¶�������µ�� �́��³��²��±��°���� �̄��®��¬��¹�� �̧�¶�������µ�� �́��³��²��±��°���� �̄��®��¬��¹�� �̧�¶�������µ�� �́��³��²��±��°���� �̄��®��¬  
  مقام در ÷ صالح  داشتن قرار  پنداشتند كه  لذا چنين » مانند ما نيستي  تو جز بشري«

 :يعني »بياور  اي آيه  پس«كند  دروغگو مي  نبوتش  او را در ادعاي ،مانند ايشان  بشري

  پروردگار عالميان  از سوي  اي تو فرستاده  كه  كنيم  يقين  آن  با ديدن  ر كهبياو  اي نشانه

اگر «  توانا نيست  مانند آن  آوردن  بشر به  باشد كه  از چيزهايي  نشانه  آن  چنانچه ،هستي

  . خويش  و ادعاي  در سخن » هستي  از راستگويان

  

��Ã��Â����Á��À��¿��¾��½���¼��»���º��Ã��Â����Á��À��¿��¾��½���¼��»���º��Ã��Â����Á��À��¿��¾��½���¼��»���º��Ã��Â����Á��À��¿��¾��½���¼��»���º  
  عظيم  شتري  خداوند متعال ،كردند  طلب  و معجزه  نشانه ÷ از صالح  آنان  هك بعد از آن

  با دستان را  آن  ديدند و بدن او را مي  كه  اي گونه به ،آورد  بيرون  از كوه  را زنده  الجثه

  شتري ماده  اين: گفت« :باشد ÷ صالح  بر نبوت  حجتي  كردند تا اين مي  لمس  خويش

شتر   براي :يعني » شماست  آب  نوبت  معين  و روزي  اوراست  از آب  ينوبت  كه  است

شما   براي  پس  است  معين  و نوبتي  شما نيز بهره  و براي  است  از آب  معين  و نوبتي  بهره

  شتر نيز در روزي ماده بنوشيد و اين  آب  از آن  اوست  نوبت  كه  تا در روزي  مجاز نيست

  .نوشد نمي  آب  از آن ،شماست  نوبت  كه

  

��Ë��Ê����É��È��Ç���Æ���Å��Ä��Ë��Ê����É��È��Ç���Æ���Å��Ä��Ë��Ê����É��È��Ç���Æ���Å��Ä��Ë��Ê����É��È��Ç���Æ���Å��Ä  
  هر گزند و آسيب  يا رساندن ،او  يا زدن  كردن مانند پي »نرسانيد  آسيبي  آن  و به«

روز   آن »شد خواهد  گريبانگيرتان  بزرگ  روزي  عذاب  صورت  در آن  كه«  ديگري

  .باشد مي  ابعذ  روز نزول  كه  است  و هولناك  بزرگ  جهت  بدان
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��Ï��Î���Í��Ì��Ï��Î���Í��Ì��Ï��Î���Í��Ì��Ï��Î���Í��Ì  
دانستند   كه  هنگامي ،آن  كردن از پي »گشتند  پشيمان  گاه كردند و آن  را پي  آن  پس«

  . است  فرودآمدني  آنان بر  عذاب

  ازآن  اي داد و در هر روز نشانه  روز مهلت  سه  آنان  به ÷ صالح  بود كه  ماجرا چنين

  سودي  حالشان  به  ديگر پشيماني  شدند كه  پشيمان  قتيشد و و پديدار مي  برآنان  عذاب

  هيچ  آن  و ظهور آثار و عاليم  عذاب  ديدن  در هنگام  و ندامت  زيرا پشيماني  نداشت

آنها در   پشيماني ؛)شدند  پشيمان  گاه آن: (تعالي  حق  مراد از فرموده  پس. ندارد  اي فايده

  .١بود  بر آنان  فرود آمدن  حال در  بود كه  عذابي  هاي نشانه  ديدن  هنگام

  

��Ü��Û��Ú���������������Ù��Ø��×Ö��Õ��Ô���Ó��ÒÑ��Ð��Ü��Û��Ú���������������Ù��Ø��×Ö��Õ��Ô���Ó��ÒÑ��Ð��Ü��Û��Ú���������������Ù��Ø��×Ö��Õ��Ô���Ó��ÒÑ��Ð��Ü��Û��Ú���������������Ù��Ø��×Ö��Õ��Ô���Ó��ÒÑ��Ð  
�������� تفسير .بودند  شده  داده  وعده  آن  به  كه  عذابي  همان » را فرو گرفت  آنان  عذاب  گاه آن«

+T� �S� � RQ� �P� �O� � �NT� �S� � RQ� �P� �O� � �NT� �S� � RQ� �P� �O� � �NT� �S� � RQ� �P� �O� � �N� � �� � �� � �� � �V� � � �UV�� � �UV�� � �UV�� � �U_���� »و  است  اي ماجرا نشانه  در اين  گمان بي 

 ÷ صالح قوم  عذاب  كه  ذكر است  شايان . گذشت »نبودند  آورنده  ايمان  بيشترشان

و   و در خانه( را از جا بر كند  دلهايشان  بود كه  مرگبار مهيبي  بانگ  شديد و سپس  زلزله

  .»67/هود« )از پا درآمدند  شان كاشانه

  

���â��á�����à��ß��Þ��Ý���â��á�����à��ß��Þ��Ý���â��á�����à��ß��Þ��Ý���â��á�����à��ß��Þ��Ý  
 كافر  دشمنان  كه  است  وي  از عزت » است  مپروردگار تو عزيز رحي  شك و بي«

 نصرت  را بر دشمنانش  دوستانش  كه  اوست  كند و از رحمت مي  را سركوب  خويش

  .دهد مي 

  

  

  

                                                 
 . است  رويداد آمده  اين  بيان  در آن  كه» هود»  از سوره »48ـ   64»  تفسير آيات  كنيد به  نگاه 1
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��E��D��C��B������A��E��D��C��B������A��E��D��C��B������A��E��D��C��B������A  
  ابراهيم  فرزند آزر برادرزاده  او لوط فرزند هاران »كردند  را تكذيب  لوط پيامبران  قوم«

  رسالت به « سدوم«شهر   اهالي  سوي  به ÷ ابراهيم  در حيات  كه  است ÷ خليل

  .شد  فرستاده

  

� �V��U��T��S��R��Q��P��O��N��M���� �L��K��J��I��H��G��F��V��U��T��S��R��Q��P��O��N��M���� �L��K��J��I��H��G��F��V��U��T��S��R��Q��P��O��N��M���� �L��K��J��I��H��G��F��V��U��T��S��R��Q��P��O��N��M���� �L��K��J��I��H��G��F ��X���W��X���W��X���W��X���W
���c����b��a�� �̀�������_�� �̂�]��\[��Z��Y���c����b��a�� �̀�������_�� �̂�]��\[��Z��Y���c����b��a�� �̀�������_�� �̂�]��\[��Z��Y���c����b��a�� �̀�������_�� �̂�]��\[��Z��Y  

  برايتان  من  كه  راستي داريد؟ به گفت، آيا پروا نمي  آنان  لوط به  برادرشان  چون«

از   آن  براي. كنيد  اطاعت  پروا داريد و از من ندپس، از خداو  هستم  امين  رسولي

  تفسير نظير اين » نيست  جز بر پروردگار عالميان  من  طلبم، پاداش نمي  شماپاداشي

  . گذشت « اعراف«  در سوره  طور مشروح لوط به  و نيز تفسير داستان  سوره  اين در  آيات

  

��h��g��f��e��d��h��g��f��e��d��h��g��f��e��d��h��g��f��e��d  
كنيد در  مي  شهوتراني ،آيا با مردان :يعني »آميزيد؟ مي  با مردان  جهان  مردم  از ميانآيا «

را   آن  ازمردم  از شما احدي  قبل  كه  است  فحشا و زشتي  عمل ،عمل  اين  كه حالي

دادند  مي  انجام لواط را  عمل ،غريبه  لوط با مردم  قوم ! ؟ آري است  نگرديده  مرتكب

  . گذشت « اعراف«  سوره در  كه چنان

  

��u���t���s��r��q��po��n���m��l��k��j��i��u���t���s��r��q��po��n���m��l��k��j��i��u���t���s��r��q��po��n���m��l��k��j��i��u���t���s��r��q��po��n���m��l��k��j��i  
 را كه  زناني :يعني »گذاريد ميوا شما آفريده،  براي  پروردگارتان  را كه  و همسراني«

مراد از  كنيد؟ و رها مي  واگذاشته  است شما آفريده  جنسي  برداري بهره  براي أخداوند 

  را به  زنان  بود كه  اين  از دعوتشان  زيرا هدف  همسران  مطلق  نه ،زنانند ) ازواج(

و از   گناهان  شما در ارتكاب :يعني »تجاوزكاريد  شما مردمي  بلكه«برگيرند   همسري

  .كنيد از حد تجاوز مي ،بزرگ  معصيت  اين  جمله
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��~��}��|����{������z��y��x��w��v��~��}��|����{������z��y��x��w��v��~��}��|����{������z��y��x��w��v��~��}��|����{������z��y��x��w��v  
كار ما؛   و تقبيح  جويي ، عيب زنشراز س » برنداري  اگر دست !لوط  اي: گفتند«

  .شد تبعيد خواهي  از آن ااز شهر ما و قطع »بود خواهي  شدگان از رانده  گمان بي«

  

���d��c��b����a�� �̀�_���d��c��b����a�� �̀�_���d��c��b����a�� �̀�_���d��c��b����a�� �̀�_  
  كردارهاي ساير  و همچنين  با مردان  مقاربت  عمل  يعني »شما  عمل  براي  من: گفت«

كار و   اين  و دشمنان  از متنفران  يعني » هستم  از دشمنان« ؛دهيد مي  انجام  كه  زشتي

  . شما هستم  زشت  كردارهاي

  

��j��i��h���g��f��e��j��i��h���g��f��e��j��i��h���g��f��e��j��i��h���g��f��e  
 سان بدين » بخش  دهند، رهايي مي  انجام  را از شر آنچه  ام مرا و خانواده !پروردگارا«

 را از آن  اش شد تا او و خانواده  دعا متوسل  به أخداوند  سوي به ÷لوط  بود كه 

  نجات ،خواهد رسيد  آنان  به  كه  پليد آنها يا از مجازاتي  و از عمل  آورده  بيرون  سرزمين 

  .دهد

  

���n��m��l��k���n��m��l��k���n��m��l��k���n��m��l��k  
  اش ديني  و پيروان  لوط و خانواده :يعني » بخشيديم  را رهايي  همگي  او و اهلش  پس«

  بر قومش  آن  در صبحگاه  عذاب  كه  شبي  را در آن  ايشان  كه  گاه آن  داديم  را نجات

  . داديم  فرمان  از ميانشان  آمدن  بيرون  به ،بود  پيوستني

  

��s��r��q��p��o��s��r��q��p��o��s��r��q��p��o��s��r��q��p��o  
 زيرا  در عذاب »بود  ماندگان از باقي  كه«  است ÷لوط  مراد زن »را  جز پيرزني«

 أخداوند  ليكن ،آمد  شهر بيرون از  اش خانواده  و ساير اعضاي ÷هرچند او با لوط

  سويشان به ،ستمگران بر  عذاب  نزول  در هنگام  بود كه  داده  فرمان  و كسانش ÷لوط  به
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او   و در نتيجه ÷لوط  زن جز ،نكرد  التفاتي  ستمگران  به  از ايشان  كس هيچ  ننگرند پس

با   سرزمين  در آن  بود پس  را فراگرفته  ساير ستمگران  كه  فراگرفت  عذابي  را همان

  .ماند  باقيشد و   ميخكوب  ستمگران

  

��w��v��u��t��w��v��u��t��w��v��u��t��w��v��u��t  
  . كردنشان  و سنگباران  در زمين  با فروبردن » را نابود ساختيم  ديگران  سپس«

  

�����~��}��|��{z���y��x�����~��}��|��{z���y��x�����~��}��|��{z���y��x�����~��}��|��{z���y��x  
فرو  بر  افزون ،باريد  برآنان  از آسمان  كه  از سنگ » بارانديم  سخت  باراني  و برآنان«

  تكذيب شدند اما  داده  بيم  كه » افتگانهشداري  باران  بد است  چه«  در زمين  بردنشان

  .دچار شدند  عذابي  چنان  به  كردند و در نتيجه  پيشه

  

��±��°���� �̄��®��¬��«��ª��©������� �̈�§��¦��¥¤��£��¢��¡��±��°���� �̄��®��¬��«��ª��©������� �̈�§��¦��¥¤��£��¢��¡��±��°���� �̄��®��¬��«��ª��©������� �̈�§��¦��¥¤��£��¢��¡��±��°���� �̄��®��¬��«��ª��©������� �̈�§��¦��¥¤��£��¢��¡  
بر  » است  اي نشانه«  او و كسانش  دادن لوط و نجات  قوم  عقوبت » در اين  گمان بي«

  ايمان  بيشترشان  ولي«  پيامبرانش  رسالت  صحتو بر  أخداوند  وجود و يگانگي

و در حقيقت،پروردگار تو «ها  و نشانه  معجزات  با وجود بسياري »نبودند  آورنده

كند و  مي  كن ريشه را بخواهد  هر كس  كه  است  وي  از عزت » است  عزيز رحيم  همان

  .هدد مي  را نجات  و مؤمنان  پيامبرانش  كه  است  وي  از رحمت

  

��¶��µ�� �́����³��²��¶��µ�� �́����³��²��¶��µ�� �́����³��²��¶��µ�� �́����³��²  
  سرزمين  آن  تمام  نام ،« أيكه« :قولي  به »كردند  را تكذيب  نيز پيامبران  أيكه  اصحاب«

 .»داشتند  مسكن  دريا تا مدين  از ساحل  زاري در بيشه  آنان« :گويد مي � عباس ابن .بود

  درخت(  و اراك )كنار( سدر  درخت  كه  است  و جنگلي  بيشه ،أيكه« :گويد مي  خليل

  .»رويد مي  در آن  و نازك  نرم  و مانند آنها از درختان ) مسواك
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��¾����½��¼��»��º��¹��¸��¾����½��¼��»��º��¹��¸��¾����½��¼��»��º��¹��¸��¾����½��¼��»��º��¹��¸  
 :نفرمود أدر اينجا خداوند »داريد؟ آيا پروا نمي: گفت  آنان  به  شعيب  كه  گاه آن«

در  ÷ يبشع زيرا »لوط  برادرشان« :لوط فرمود  در داستان  كه چنان « برادرشان ،شعيب«

 :فرمود  در آن  كه  مدين  سوي به  وي  فرستادن  داستان  برخالف ،نبود  أيكه  از مردم  نسب

  بيان  البته .بود  مدين  قوم از  در نسب ÷ زيرا شعيب ) شعيب  برادرشان :اشعيب  اخاهم(

  أيكه  اصحاب  كه  است  بر آن اترجيح كثير ابن  ولي . گذشت « اعراف«  در سوره  وي  نسب

 »81 آيه«د امر شدن  طور كامل  به  پيمانه  دادن  به  كه اين  دليل  به ،اند  مدين  اهالي  همان

  دوبار به ÷ شعيب  كه  نيست  چنين  پس  است  نيز آمده  مدين  در داستان  كه چنان

  اصحاب  سوي  و بار ديگر به  مدين  اهل  سوي  بار به يك ،باشد  شده  فرستاده  رسالت

  . أيكه

  

��Ò��Ñ��� � � �Ð��Ï��Î�� ÍÌ��Ë��� �Ê��É��È��Ç���Æ��Å��Ä��Ã��� �Â��Á��� � �À��¿��Ò��Ñ��� � � �Ð��Ï��Î�� ÍÌ��Ë��� �Ê��É��È��Ç���Æ��Å��Ä��Ã��� �Â��Á��� � �À��¿��Ò��Ñ��� � � �Ð��Ï��Î�� ÍÌ��Ë��� �Ê��É��È��Ç���Æ��Å��Ä��Ã��� �Â��Á��� � �À��¿��Ò��Ñ��� � � �Ð��Ï��Î�� ÍÌ��Ë��� �Ê��É��È��Ç���Æ��Å��Ä��Ã��� �Â��Á��� � �À��¿
��Ô���Ó��Ô���Ó��Ô���Ó��Ô���Ó  
. كنيد پيروي  از خدا بترسيد و از من.  هستم  امين  شما رسولي  براي  من« :تفسير آيات

 جز بر پروردگار عالميان  من  پاداش.   كنم نمي  طلب  از شما اجري  رسالت  اين و بر

  . گذشت  سوره  در همين « نيست 

  

��Ü��Û��Ú��Ù����Ø��×��Ö��Õ��Ü��Û��Ú��Ù����Ø��×��Ö��Õ��Ü��Û��Ú��Ù����Ø��×��Ö��Õ��Ü��Û��Ú��Ù����Ø��×��Ö��Õ  
  و تمام كمال  را به  پيمانه ،كند مي  با شما معامله  كه  كسي  به  يعني» دهيد  را تمام  پيمانه«

  و پيمانه  وزن بر  اما افزودن .بكاهيد  و پيمانه  از وزن  كه »نباشيد  فروشان و از كم«دهيد 

  .را ذكر نكرد  آن  دليل  همين  به ،است  نيكيكار  ،مشتري  نفع  به
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���à���ß��Þ��Ý���à���ß��Þ��Ý���à���ß��Þ��Ý���à���ß��Þ��Ý  
  درست ) باسكول(را با ترازو   حق  صاحب  حق  يعني »كنيد  وزن  درست  و با ترازوي«

  .خريدار بكاهيد  بريد تا از حق  دست  بر آن  پنهاني ،با تردستي  كه آن  بي ،و برابر بدهيد

  

�����è��ç��æ����å��ä��ã��â��á�����è��ç��æ����å��ä��ã��â��á�����è��ç��æ����å��ä��ã��â��á�����è��ç��æ����å��ä��ã��â��á�������ê��é���ê��é���ê��é���ê��é  
تفسير  .دارند نكاهيد  مردم  كه  از حقوقي :يعني »ندهيد  را كم  شان اشياي  مردم  و به«

�:تفسير  همچنين . گذشت »هود«  در سوره  نظير آن �� �� �� �+é��� � � �è��ç� �æ�� � �åé�� � � � �è��ç� �æ�� � �åé�� � � � �è��ç� �æ�� � �åé�� � � � �è��ç� �æ�� � �å_� �� �� �� و در « �

  . گذشت  غير آن هود و  در سوره »نكوشيد  تباهي به  زمين

  

��F��E��D��C��B��A��F��E��D��C��B��A��F��E��D��C��B��A��F��E��D��C��B��A  
 امتها و خلق :جبله »را آفريد، پروا كنيد  پيشين  شما و امتهاي  كه  كس  و از آن«

  .اند انبوه 

  :بود  چنين  عادالنه  اوامر و نواهي  اين  به  آنان  اما پاسخ

  

V��UT��SR��QP��O��N��ML�K��J���I����H��GV��UT��SR��QP��O��N��ML�K��J���I����H��GV��UT��SR��QP��O��N��ML�K��J���I����H��GV��UT��SR��QP��O��N��ML�K��J���I����H��G  
 » نيستي مانند ما  تو جز بشري.  شدگاني  تو از افسون  كه  نيست  جز اين: گفتند«

  به  همانندانشان  در پاسخ  سوره  اين »153 « در آيه  و كافي  طور شافي به  تفسير آن

  اين  راستي به :يعني » پنداريم مي  ما تو را از دروغگويان  راستي و به«  گذشت ÷ صالح

دروغگو  ،أخداوند  از سوي  رسالتت  تو در ادعاي  كند كه مي  ما غلبه  امر بر گمان

  . هستي

  

X��WX��WX��WX��W��������]��\��[��Z�������Y]��\��[��Z�������Y]��\��[��Z�������Y]��\��[��Z�������Y���������������������� �̀�_��^�� �̀�_��^�� �̀�_��^�� �̀�_��^  
 » بيفگن را بر ما  از آسمان  اي پاره«خود   رسالت  در ادعاي » اگر از راستگوياني  پس«

 يا غير  آتش از  هايي پاره :كسف .او گفتند  را از سر عناد و استبعاد و تعجيز به  سخن  اين
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خدا   رسول  به  قريش  سران  كه  است  سخني  همان  عين  اين . است  عذاب  عنوان به  آن

و   كافران  دلهاي زيرا  است  آمده « انفال«و  »اسراء«  هاي در سوره  كه گفتند چنان ص

  . و همانند است  مشابه  عصرها باهم  در همه  شان الفاظ

  

f��e��d���c���b��af��e��d���c���b��af��e��d���c���b��af��e��d���c���b��a  
  پس » است داناتر«  و گناه  از شرك »كنيد مي  آنچه  به  پروردگارم« ÷ شعيب » گفت«

  يا به  از آسمان  اي پاره  افگندن  يا به ؛كند مي  برابر اينها مجازات اگر بخواهد شما را در

  . كنم  از نزد خود شما را عذاب  كه  نيست  من  و توان  اما در وسع  غير آن

  

���r��q������p��o��������n��m��lk��j��i��h���g���r��q������p��o��������n��m��lk��j��i��h���g���r��q������p��o��������n��m��lk��j��i��h���g���r��q������p��o��������n��m��lk��j��i��h���g  
و  اصرار  آن و بر  استمرار ورزيده  وي  ذيببر تك :يعني »كردند  او را تكذيب  پس«

  بود كه  ابر آتشباري :ظله » را فرو گرفت  آنان  روز ظله  عذاب  پس«كردند   پافشاري

  هالك  باريد و بر اثر آن  آتش  ابر بر آنان  گسترد و آن  را بر سرشان  آن  عزوجل  خداي

فرود آورد   آنان بر ،بودند  شنهاد دادهخود پي  را كه  آنچه  سبحان  خداي ،سان بدين .شدند

فرود   بر آنان  اي سختي  چنان  كه  جهت  بدان »بود  سهمگين  روزي  عذاب  آن  گمان بي«

  .تواند بسنجد را نمي  آن  بشر حد و اندازه  آمد كه

باد   آن  پس را فرستاد  از جهنم  باد سمومي  بر آنان  سبحان  خداي« :گويد مي � عباس ابن

  و بريان  را پخته  بدنهايشان  آن  تا گرما و داغي  گشت  روز بر آنان  هفت ،و سوزان  مومس

آمد   و غليان  جوش  به سارها در چاهها و چشمه  شد و آبهايشان  داغ  هايشان خانه ،كرد

  همراهشان  باد سموم  كه رفتند درحالي  بيرون  گريزان  خويش  ها و محالت از خانه  پس

  كامال آنان  مسلط گردانيد كه  آنان بر  سرشان  خورشيد را از باالي أخداوند  گاه بود آن

را نيز از زير   سوزان  هاي ها و شن وريگ  گرفت  خويش  كننده  ذوب  را زير شعاع

بر   افتاد سپس  شد و از پاهايشان  بريان  پاهايشان  گوشت  برگمارد تا بدانجا كه  پاهايشان

 ،ابر را ديدند  اين  چون  را پديد آورد پس  سياه  مانند ابري  اي سايه  فراز سرهايشان

بكاهند   خويش  از عذاب  اندكي  آن  خود در سايه  گمان  رفتند تا به  آن  سوي به  شتابان
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  آتشي  آنان ابر بر  از آن  سبحان  خداي ،قرار گرفتند  آن در زير  همگي  كه  هنگامي  ولي

  و مؤمنان ÷ شعيب  عزوجل  خداي ،سان بدين .شدند  سوختند وهالك  همه  بارانيد كه

  .داد  را نجات  وي  همراه

  هاي سوره(  از قرآن  سوره  در سه ÷ شعيب  قوم  نابودساختن  وصف  كه  بايد دانست

  بيان ،است  سوره هر  با سياق  مناسب  كه  تعابير مختلف  به ) سوره  هود و همين ،اعراف

  . است  شده

  

������������������b���a����� �̀���_��~��}��|��{���z�������y��x��wv��u��t������s��b���a����� �̀���_��~��}��|��{���z�������y��x��wv��u��t������s��b���a����� �̀���_��~��}��|��{���z�������y��x��wv��u��t������s��b���a����� �̀���_��~��}��|��{���z�������y��x��wv��u��t������s  
 بر وجود و يگانگي  روشن » است  اي نشانه«  ساختنشان هالك » در اين  حقا كه«

 » است  عزيز رحيم  كه  نبودند و پروردگار توست  مؤمن  و بيشترشان« أخداوند 

  . گذشت  سوره  در همين ،دو آيه  همانند اين تفسير

  

��g��f��e��d��c��g��f��e��d��c��g��f��e��d��c��g��f��e��d��c  
در   ذكر آن  كه  قرآن :يعني » است  پروردگار عالميان  فروفرستاده  اين  كه  راستي  و به«

  خداي  از بارگاه  شده نازل ،شود مي  بر شما خوانده  كه  اخباري  و اين  گذشت  سوره  اول

  . است  العالمين رب

  

�r��q��p��o��n��m��l��k�����j�����i��h�r��q��p��o��n��m��l��k�����j�����i��h�r��q��p��o��n��m��l��k�����j�����i��h�r��q��p��o��n��m��l��k�����j�����i��h����  
  خوانده  را بر دلت  آن ÷ جبرئيل :يعني » است  فرود آورده  را بر دلت  آن  االمين روح«

  است  آن اثر كند و بر مي  دريافت  كه  است  باطني  از حواس  حس  اولين  زيرا دل  است

  است ÷ جبرئيل علما  اتفاق  به  االمين روح . اي را فهميده  و آن  را فراگرفته  تو قرآن  كه

تا « .z{��~��_��`�����z���b��a}��|}� :است  آمده  بقره  در سوره  كه چنان

را با هشدارها   تا مردم  را بر تو فرودآورده  آن  جبرئيل :يعني » باشي  از هشداردهندگان

  . هشدار و انذار كني ،است  آن  متضمن  قرآن  كه  هايي ها و مجازات و اعالميه
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��v��u�����t��s��v��u�����t��s��v��u�����t��s��v��u�����t��s  
  زبان  را به  قرآن أخداوند ! آري . و صحيح  و روشن  فصيح  يعني » مبين  عربي  انزب  به«

 ،گويي ما مي  غير زبان  را تو به  آنچه :نگويند  عرب  كرد تا مشركان  نازل  روشن  عربي

  را دفع  معذرتشان و  را قطع  حجتشان  تعالي  حق  بود كه  سان بدين . كنيم نمي  و فهم  درك

  .كرد

  

��{���z��y��x��w��{���z��y��x��w��{���z��y��x��w��{���z��y��x��w  
  انجيل و  در تورات  قرآن  اين  وصف :يعني » است  آمده  پيشينيان  هاي در صحيفه  و آن«

 . موجود است  پيشينيان  در كتب  آن  يا معاني .  است  در آنها آمده  آن  و بشارت  ذكر شده

با وجود  ـوجديد را   عهد قديم  زيرا اگر كتب ؛ است  روشن  حقيقت  يك  اين ! آري

  امري ،آنها موجود است در  قرآن  از معاني  بسياري  كه  بينيم يم ،بخوانيم ـآنها   تحريف

  .كند مي  داللت  الهي  دين  و وحدت  وحي  بر وحدت  كه

  

��¦��¥���¤��£��������¢��¡������~��}��|��¦��¥���¤��£��������¢��¡������~��}��|��¦��¥���¤��£��������¢��¡������~��}��|��¦��¥���¤��£��������¢��¡������~��}��|  
 » اي نشانه«  اسرائيل  بني  علماي  براي  از جمله ؛ خلق  كافه  براي  يعني » آنان  براي  آيا اين«

 :يعني »دارند  اطالع  از آن  اسرائيل بني  علماي  كه  نيست«  كامل  اي و معجزه  روشن

و   قرآن  نزول  به  بشارت  دهند كه مي  دانند و گواهي مي  سالم بن هللاعبدا  چون ،مؤمنانشان

  حجتي  كتاب  اهل  واهيگ  پس  موجود است  و زبور و انجيل  در تورات  قرآن  نيز معاني

را   آنان  و سخن  نگريسته  مرجع  مثابه  به  كتاب  اهل  به  زيرا مشركان  است  مشركان  عليه

  .كردند مي  تصديق

  

������±��°�� �̄�®���¬��«��ª��©����� �̈�§������±��°�� �̄�®���¬��«��ª��©����� �̈�§������±��°�� �̄�®���¬��«��ª��©����� �̈�§������±��°�� �̄�®���¬��«��ª��©����� �̈�§������ �́�³��²�� �́�³��²�� �́�³��²�� �́�³��²  
  فوص  را بر اين  اگر قرآن :يعني » كرديم مي  نازل  عجميان  را بر برخي  و اگر آن«

 كرديم مي  نازل ،نيستند  عربي  زبان  به  تكلم  قادر به  كه  از عجمياني  بر مردي  وكيفيت

  آن به« ؛ و درستي  صحيح  عربي  قرائت  پيامبر به  آن »خواند مي  را برايشان  آن  سپس« 
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با  ،فرد عجمي  از سوي  عربي  كالم  اعجاز قرائت  كه با وجود اين »آوردند نمي  ايمان

  دليل  به  نياوردنشان  ايمان  دارد كه  بر آن  داللت  واقعيت  شد لذا اين مي  جمع  اعجاز قرآن

  و روح  و قلب  در عقل  اي بيماري  دليل  به  بلكه  نيست  روشن  و برهاني  حجت  نبودن

  . است  آنان

  

��»��º��¹��¸���¶��µ��»��º��¹��¸���¶��µ��»��º��¹��¸���¶��µ��»��º��¹��¸���¶��µ  
و   تكذيب و  شرك ،گونه  بدين :يعني » ماي داده  راه  مجرمان  را در دلهاي  گونه، آن اين«

خود كفر را بر   انتخاب  به  آنان  دانستيم مي  كه  ايم درآورده  كافراني  انكار را در دلهاي

  .فشارند مي  پاي  گزينند و بر آن مي

او   ميان ،شد  دامنگير كسي ) كاري تبه ـ  اجرام(  اگر وصف  كه  است  بر آن  دليل  كريمه  آيه

الجسد   في  اال وان« :است  آمده  شريف  در حديث .كند ايجاد مي  مانع  حق  پذيرش  انو مي

باشيد   آگاه :القلب  فسد الجسد كله، اال وهي  واذا فسدت  الجسد كله  صلح  اذا صلحت  ةمضغ

و   است  شده  اصالح  بدن  تمام ،شد  اصالح  اگر آن  كه  است  گوشتي  پاره  در جسم  كه

  .« است  قلب  پاره گوشت  آن  باشيدكه  آگاه ،است فاسد شده  بدن  تمام ،فاسد شد  اگر آن

  

��Ã��Â�����Á��À��¿����¾��½��¼��Ã��Â�����Á��À��¿����¾��½��¼��Ã��Â�����Á��À��¿����¾��½��¼��Ã��Â�����Á��À��¿����¾��½��¼  
  ايمان«  قرآن  به  يعني » آن  به  كه« :دهيم مي  راه  كاران تبه  انكار را در دلهاي ! آري

 نزول  يا در هنگام ،مرگ  در هنگام »را ببينند  دردناك  عذاب  كه آنآورند تا  نمي

  .ندارد  حالشان  به  سودي  ايماني  چنين  البته  كه . عذاب 

  

��É��È����Ç��Æ�����Å��Ä��É��È����Ç��Æ�����Å��Ä��É��È����Ç��Æ�����Å��Ä��É��È����Ç��Æ�����Å��Ä  
  آنان«  كه آن حال »و«  و غافلگيرانه » طور ناگهاني به«  عذاب  آن »آيد  بر سر آنان  پس«

  . از آمدنش »نباشند  آگاه
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��Î��Í��Ì���Ë���Ê��Î��Í��Ì���Ë���Ê��Î��Í��Ì���Ë���Ê��Î��Í��Ì���Ë���Ê  
  انجام  شايسته  و اعمال  آورده  ايمان  كه » يافت  خواهيم  هلتآيا ما م: گويند  گاه آن«

 بازگشت  تمناي  و به  رفته  دست از  بر ايمان  و افسوس  را از سر حسرت  ؟ اين دهيم

  .كنند نمي  دريافت  مساعدي  پاسخ  گويند اما هيچ مي  مافات  جبران  دنيا براي  سوي به 

  

��Ñ��Ð��Ï��Ñ��Ð��Ï��Ñ��Ð��Ï��Ñ��Ð��Ï  
  سنگ  بر ما از آسمان( :كه  سخنشان  با اين »طلبند؟ مي  شتاب  ا بهما ر  آيا عذاب  پس«

زيرا با   است  آنان  براي  تهديدي  اين .»188 آيه« )بياور  دردناك  ما عذابي  يا براي  بباران

  .طلبند مي  شتاب  را نيز به  عذاب ،حق  وجود تكذيب

  

��Û��������� ��Ú��Ù��Ø��×��Ö��Õ���Ô���Ó���Ò��Û��������� ��Ú��Ù��Ø��×��Ö��Õ���Ô���Ó���Ò��Û��������� ��Ú��Ù��Ø��×��Ö��Õ���Ô���Ó���Ò��Û��������� ��Ú��Ù��Ø��×��Ö��Õ���Ô���Ó���Ò���Ü���Ü���Ü���ÜB��AB��AB��AB��A����������F�������E��D��C��F�������E��D��C��F�������E��D��C��F�������E��D��C
��G��G��G��G  

  سالياني اگر  كه  خبر بده  من  به :يعني » سازيم  مندشان اگر سالها بهره  كه  داني مگر نمي«

  كه  آنچه  گاه و آن«  كنيم  را طوالني  و عمرهايشان  گردانيم  مندشان دراز در دنيا بهره

  چه  برخورداريشان  آن«  و هالكت  از عذاب »برسد  شوند، بديشان مي  داده  بيم  بدان

  دفع  چيز را از آنان  هيچ ،و طوالني  درازمدت  مندي بهره  آن :يعني »آيد؟ مي  كارشان به

اصال   گويي ،كند نمي  فرقي  و بسيارش  كم ،آيد  پايان به  دنيا چون  كند؟ زيرا بهره نمي

 !فنا باشد؟  آخرش  كه  هزار سالي روز و  يك  ميان  فرق  و چه  است  وجود نداشته  هيچ

 .رساند نمي  سودي  هيچ  در آخرت  خويش  صاحبان  دنيا به  مندي بهره  مدت  طول اقطع

  غوطه  و در دوزخ  شده  حاضر گردانيده  كافر درآخرت« :است  آمده  شريف  در حديث

؟ آيا  يا ديده  هم  خيري  هيچ  حال آيا تابه :شود مي  او گفته  به  شود سپس مي  ور ساخته

را   انساني  گاه آن !پروردگارا ،خدا سوگند  به ! نه :گويد مي ؟ اي ديده  هم  نعمتي  تاكنون

  و او را در بهشت  است  ها را ديده ها و عذاب رنج  ترين سخت در دنيا  آورند كه مي

؟  اي ديده  هم  و زحمتي  رنج  حال آيا تابه :گويند او مي  به  سپس ،دهند مي  وگذاري  گشت
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 چيز نبوده  دنيا هيچ  و راحت  رنج  گويي :يعني .»!خدا سوگند پروردگارا به ! نه: گويد مي

  . است 

  

��O��N��M�����L��K��J��I��H��O��N��M�����L��K��J��I��H��O��N��M�����L��K��J��I��H��O��N��M�����L��K��J��I��H  
مگر   نكرديم  را هالك  شهري  و هيچ« :دهد خبر مي  خويش  از عدل أخداوند  سپس

 ،نكرديم  شهرها را هالكاز   شهري  هيچ  مردم :يعني »داشتند  هشداردهندگاني  كه آن

و  ‡پيامبران با فرستادن ؛ آنان  به  عذر و حجت  هشدار و نماياندن  مگر بعد از فرستادن

  .كتابها  فرودآوردن

  

��T��S��R��Q��P��T��S��R��Q��P��T��S��R��Q��P��T��S��R��Q��P  
  مردم به  پند و تذكر دادن  جهت  را به  هشداردهندگان  اين :يعني » پنددادن  براي«

و ما «نيستند  نياز بي  از هشدار دادن ،باشند )دنيا(  ملدر دار ع  كه  مادامي  پس  فرستاديم

  را به  زيرا حجت نيستند  سزاوار هالكت  كه  كنيم  را هالك  تا مردمي » ايم ستمكار نبوده

  . نمايانديم  آنان  و عذر را به  تقديم  آنان

  

��Y��X������W��V��U��Y��X������W��V��U��Y��X������W��V��U��Y��X������W��V��U  
  است  كافران پندار  رد اين  آيه  اين »اند فرود نياورده«را   قرآن :يعني »را  آن  و شياطين«

  .كنند مي القاء  بر كاهنان  شياطين  كه  است  از چيزهايي  قرآن :گفتند مي  كه

  سه  ترتيب به ،اند را فرود نياورده  قرآن  شياطين  امر كه  اين  اثبات  براي أخداوند  سپس

  :كند را ذكر مي  دليل

  

��_�� �̂�]��\��[��Z��_�� �̂�]��\��[��Z��_�� �̂�]��\��[��Z��_�� �̂�]��\��[��Z  
فرود  را  قرآن  را نرسد كه  شياطين  يعني » نيست  و سزاوارشان« :است  ناي  اول  دليل

  .آورند
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  آوردن فرود  اگر هم  يعني ،را فرود آورند  قرآن  كه »توانند و نمي« :است  اين  دوم  دليل

در   استعداد و توانايي  توانستند بكنند و اين كار را نمي  اين ،بود  سزاوار شأنشان  قرآن

  . ناوارد است اصال ،دهند مي  آنان  كفار به  كه  نسبتي  لذا اين  ستآنها ني

  

��d��c��b��a���`��d��c��b��a���`��d��c��b��a���`��d��c��b��a���`  
و   معزول«  فرشتگان  سخن  يا از شنيدن ،قرآن » از شنيدن  آنان« :است  اين  سوم  دليل

دور   شهاب با تيرهاي ،فرادهند  گوش  قرآن  به  كه از اين  شياطين :يعني »بركنار هستند

پر از  ،صخدا   رسول بر  قرآن  فرودآوردن  مدت  در طول  شوند زيرا آسمان مي  رانده

را   از آن  حرف  توانستند يك نمي  حتي  بود لذا شياطين  سوزان  هاي و شهاب  نگهبانان

را از دستبرد   شريعتش  كه  است  بندگان  براي أخداوند  از رحمت  بربايند و اين

  . است  داشته  نگه  خاينان

  

��n��m��l����k��j������i��h��g��f��e��n��m��l����k��j������i��h��g��f��e��n��m��l����k��j������i��h��g��f��e��n��m��l����k��j������i��h��g��f��e  
 »بود  خواهي  شدگان از عذاب  كه  نخوان  نيايش  ديگر را به  با خدا، معبودي  پس«

  اگر با من ،هستي  بر من  خلق  و عزيزترين  ترين گرامي  تو كه !محمد  اي :فرمود  گويي

؟ و  تو از بندگان غير  سد بهر  چه ،كردم مي  تو را عذاب  گمان بي ،گرفتي ديگر مي  خدايي

  خويش  مجاهدت و  بر اخالص  كه  است صخدا  رسول  براي  و انگيزشي  تحريك  اين

  .بيفزايند  دعوت  در راه

  فرماندهي  زيرا در آن  است أاز نزد خدا  قرآن  كه  است  بر آن  روشني  دليل  آيه  اين

در   كه چنان شود نمي  مشاهده  اوامرش در  بشري  از ضعف  اثري  كه  يابيم را مي  اعلي

  .دارد قرار  محض  و تسليم  عبوديت  در مقام  كه  يابيم را مي  مأموري ،مقابل

  

��r��q��p��o��r��q��p��o��r��q��p��o��r��q��p��o  
را  صپيامبر   نزديك  و اقرباي  اقوام  خداوند متعال » را انذار كن  نزديكت  و خويشان«

  . سزاوارتر است  آنان  شأن  به  ورزيدن  گردانيد زيرا عنايت  دستور مخصوص  اين  به
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  قريش  قبيله صخدا   رسول ،شد  نازل  آيه  اين  چون  كه  است  آمده  شريف  در حديث

  آغاز تمام در صخدا  رسول  گاه آمدند آن  گرد هم  دعوتشان  به  آنان ،را فراخواندند

خود را   خاندان و  نزديكان امخصوص  از ميانشان  قراردادند و سپس  را مورد خطاب  آنان

  بني  گروه  اي .برهانيد  دوزخ  خود را از آتش ! قريش  گروه  اي« :و فرمودند  هشدار داده

  دوزخ  خود را از آتش ! كعب بني  گروه  اي .برهانيد  دوزخ  را از آتش خود ! عبدالمطلب

 !دختر محمد  طمهفا  اي ...برهانيد   دوزخ خود را از آتش ! هاشم بني  گروه  اي .برهانيد

را   چيزي  اختيار هيچ أخدا  شما از سوي  براي  زيرا من  برهان  دوزخ  خود را از آتش

  جا خواهم به  نيكويي  را به  آن  داريد كه  رحمي  صله  حق  شما بر من  كه جز اين ،ندارم

  .»آورد

  

��y��x���w��v��u��t���s��y��x���w��v��u��t���s��y��x���w��v��u��t���s��y��x���w��v��u��t���s  
 بال«  و غير آنان  ات و قبيله  از قوم  اعم »دكنن مي  از تو پيروي  كه  مؤمناني  و براي«

  .درگذر  بدار و از آنان  شان گرامي ،كن  اظهار محبت  با آنان :يعني »خود را فروگستر 

  

��f��e�����d��c��b��a�� �̀��_��~�����}��|��{��z��f��e�����d��c��b��a�� �̀��_��~�����}��|��{��z��f��e�����d��c��b��a�� �̀��_��~�����}��|��{��z��f��e�����d��c��b��a�� �̀��_��~�����}��|��{��z  
 لاز اعما  يعني » كنيد، بيزارم مي  از آنچه  من: كردند، بگو  اگر تو را نافرماني  پس«

 با  كاران گنه  از گناه  و بيزاري  دهي بيم  شما و از آنجا كه  از اشخاص  نه  شما بيزارم 

  توكل  عزيز رحيم  و بر خداي« :آمد  دستور توكل ،آن  در پي ،است  همراه  مخاطراتي

  . توست  دهنده و برتري  دهنده  و ياري  زيرا او مؤيد و نگهبان  امور خويش  در تمام » كن

  

�g�g�g�g����������k��j��i���h��k��j��i���h��k��j��i���h��k��j��i���h  
 »بيند مي تو را« ) نماز شب(نماز تهجد   براي  تنهايي  به » خيزي برمي  چون  كه  كس  آن«

  . توست  حال  و حاضر و مراقب
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��o��n��m��l��o��n��m��l��o��n��m��l��o��n��m��l  
 ،جماعت در  كه  گاه تو را آن :يعني »بيند مي  كنندگان  سجده  تو را در ميان  و حركت«

  به  از نمازخوانان .بيند مي ـ  و سجده  و ركوع  قيام  در حاالت ـ  خواني نماز مي

  پروردگار متعال خود به  حاالت  در نزديكترين ،ساجد  زيرا بنده ؛تعبير شد « ساجدين«

  از پي  پيامبري  تو را ازپشت  گردانيدن« :گويد مي  در تفسير آن ك عباس ابن .قرار دارد

  .»وجود آورد  عرصه به صپيامبر   عنوان  را به  بيند تا اخيرا خودت ديگر مي  پيامبري

  

��t���s�������r���q��p��t���s�������r���q��p��t���s�������r���q��p��t���s�������r���q��p  
و   حركات  به  داناست ،خود را  بندگان  سخنان  شنواست » داناست  او شنواي  گمان بي«

 ص  پيامبرش را بر  طاعات  دشواريهاي أخداوند« :گويد مي  نسفي . ايشان  سكنات

در   كه  كسي  پس دارد قرار  وي  رؤيت  ر معرضد  او خبر داد كه  گردانيد زيرا به  آسان

  .»كند نمي  احساس را  اصال سختي ،باشد  قرارداشته  مواليش  و رعايت  زير نگاه

  

��¢��¡��������~���}��|��{��z��y��x��w��v��u��¢��¡��������~���}��|��{��z��y��x��w��v��u��¢��¡��������~���}��|��{��z��y��x��w��v��u��¢��¡��������~���}��|��{��z��y��x��w��v��u  
 بدانيد كه »آيند؟ فرود مي«از بشر  » كسي  بر چه  شياطين  كه  آيا شما را خبر دهم«

 گنهكاري  بر هر دروغگوي« :فرودآيند زيرا شياطين صخدا   ر رسولب  است  محال 

اينجا  در  مراد از آنان . بسيار گنهكار است :و اثيم  بسيار دروغزن :افاك »آيند فرود مي 

  سپس  كرده  سمع  استراق  از آسمان  شياطين صخدا  رسول  از بعثت  كاهنانند زيرا قبل

  .كردند مي القا  بر آنان ،بودند كرده  را استراق  هآمدند و آنچ مي  كاهنان  سوي به

  است  ناظر بر پندار مشركاني  آيات  اين :گويد مي  آيات  اين  نزول  سبب  كثير در بيان ابن

او آنها را  و  نيست  حق ،اند آورده  همراه به صخدا   رسول  كه  كردند آنچه مي  گمان  كه

پيامبر   سبحان  اند لذا خداي القا كرده  را بر وي  آن  نيا شياطي ،است  از نزد خود بربافته

  .كرد  و تبرئه  تنزيه  افترايشان  را از اين  خويش
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���§��������¦��¥����¤��£���§��������¦��¥����¤��£���§��������¦��¥����¤��£���§��������¦��¥����¤��£  
و   نموده  استراق  را از آنان  تا چيزي  مال اعلي  سوي به  شياطين »دارند فرامي  گوش«

را نيز   صد دروغ ،شنوند مي  كه  حقي  كلمه  بيفگنند و با يك  كاهنان  سوي را به  آن  سپس

  شياطين از  كه  در آنچه  بيشتر كاهنان :يعني »دروغگويند  و بيشترشان«آميزند  مي

  ضميمه  آن  به خود را  برساخته  از دروغهاي  دروغگويند زيرا بسياري ،كنند مي  دريافت

  .كنند مي

  است  عنهما آمده هللا رضي  زبير از عائشه  بن از عروه  بخاري  روايت  به  شريف  در حديث

 ص  حضرت آن ،كردند  سؤال  كاهنان  به  راجع صخدا   از رسول  گروهي :فرمود  كه

 :گفتند .ندارد  قدر و بها و اهميتي  هيچ  كارشان  يعني .»نيستند  آنها چيزي« :فرمودند

 صخدا   رسول .دهند خبرمي ،هدد مي  روي  در آينده  كه  از كاري  آخر آنان !هللا يارسول

را از مال   آن  جني  كه  است  حقي  كلمه ،دهند خبر مي  از آن  كه  چيزي  اين« :فرمودند

 ،افگند مي  خويش  انسي  دوست  در گوش  ماكيان  كت كت  را چون  ربايد و آن مي  اعلي

  .»افزايند مي را  بيشتر از صد دروغ ،راست  آنها با آن  سپس

  

��©��¨��©��¨��©��¨��©��¨��«���������������ª��«���������������ª��«���������������ª��«���������������ª  
  همراه صدا و هم  نابخرد با آنان  گمراهان  يعني »كنند مي  پيروي  را گمراهان  و شاعران«

 صخدا  رسول  اما فقط پيروان .اند و جن  انس  گمراهان ،« غاوون«مراد از  .شوند مي

  . شاعر نيست صمحمد  ،دليل  همين  يافتگانند و به ره

  رسول ما با  كه  در اثنايي :فرمود  كه  است  آمده �ابوسعيد  يتروا  به  شريف  در حديث

  شعر خواندن  جلو آمد و به  شاعري  بناگاه ،پيموديم مي  راه ) عرج(  در وادي صخدا 

اگر   راستي  به ،را بگيريد  شيطان  اين  جلوي« :فرمودند صخدا   رسول ،شد  مشغول

از شعر پر   كه  است  بهتر از آن  برايش ،شود پر  و زرداب  از شما از چرك  يكي  درون

  . است  كرده  حمل ) هزل هجو و(آميز   را بر شعر فحش  حديث  اين :شافعي .»شود
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�� �́�³����²��±��°�� �̄�®��¬�� �́�³����²��±��°�� �̄�®��¬�� �́�³����²��±��°�� �̄�®��¬�� �́�³����²��±��°�� �̄�®��¬  
 از  در هر فني :يعني »سرگردانند  در هر واديي«شعرا   يعني » آنان  كه  اي آيا نديده«

 و گزافه  تهمت  از واديهاي  و واديي  د و در هر شاخهرون فرو مي  لغو و دروغ  فنون

و   بوالهوسي  رهرو راه  درند و گاهي آبروها را مي  با هجو پرده  گاهي ،گويند مي  سخن 

و لواط  و زنا  شراب  و ستايش  مدح ،در اشعارشان  كه هستند چنان  بيĤم و دلقك  لودگي

 ،اخالق در  نه صمحمد   كه در حالي  شنويم يرا بسيار م  از مفاسد و رذايل  و مانند اين

را شعر و   قرآن  چگونه ! مشركان  اي  پس  شاعر نيست  در سخنانش  در رفتار و نه  نه

  ناميد؟ را شاعر مي صمحمد 

  

��»��º��¹�� �̧�¶��µ��»��º��¹�� �̧�¶��µ��»��º��¹�� �̧�¶��µ��»��º��¹�� �̧�¶��µ  
محمد   كه حالي در »دهند نمي  خود انجام  گويند كه مي  چيزهايي  اند كه و آنها كساني«

  اي گزافه  دهد و هيچ مي  را انجام  آن  گويد كه را مي  فقط چيزي  همگان  واهيگ  به ص

  . نيست  در كار وي

 :گويند مي  يعني ،گويند  دروغ  شعرا در اكثر سخنانشان« :گويد مي ك عباس ابن

و   كرم  مملو از مرواريدهاي  اشعارشان  گاهي .اند نكرده  كه در حالي  كرديم  وچنان چنين

  و معاني ارزشها  از اين  مردم  خود دورترين  كه با آن  است  و جود و سخا و احسانخير 

  متضمن  كه  ادعاهايي ،دهند مي  نسبت  كامال دروغين  خود ادعاهاي  به  باشند و گاهي مي

  و چه  چه  و دختران  زنان  آنها با آن  كه و اين  است  پاكدامن  و دختران  زنان  به  بستن اتهام

  شاعران ؛ خالصه . است  محض  و افتراي  دروغ  اشعارشان  اين  كه اند درحالي كرده

و   و تشبيب  تغزل  باتالق در  و فروافتاده  و بهتان  و كذب  خيال  در واديهاي  سرگردان

  .»اند از حقايق  مردم  دورترين ،چرند
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½��¼½��¼½��¼½��¼����Ã��Â��Á��À��¿��¾Ã��Â��Á��À��¿��¾Ã��Â��Á��À��¿��¾Ã��Â��Á��À��¿��¾������Ì��Ë��Ê��ÉÈ��Ç��Æ���Å��Ä��Ì��Ë��Ê��ÉÈ��Ç��Æ���Å��Ä��Ì��Ë��Ê��ÉÈ��Ç��Æ���Å��Ä��Ì��Ë��Ê��ÉÈ��Ç��Æ���Å��Ä
�Ï��Î��Í�Ï��Î��Í�Ï��Î��Í�Ï��Î��Í����ÐÐÐÐ������������   

  نيست شعر  كريم  قرآن  كه  است  معني  بر اين  تأكيد گذاشتن  فقط براي  سياق  از آنجا كه

و شعرا  شعر  مطلق  نكوهش  كريم  قرآن  هدف ،باشد و بنابراين شاعر نمي صو محمد 

  واصالح  صالح  لباس  را به  ايشان  و قرآن  اسالم  را كه  شاعراني  آيه  اين  پس  نيست

از شعرا  »اند آورده  ايمان  كه  مگر كساني« :كند استثنا مي  فوق  از معناي ،است  راستهآ

  آراسته  شايسته  اعمال  وبه  درآمده  مؤمنان  در حزب :يعني »اند كرده  شايسته  و كارهاي«

  مورد ستم  كه از آن  وپس«  در اشعار خويش »اند و خدا را بسيار ياد كرده«اند  شده

 ،كنند خود را هجو مي  هجوكنندگان  كه  مانند شاعراني »اند گرفته  اند، انتقام  رفتهگ قرار

پيامبر   شعراي  كه گيرند چنان را مي  وي  و انتقام  كرده  دفاع  يا فاضلي  عالم  يا از شخص

 صهجو پيامبر   به  را كه  كساني ،كردند مي  حراست  و از آبرويشان  دفاع  از ايشان ص

  را از واديهاي  آنان  پيكار برخاسته  به  مشرك  كردند و با شعراي هجو مي ،اختندپرد مي

  .راندند مي  بيرون  سخن

  نازل����_¨��©��ª��©��¨ª��©��¨ª��©��¨ª+  آيه  چون: گويد مي  نزول  سبب  در بيان  اسحاق  محمدبن

خدا   نزد رسول  كنان گريه ي مالك بن و كعب  رواحه  بن هللاثابت، عبدا  بن شد، حسان

ما نيز شاعر   كه  دانست مي كرد،  را نازل  آيه  اين أخداوند  وقتي: د و گفتندآمدن ص

¼��½������¼��½������¼��½������¼��½������+: كردند  تالوت صخدا   رسول جا بود كه  در اين !ما  حال  به  واي  پس  هستيم
À��¿��¾À��¿��¾À��¿��¾À��¿��¾_� �� �� �� شما   ]مورد نظر آيه[كار  تهشايس  مؤمنان  اين«: فرمودند  گاه آن�

�Ã+: كردند  تالوت  سپس. »هستيد �Â� �ÁÃ� �Â� �ÁÃ� �Â� �ÁÃ� �Â� �Á_  :»اند و خدا را بسيار ياد كرده« .

�È��Ç+: كردند  تالوت  سپس .»نيز شما هستيد  اينان«: فرمودند �Æ� � �Å� �ÄÈ��Ç� �Æ� � �Å� �ÄÈ��Ç� �Æ� � �Å� �ÄÈ��Ç� �Æ� � �Å� �Ä_ .

  آيه  در اين  شما هستيد كه  شما و امثال  يعني. »نيزشما هستيد  اينان«: فرمودند  گاه آن

  .ايد گرفته استثنا قرار مورد

 ،الكالم  كحسن  حسنه ،الكالم  الشعر بمنزله« :است  آمده  شريف  در حديث  همچنين

  است خوب  مانند سخن  شعر خوب  پس  است  سخن  منزله شعر به :الكالم  كقبيح  وقبيحه
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خدا   رسول كه  است  آمده  شريف  در حديث  همچنين .« زشت  مانند سخن  و شعر زشت

  در حديث .« توست با  برئيلو ج  را هجو كن  اسالم  دشمنان« :گفتند � حسان  به ص

كند و  جهاد مي ـهر دو  ـ خود  با شمشير و زبان  مؤمن« :است  آمده  ديگري  شريف

  مشركان  سوي شما از شعر به  آنچه  گويي اوست  در دست  جانم  كه  ذاتي  سوگند به

  .« تير است  مانند باران ،زنيد مي

 بازخواهند  بازگشتگاه  كدامين  به  ند كهبدان  اند، زودا كه كرده  ستم  كه  و كساني«

  در هنگام ،از شعرا و مانند آنها  پردازان و خيال  دروغگويان  زودي به :يعني » گشت

را   خويش  پردرد و پرحسرت  و بازگشتگاه  بد و ناميمون  فرجام ،پروردگارشان  مالقات

در مورد هر  ،است  عام  آيه  اين  پيام  كه  است  آن  صحيح« :گويد كثير مي ابن .خواهند ديد

  .« از شعرا و غير آنان  اعم ،و ستمگري  ظالم
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  ﴾ نمل  سوره ﴿
 . است  آيه) 93(  و داراي  است  كيم

  

  و نصيحت  موران  وادي  داستان  شد كه  ناميده « نمل«  جهت  بدان  سوره  اين :تسميه  وجه

  در آن ،÷ سليمان  سپاه  وسيله به  شدن  مالآنها در پرهيز از لگد  بقيه  به  از آنان  موري

  . است  آمده

شهود  و  و غيب  ظاهر و باطن  به  خداوند متعال  مطلق  علم  بيان ،سوره  اين  محور اصلي

  . است

  

��H��G��F��E��D��C��BA��H��G��F��E��D��C��BA��H��G��F��E��D��C��BA��H��G��F��E��D��C��BA  
  سخن و  است  مقطعه  از حروف ،دو حرف  اين » طا، سين« :شود مي  خوانده  چنين

  و كتابي  قرآن  آيات  است  اين«.  گذشت « بقره«  در آغاز سوره ،مقطعه  حروف  درباره

و ديگر   ازبالغت  با برخورداري  و اعجاز آن  معاني  كه  كتابي  يعني :مبين  كتاب » مبين

  سوره  ناظر بر خود اين ،« است  اين :تلك«  اشاره . است  و روشن  واضح ،اعجازي  وجوه

 « آيات«زيرا   است  خود قرآن ،شده  عطف  بر قرآن  كه « مبين  كتاب« مراد از  پس .باشد مي

كند  مي  داللت  كلمه  و اين ؛ قرآن :يك :است  گرديده  موصوف  دو صفت  در اينجا به

  به  قرآن  آيات  بودن  بر مكتوب  كه ؛ مبين  كتاب :دو .شوند مي  خوانده  آيات  اين  كه براين

تعبير   كار بردن لذا به .كند مي  داللت  خواننده  آنها براي  معاني  گر بودن روشن  همراه

  دو صورت  حفظ قرآن  كه  است  خود مشعر بر آن ،قرآن  براي « كتابت ـ  قرائت«  دوگانه

  وسيله  به  در مصاحف  و ديگري  قرائت  وسيله  ها به سينه در  يكي :دارد  و دو شيوه

  . كتابت

  

��L��K������J��I��L��K������J��I��L��K������J��I��L��K������J��I  
  ايمان  قرآن  به  كه  كساني  براي  آيات  اين :يعني » است  مؤمنان  براي  اي و مژده  هدايت«

  ديگري  در آيه  كه چنان  است  بخش هدايتگر و مژده ،كنند مي  عمل  آن  و به  آورده



1961  

  ايمان  كه  كساني  براي  قرآن :بگو( :��µ��´��³ z¶��¸��¹}� :فرمايد مي

  :فرمايد مي  جهت  بدين  هم .»44/   فصلت« ) شفاء است  و مايه هدايتگر ،اند آورده

  

��V��U��T��S����R��Q��P��O��N��M��V��U��T��S����R��Q��P��O��N��M��V��U��T��S����R��Q��P��O��N��M��V��U��T��S����R��Q��P��O��N��M  
 »پردازند مي  و زكات«را   فرض  نمازهاي :يعني »دارند نماز برپا مي  كه  كساني  همان«

  تدالل  براي « هم« تكرار »دارند  يقين  آخرت  و خود به«  است  فرض  زكات :مراد از آن

و   ايمان  كه  گروهي  اين جز ،ندارند  بايد ايمان  كه چنان  آخرت  به :يعني . بر حصر است

  .اند كرده  جمع  را با هم  صالح  عمل

 ،بشارت و  هدايت  به  مؤمنان  تخصيص« :گويد مي « القرآن  ظالل  في«تفسير   صاحب

  در علم  كتابي قرآن :كه  ستا  اين  حقيقت  آن.. . است  و عظيمي  عميق  حقيقت  گوياي

  كه  است  كتابي  قرآن  مند شود بلكه بهره  از آن  اي هر خواننده  كه  نيست  يا تطبيقي  نظري

خود را   و بركت  و فيض و نور و عطر  قرار داده  را مورد خطاب  قلب ،قدم  در نخستين

  .»... است  باز كرده  آغوش  انوار آن  روي  به  ريزد كه فرومي  بر قلبي

  

��a�� �̀�_�� �̂���]��\��[��Z��Y��X��W��a�� �̀�_�� �̂���]��\��[��Z��Y��X��W��a�� �̀�_�� �̂���]��\��[��Z��Y��X��W��a�� �̀�_�� �̂���]��\��[��Z��Y��X��W  
 »ندارند  ايمان«  بعد از مرگ  شدن  و برانگيخته » آخرت  به  كه  كساني  گمان بي«

 را  بد خويش  اعمال  كه  اي گونه به » بياراستيم  را در نظرشان  كارهايشان«كفارند  كه

متردد و   خويش  در گمراهي  آنان :ييعن »اند سرگشته  آنان  پس«بينند  و زيبا مي  خوب

  .شوند مي  آگاه  از حقيقتي  يابند و نه مي  راه  درستي  و روش  راه  به  نه ،متحيرند

  

��l��k��j��i��h��g�����f��e��d��c��b��l��k��j��i��h��g�����f��e��d��c��b��l��k��j��i��h��g�����f��e��d��c��b��l��k��j��i��h��g�����f��e��d��c��b  
  به ،شدن  با كشته ؛در دنيا » است  سخت  عذاب«  آخرت  ناباور به » گروه  اين  براي«

و   ، يأس وقلب  روح  انقباض ،رواني  بيماريهاي  در چنبره  ر شدنگرفتا ،در آمدن  اسارت

ها  آفت  اين حاضر را پر از  زمان  ماديت  كه چنان ؛ و نگراني  و بدبيني  سرخوردگي



1962  

  روزترين  تيره ،آنها در آخرت :يعني »هايند  در آخرت، زيانكارترين  و آنان«  بينيم مي

  .هستند  سرخوردگي و  و يأس  و ناكامي  نها در شكستآ  و بزرگترين  در زيانكاري  مردم

  

��t���s��r��q������p����o��n��m��t���s��r��q������p����o��n��m��t���s��r��q������p����o��n��m��t���s��r��q������p����o��n��m  
دريافت   عليم  حكيم  را از نزد خداي  قرآن« !صمحمد   اي »تو  گمان و بي«

و   بسيار دانا، فرزانه  كه  تعالي و  تبارك هللا  ذات  را از پيشگاه  تو قرآن :يعني » داري مي 

  صاحب خود  نهيدر امر و   كند كه بر تو القا مي  را كسي  و آن  گيري راميف  است  حكيم

  راست ،دهد مي او  كه  خبري  پس  و داناست  عليم  و كوچك  امور بزرگ  و به  حكمت

  . است  تام  عدل  وي  و حكم  محض

  .آيد مي  بعد از آن  كه  بر داستانهايي  است  تمهيدي  آيه  اين

  

�x���w���v��u�x���w���v��u�x���w���v��u�x���w���v��u����yyyy������������������e��d��c��b��a�� �̀�_���~��}�����|��{��z��e��d��c��b��a�� �̀�_���~��}�����|��{��z��e��d��c��b��a�� �̀�_���~��}�����|��{��z��e��d��c��b��a�� �̀�_���~��}�����|��{��z  
  جهت  بدان  است  تكرار آمده  به  بسياري  هاي در سوره  كريم  در قرآن ÷ موسي  داستان

در  ،پندها وعبرتها  اين  كه ،است  زيادي  پندها و عبرتهاي  متضمن  داستان  اين  كه

  فرعوني  سلطه  يعني ـ  زمان  گر آنستم  سلطه  بزرگترين  شكستن و درهم  كردن  مضمحل

  گر شده جلوه ،است  متكي  تعالي  حق  قدرت  پشتوانه  به  كه  سالح  بي  مردي  دست به ـ

  . است

  را كه  هنگامي صمحمد  اي  يادكن :يعني » گفت  اهلش  به  موسي  كه  گاه آن«

 »رسيد  نظرم  به  شيآت  من«  گفت  همسرش  به ،مصر  به  مدين  در مسير راه ÷ موسي

  شما خبري  براي«  از راه :يعني » از آن  زودي به«كشد  مي  طور شعله  كوه  از سمت  كه

  يا شعله«كند  مي  داللت  آتش  مسافت  بر نزديكي _||||+در »  سين« »آورد  خواهم

شما   ايرا بر  و آن  برگرفته  اي شعله ،آتش  پشته  از آن :يعني » آورم مي  برايتان  اخگري

  آتش  آن  وسيله  تا به گيرند برمي  را از جايي  آن  كه  است  آتشي  جرقه :قبس . آورم مي

  باشد تا به :يعني »كنيد  خود را گرم  باشد كه«كنند   روشن  ديگري  را در جاي  ديگري

  ثعلب .داريد  سرما نگه برافروزيد و خود را از گزند  آتشي ،اخگر  شعله  آن  وسيله



1963  

  اخگري  آن  از دو سوي  يكي در  شود كه مي  اطالق  بر چوبي  شهاب  اصل« :گويد يم

  سفر جز زن  در اين :روايتي  بنابه .« نيست  آتشي  ديگر آن  و در سوي  ور است  شعله

  .نبود  همراه  ديگر با وي  كسي ÷ موسي

  

��t���s����r��q��p��o��n����m��l��k��j��i��h��g���f��t���s����r��q��p��o��n����m��l��k��j��i��h��g���f��t���s����r��q��p��o��n����m��l��k��j��i��h��g���f��t���s����r��q��p��o��n����m��l��k��j��i��h��g���f  
: رسيد ندا« ؛آمد  آتش  آن  نزديك  به ÷ موسي  چون :يعني »آمد  آن  نزديك  به  چون«

 چون« :گويد كثير مي ابن »گرديد  و مبارك  است، خجسته  در آتش  كه  كسي

را در   آتش  آن  را ديد چرا كه  عظيمي  دهنده تكان  منظره ،آمد  آتش  نزديك به ÷ موسي 

  خرم و  سبز و تازه  همچنان  آتش  وجود فروزش با  كه  ور يافت شعله  سبزي  درخت

  نور آن  ديد كه  بناگاه ،باال كرد  آسمان  سوي  را به  سرش ÷ اثنا موسي  در اين . است

  بود ولي در آنجا نور مجرد »نار«  واقع در  پس . است  رسيده  آسمان  اوج  به  آتش

  كه  است  شده نقلجبير  و سعيدبن  از حسن .« است  نور، آتش  آن  كه  پنداشت ÷ موسي

�_m��l��km��l��km��l��km��l��k+: مراد از �� �� �� جرير  ابن. باشد مي  سبحان  ، نور خداي) است  در آتش  كه  كسي(: �

از  أمنظور خداوند« :فرمود  اند كه كرده  روايت � عباس از ابن  حاتم ابي و ابن  طبري

+m��l��k��jm��l��k��jm��l��k��jm��l��k��j_� � � �� � � �� � � �� � �   ذات  است، يعني  خود وي ) است  در آتش  كه  كسي  است  مبارك(: �

و «. » آتش  بود، نه  متجلي  العالمين نوررب  درخت  زيرا در آن.  است  با بركت  من  متعال

 » است  يافته  نيز بركت«  است ÷ موسي: مراد  كه»  است«  آتش » آن  پيرامون  كه  كسي

و مفتخر   مبارك  بدان ÷ موسي  كه  است  اي ديني  رخداد عظيم  سبب  به  بركت  و اين

 :ستا  اين  معني  قولي به. باشد مي  وي  به  معجزه  دادن و  رسالت  همانا تفويض  شد، كه

  اين » خدا پروردگار عالميان  است  و منزه«اند  آتش  آن  پيرامون  كه  اند فرشتگاني مبارك

در  . است  و منظره  صحنه  آن  از مشاهده ÷ موسي  آوردن  شگفت به  متضمن  عبارت

  حجاب  اگر آن  كه  يا نار است ،پروردگار نور  حجاب...« :است  آمده  شريف  حديث

  .»سوزاند مي  است  در منظر ديد وي  چيز را كه  همه  رويش  انوار جالل ،شود  برداشته

  

  



1964  

��{����z����y��x��w��v��u��{����z����y��x��w��v��u��{����z����y��x��w��v��u��{����z����y��x��w��v��u  
  خداي  منم  اين ! موسي  اي« :كرد  خطاب  چنين ÷ موسي  به  سبحان  خداي  گاه آن

در  . خويش  در امر و فعل  حكمت  داراي :حكيم .و قاهر  غالب  يعني :عزيز » عزيز حكيم

مرا ندا   كه است  كسي  چه !پروردگارا« :گفت ÷ موسي  كه  است  آمده  روايات

  .« حكيم عزيز  خداي  منم  اين« :فرمود  وي  در پاسخ  سبحان  خداي ،»كند؟ مي

  

�����£��¢��¡������~}��|�����£��¢��¡������~}��|�����£��¢��¡������~}��|�����£��¢��¡������~}��|��³��²��±��°��¯������®���¬��«��ª��© �̈�§��¦��¥����¤��³��²��±��°��¯������®���¬��«��ª��© �̈�§��¦��¥����¤��³��²��±��°��¯������®���¬��«��ª��© �̈�§��¦��¥����¤��³��²��±��°��¯������®���¬��«��ª��© �̈�§��¦��¥����¤  
  والفت  انس  و بدان  آشنا شوي  ات معجزه  تا به ÷ موسي  اي »خود را بينداز  و عصاي«

  تبديل  ماري  عصا به  آن  را افگند و بناگاه  خويش  عصاي ÷ موسي  هنگام  در اين . يابي

ديد   چون :يعني »جنبد مي  كه  است  ماري  گويي  را ديد كه  آن  چون  پس«شد 

و   و عصا درچاالكي  مار سفيد است :جان .كند مي  حركت ،مار  حركت  بسان  عصايش

  آن  كه  اين  ترس از »گردانيد  پشت« . است  شده  مار سفيد تشبيه  خود به  حركت  سبكي

  دنبال به  ترس  شدت از ÷ موسي :يعني » بازنگشت  عقب  و به«برد   حمله  مار بر وي

از مار و  » نترس ! موسي  اي« :ندا فرمود  سبحان  خداي  هنگام  در اين .نكرد  خود نگاه

  را به  ايشان  من  كه  كساني: يعني »ترسند نمي  من  در پيشگاه  پيامبران  كه«  آن  آسيب

  . نترس تو نيز از مار  ترسندپس نمي  از غير من  من  در پيشگاه ،ام فرستاده  رسالت

  

��À��¿��¾��½��¼���»��º��¹��¸��¶��µ��´��À��¿��¾��½��¼���»��º��¹��¸��¶��µ��´��À��¿��¾��½��¼���»��º��¹��¸��¶��µ��´��À��¿��¾��½��¼���»��º��¹��¸��¶��µ��´  
  آن  را جايگزين  اي اي، نيكي بعد از بدي  باشد، سپس  كرده  ستمي  كه  مگر كسي«

 ـباشد  كرده  بر خود ستم  معصيت  با ارتكاب  ترسد كه مي  كسي  ليكن :يعني » گردانيده

  جايگزين را  و پشيماني  توبه ،گناه بد و  و بعد از عمل ـنيستند   از آنان ‡پيامبران  كه

بعد   كه  كسي  براي  من :يعني » مهربانم  آمرزنده  من  كه« :بداند  كسي  چنين ،گردانيده  آن

  . آمرزم مي ،بترسد  من  در پيشگاه  از ايستادن  گناه  از ارتكاب



1965  

  اين  گويي« :يدگو مي  نسفي .« است  انسان  براي  عظيم  بشارتي  اين« :گويد كثير مي ابن

 ÷ موسي  كه چنان  است  قبطي  آن  در كشتن ÷ كار موسي  به  كنايي  اي اشاره  سخن

  بر وي  و خدا هم بيامرز  بر من  پس  كردم  بر خود ستم  من !پروردگارا( :خود گفت

  .»»16 /قصص« )آمرزيد

  

��Ô�������Ó��Ò��ÑÐ��Ï��Î��Í��Ì��Ë��ÊÉ��È��Ç�����Æ��Å��Ä��Ã��Â��Á��Ô�������Ó��Ò��ÑÐ��Ï��Î��Í��Ì��Ë��ÊÉ��È��Ç�����Æ��Å��Ä��Ã��Â��Á��Ô�������Ó��Ò��ÑÐ��Ï��Î��Í��Ì��Ë��ÊÉ��È��Ç�����Æ��Å��Ä��Ã��Â��Á��Ô�������Ó��Ò��ÑÐ��Ï��Î��Í��Ì��Ë��ÊÉ��È��Ç�����Æ��Å��Ä��Ã��Â��Á��Ö���Õ��Ö���Õ��Ö���Õ��Ö���Õ  
  آن سر در  كه  است  از جايي  پيراهن  شكاف :جيب »فرو بر  را در گريبانت  و دستت«

  آفات از  يا مانند آن  پيسي  چون » عيبي  هيچ  بي  تا سپيد و درخشان«شود  مي  داخل

 ،آورد  را بيرون  فرو برد و آن  را در گريبانش  دستش ÷ موسي  گاه آن »آيد  بيرون«

 » معجزه  نه در« . است  از ماه  اي پاره  گويي ،درخشد مي  مانند برق  دستش  يد كهد  بناگاه

  بقيه .داد  تو خواهيم  به  كه  است  اي معجزه  از نه  دو معجزه ،عصا و يد بيضا :يعني

 ،شپش ،ملخ ،طوفان  فرستادن ،دريا  شدن  شكافته :عبارتند از ÷ موسي  معجزات

او   و قوم  فرعون  سوي به« . فرعونيان  در كشتزارهاي  كاستيو   قحطي ،خون ،قورباغه

  سوي تا به  اي شده  و فرستاده  برانگيخته  معجزات  با اين  سبب  تو بدين :يعني» برو

  و از دايره  نافرمان  آنان :يعني »فاسقند  مردمي  زيرا آنان«  بروي  وي  و قوم  فرعون

  .اند  ما بيرون  طاعت

  

Ú��Ù��Ø��×Ú��Ù��Ø��×Ú��Ù��Ø��×Ú��Ù��Ø��×�����������ß��Þ��Ý��Ü��Û���ß��Þ��Ý��Ü��Û���ß��Þ��Ý��Ü��Û���ß��Þ��Ý��Ü��Û  
  نبوت  خود بر درستي  و روشني  وضوح  سبب  به  كه »روشنگر ما  آيات  چون  پس«

خود در   روشني  سبب به  ما كه  آيات  چون :است  اين  يا معني .كرد مي  داللت ÷ موسي

  وي  و كسان  فرعون » است آشكار  جادوي  اين: رسيد، گفتند  آنان  به«ديد بود   معرض

در جادو   اي و شبهه  شك  هيچ  كه  است  آشكاري  جادوي  معجزات  اين  ادعا كردند كه

  .آنها وجود ندارد  بودن
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  وحال«خود   زبانهاي  را به  معجزات  آن :يعني »آنها را«  فرعونيان »و انكار كردند«

  است  الهي  آنها معجزات  دانستند كه مي  يقين  و به » باور داشت  بدان  ندلهايشا  كه آن

  به  بود كه امر  و تكبر از اين  شرك :يعني » و سركشي  ستم  از روي«  انكارشان  اين  پس

  معجزات  آن  كه دانستند مي  طور قطع  به  كه  آورند در حالي  ايمان  آورده ÷ موسي  آنچه

  چگونه  فسادكاران  فرجام  كه« !صمحمد   اي »بنگر  پس«  است أاز نزد خداوند

  پندآموزان  براي  عبرتگاهي ،فرجام  زيرا اين  بينديش  شان شوم  فرجام  در اين :يعني »بود

  هولناك  وصف  در دريا بر آن  شدن  غرق  كارشان  فرجام ! آري . است  گيرندگان  و عبرت

  .وا كنندپر  بدي  فرجام  چنين نيز بايد از  لتترسا  كنندگان بود لذا تكذيب

  

U��T���SR��Q��P��O��NU��T���SR��Q��P��O��NU��T���SR��Q��P��O��NU��T���SR��Q��P��O��N����W��VW��VW��VW��V����Z��Y��XZ��Y��XZ��Y��XZ��Y��X������� �̂�]��\��[��� �̂�]��\��[��� �̂�]��\��[��� �̂�]��\��[  
  كه  بسيار داديم  دانشي  ايشان  به :يعني » داديم  دانشي  داوود و سليمان  به  راستي و به«

  فهم ،مردم  نميا  قضا و داوري  علم ،و حرام  و حالل  و احكام  شرايع  علم:  مراد از آن

داوود  :يعني » راست  خدايي  ستايش: دو گفتند  و آن«  است  علوم  و غيره  پرندگان  زبان

  راست  خدايي  ستايش :وگفتند  كرده  عمل  خويش  و دانش  علم  آن  مقتضاي  به  و سليمان

  كردن  رامو   و نبوت  علم با »داد  برتري  با ايمانش  از بندگان  ما را بر بسياري  كه«

خود بر   برتري  به  وفروتني  تواضع  آنها از روي  البته .ما  براي  و انس  و جن  پرندگان

  .نشدند  پروردگار قايل  بندگان  تمام

  پس  هاست نعمت  از بزرگترين  علم  نعمت  كه  و اين  است  علم  بر شرف  دليل  كريمه  آيه

ديگر   با ايمان  بندگان از  او بر بسياري ايقين ،هشد  داده  علم  نعمت  كه  هر مؤمني  به

  . است  شده  و ارزاني  عنايت  برايش  بزرگي  و شرف  پيدا كرده  برتري
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را   و سرمايه  مال  نه ،ار  و فرمانروايي  و نبوت  علم » يافت  از داوود ميراث  و سليمان«

  كه گذارند و مالي نمي  ارث را به  انبيا مالي« :است  آمده  شريف  در حديث  كه زيرا چنان

و   داشت فرزند  نوزده ÷داوود  كه  است  نقل .« است  صدقه ،جا ماند به  بعد از ايشان

  مخصوص  يادآوري  به ÷ فقط سليمان ،بود مي  مال  وراثت ،از وراثت  اگر هدف

و «بودند   مساوي  وي و با  شريك  ميراث  در اين ÷داوود  فرزندان  شد زيرا تمام نمي

  از باب ÷ سليمان :يعني » است  شده  آموخته پرندگان  زبان  ما فهم  به ! مردم  اي: گفت

  كه  مخصوصي  نعمت  از اين  بر خود و شكرگزاري أخداوند  هاي نعمت  به  تحدث

را   پرندگان  زبان  او فهم  كه اين  دليل . را گفت  سخن  اين ،است  شده  ارزاني  وي  فقط به

  كه  است  وي  به  مخصوص  نعمتي ،نعمت  آن  بود كه  نعمتها ياد كرد اين از ديگر  قبل

 ! آري . است  پرندگان  گفتن سخن :الطير منطق . نيست  مشاركتي  را در آن  غيرآن

را   ديگر آن يك  خود در ميان  پرندگان  فهميد كه مي  را چنان  آنان  سخن ÷ سليمان

مورد نياز   كه  يزهاييچ  همه :يعني » است  شده  ما داده  چيزها به  و از همه«فهميدند  مي

 ،مال ،حكمت ،پيامبري ،مانند دانش ؛ است  شده  ما داده  به  است  انسان  فضيلت  و سبب

در   كه  آنچه  و همه  چهارپايان ،وحشي  حيوانات ،باد ،پرندگان ،وانس جن  كردن مسخر

  . است  وزمين  آسمان  ميان

  بود به از او شكرگزارتر ÷ عابدتر و سليمان  از سليمان ÷داوود :گويند مي  مفسران

بر   افزون دارتر شد زيرا بيشتر و دامنه  از پدرش ÷ سليمان  و دولت  ملك ،جهت  همين

  درآورده  وي تسخير  به  هم  باد و شياطين ،بود  شده  داده ÷اوودد  پدرش  به  كه  آنچه

 ذكر  كه  هايي نعمت » اين  گمان بي«شد   ارزاني  وي  نيز به  پرندگان  زبان  شدند و فهم

بر ما   خداوند متعال  كه » است آشكار  فضل«و ديگر نعمتها   پرندگان  زبان  از فهم ؛شد

تا   خواست ÷ سليمان  گونه بدين . نيست  پنهان  كسي  بر هيچ  فضل  و اين  كرده  ارزاني

  .نعمتها بپردازد  آن  شكرگزاري  به
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 كثير ابن» شدند  گرد آورده  و پرندگان  وانس از جن  لشكريانش  سليمان  و براي«

  آنان  گاه آن«آمد   ميانشان  به  گيبسيار بزر  و عظمت  با ابهت ÷ سليمان  يعني :گويد مي

 :درجنگ  وازع .شدند  آراسته  منظم  هاي و دسته  در صفوف :يعني »شدند  باز داشته

  از صف  كه را  از لشكريان  و كساني  است  صفوف  و آرايش  مأمور تنظيم  كه  است  كسي

تعبير   اين .شود  منظم  گرداند تا صفوف برمي  آنها در صف  جاي به ،آيند جلو  خويش

با  ÷ سليمان ! آري .بود  و منظم  بسيار عظيم ÷ سليمان  سپاه  كه  كند بر اين مي  داللت

  صفوف  آن از بعد ،انسيان  ابتدا صفوف ،لشكر آمد  ميان  به  عظيمبسيار   و ابهتي  شكوه

  پرندگان ،ودب مي  و آفتابي  گرم قرار داشتند و اگر هوا  پرندگان  صفوف  و سپس  جنيان

  .كردند مي  باني سايه  خويش  لشكر را با بالهاي

  .باشند مي  وسالم  آراسته  هيسپا  برپا دارنده  اهرمهاي ،دقيق  انضباط و نظم ،اطاعت ! آري
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  بود كه  موران  او ملكه » گفت  اي رسيدند، مورچه  انمورچگ  وادي  به  كه  گاه تا آن«

 و ساير  گريخت ،آوردند  روي  وادي  سوي به  كه ÷ سليمان  لشكريان  با ديدن  گويي

  درون به ! مورچگان  اي« :گفت  آنان  به  خطاب  كرد و نداكنان  را آگاه  مورچگان

 ـ شما را درهم  و ندانسته  دهـ ندي  و لشكريانش  درآييد تا سليمان  هايتان خانه

 عقال  خطاب  صيغه  به  مورچگان .خود  چهارپايان  با گامها و سمهاي »نكوبند 

  نيمك مي  مالحظه .فهميدند را مي  خطاب  آنها اين  كه  سبب  بدين ،قرارگرفتند  موردخطاب

و   شناخت ذوررا مع  و لشكريانش ÷ سليمان ،واقعه  اين  از وقوع  قبل  موران  ملكه  كه

  آگاهي  وادي  اين از وجود شما در  كه  خواهند كوفت  آنها شما را درهم  درحالي :گفت

  معيارهاي  به  كوبند چراكه نمي  شما را درهم ،ندارند زيرا اگر از وجود شما باخبر باشند

  .پايبندند  و عدل  حق
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  سليمان  خنده . است  آغاز خنده :تبسم »گشود  خنده  به  او دهان  از سخن  سليمان  پس«

  من  به !پروردگارا: و گفت«بود   وي  زبان  و فهم  مورچه  آن  از سخن  تعجب  از روي

  سپاس  اي داشته  ارزاني  در و مادرمو پ  من  به  را كه  تا نعمتي«  ده  و توفيقم » كن  الهام

  هاي نعمت ،بنابراين  است  خود انسان  به  پدر و مادر نيز نعمت  زيرا نعمت » بگزارم

  شكرگزاري  سبحان  خداي  كند تا فرزند براي پدر و مادر نيز اقتضا مي  به  شده  ارزاني

و   از من » بپسندي را  آن  كه  دهم  انجام  اي كردار شايسته«تا   ده  توفيقم » كه  و اين«كند 

  بندگان  در زمره«  ام شايسته  اعمال  وسيله  به  نه » رحمتت  و مرا به«  خشنود گردي  آن  به

دار   سوي به  آنان  در زمره و مرا  كن  ثبت  نامهايشان  را در جمله  نامم »درآور  صالحت

  بر من  رحمتت  نها را بهاي  همه ! آري . محشور گردان ،است  همانا بهشت  كه  صالحان

  رحمت  جز به  كس  هيچ« :است  آمده  شريف  در حديث  كه چنان . با عملم  نه ،دار  ارزاني

  .»شود نمي  وارد بهشت أخداوند
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  عوض و از  را بازجست  پرندگان  حال ÷ سليمان :يعني »شد  پرندگان  حال  و جوياي«

را در   وي  پرندگان  كه  شويم يادآور مي .كرد  آگاهي  بودند كسب  غايب  كه  پرندگاني

مرا : و گفت« دادند قرار مي  از بالهايشان  باني و او را در زير سايه  كرده  همراهي  سفرش

، يا كرده  پنهان  من  او را از ديدگان  آيا چيزي » بينم هدهد را نمي  كه  است  شده  چه

يا « :گفت  پس  است  هدهد غايب  شد كه  آگاه  وي  ؟ سپسدارد  ديگري  او علت  ديدنن

  . است  او غايب  بلكه :يعني » است  از غايبان  كه  اين

  مهندس هدهد  بود كه  از هدهد اين ÷ سليمان  وجوي جست  سبب :گويند مي  مفسران

در   كه  گونه بدين ،كرد مي  نماييراه  زمين در زير  وجود آب  محل  بود و او را به  آب

  آب  محل  از آن  شياطين و  جن  وسيله به ÷ سليمان  سپس ،زد مي  نوك  وجود آب  محل
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  آب  ميان  حد فاصل  رابه  و لشكريانش ÷ هدهد سليمان  آورد همچنين مي  بيرون

  .كرد مي  سير در بيابانها نيز راهنمايي  و دور در اثناي  نزديك

و   رعيتش  از احوال  امام  وجوي تفقد و پرس  بر ضرورت  دليل  آيه  اين« :گويد يم  قرطبي

  جسم هدهد با آن  حال  كه ÷ سليمان  بنگر به ،است  از آنان  و حراست  نگهباني

او نيز در  كه �الخطاب ببخشايد بر عمربن أخداوند .»نماند  مخفي  بر وي  كوچكش

در   برگوسفند الغري  اگر گرگ« :فرمود  آنجا كه ،بود  سيرت  هم ÷ امر با سليمان  اين

  .« گرفت خواهد قرار  مورد بازپرسي  عمر از آن  گمان بي ،برد  حمله  فرات  ساحل
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كنم،  مي  عذاب  سخت  عذابي  به«هدهد را   يعني »قطعا او را« :افزود ÷ سليمان  سپس

  را قطع  پرهايش  بود كه  اين  سخت  از عذاب  مراد وي :قولي به » برم را مي  يا سرش

  اقوال .دارد بازمي  خويش  او را از خدمت  بود كه  اين  مراد وي :ديگر  قولي به .كند مي

  اهل  آنها روايات  همه  ريشه ،رسد نظر مي  به  كه  است  شده  نقل  باره  نيز در اين  ديگري

يا بايد «  است  نكرده  را مشخص  عذاب  اين  نوع  كريم  قرآن ،هر حال  به . است  كتاب

  . است  داشته  موجهي عذر  او در غيبتش  كه  بر اين »بياورد  من  براي  روشن  حجتي
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  اندك  زماني :است  اين  معنيديگر   قولي به . خويش  هدهد در غيبت »نپاييد  ديري  پس«

 » و گفت«هدهد آمد  ،مجازات  به  از هدهد و تهديد آن ÷ سليمان  وجوي بعد از پرس

 :يعني » اي نيافته  آگاهي  تو از آن  كه  يافتم  آگاهي  از چيزي« ÷ سليمان  به  خطاب

 :كنم  مطرح  را برايت  نآ  خواهم مي  اكنون و هم  اي را ندانسته  تو آن  كه  ام را دانسته  چيزي

  بلقيس  كه  است  در يمن  شهري  نام :سبا » ام آورده  يقيني  تو از سبا خبري  و براي«

  . است  و درخور اهميت  مهم  خبري :نبأ .بود  آن  ملكه
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��L��K��J���I��H��G��F��E��D����C��B����A��L��K��J���I��H��G��F��E��D����C��B����A��L��K��J���I��H��G��F��E��D����C��B����A��L��K��J���I��H��G��F��E��D����C��B����A  
دختر   او بلقيس »كند مي  نرواييفرما  بر آنان  كه  را يافتم  زني  من« :هدهد افزود  سپس

 .رسيد  وي  به  و بعد از پدر پادشاهي  نداشت  فرزندي  جز وي  پدرش  بود كه  شرحبيل

  وهمچنين  است  بوده  معمولي  قدما عرف  در ميان  زنان  پادشاهي  كه  ذكر است  شايان

در  ك عباس ابن :ما  در شريعت  آن  اما حكم .معاصر  از مسلمين  در نزد برخي  است

  مردم  رسيد كه صخدا   رسول  خبر به  اين  چون  كند كه مي  روايت  شريف  حديث

 :ةامرأ  ولوا امرهم  قوم  يفلح  لن« :فرمودند ،اند برگزيده  پادشاهي  دختر كسرا را به  فارس
رستگار  ،اند سپرده  زني  را به  خويش) فرمانروايي(امر   توليت  كه  هرگز قومي

در   كه  چيزهايي  از همه :يعني » است  شده  چيز داده  از همه«  زن  آن »و« .»شوند نمي

  و عرشي«  و سپاه  وتجهيزات  وسايل ،ابزارها  چون ،بود  نياز شاهان مورد  وي  زمان

كثير از  ابن .از طال بود  وي  تخت :قولي  به . پادشاهي  تخت  يعني :عرش»  داشت  بزرگ

  داده استوار و بلند قرار ،عظيم  قصري در  بزرگ  تخت  آن« :كند مي  نقل  تاريخ  علماي

  غربي  در طرف  طاق  صدوشصتيو س  شرقي  در طرف  طاق  صدوشصتيس  بود كه  شده

  آن بر  طاق  روز از يك خورشيد هر  بود كه  بنا شده  طوري  آن  و ساختمان  خود داشت

  خورشيد سجده  براي  و شام  كرد و آنها صبح مي  غروب  آن  مقابل  و از طاق  طلوع

  .»كردند مي

  :خود افزود  گزارش  هدهد در ادامه  جهت  بدين

  

��[�����Z��Y��X��W��V��U��T��S��R���Q�����P��O��N��M��[�����Z��Y��X��W��V��U��T��S��R���Q�����P��O��N��M��[�����Z��Y��X��W��V��U��T��S��R���Q�����P��O��N��M��[�����Z��Y��X��W��V��U��T��S��R���Q�����P��O��N��M
�� �̂�]��\�� �̂�]��\�� �̂�]��\�� �̂�]��\  

 :يعني »كنند مي  خورشيد سجده  خدا، به  جاي به  كه  يافتم  را چنين  و او و قومش«

 .اند گرفته  كناره  سبحان  خداي  كار از عبادت  با اين  كه  رستند در حاليپ خورشيد را مي

خورشيد و   پرستش :يعني »را  اعمالشان  و شيطان«بودند   پرست آتش  آنان :قولي  به

 :يعني » است  باز داشته  را از راه  و آنان  است  آراسته  برايشان«را   كفري  ساير اعمال



1972  

  يگانگي  به  همانا ايمان  كه  حق  روشن  از راه ،ها آراستن  اين  ببس را به  آنان  شيطان

  . در كار دين »نبودند  يافته  راه  آنان  در نتيجه«  است  باز داشته ،است أخداوند

  

������ �̀��_������ �̀��_������ �̀��_������ �̀��_����d��c��b��ad��c��b��ad��c��b��ad��c��b��a������m��l��k��j��i��h��g��f��e��m��l��k��j��i��h��g��f��e��m��l��k��j��i��h��g��f��e��m��l��k��j��i��h��g��f��e  
در   كه را  باطلي  و روش  اهكار و ر  اين  شيطان :است  چنين  تقدير آيه »نكنند  تا سجده«

در  را  نهان  كه خدايي  براي«نكنند   بود تا سجده  آراسته  برايشان ،قرار داشتند  آن

  مخفي  را در آسمانها و زمين  آنچه  كه  خدايي :يعني »آورد مي  بيرون  آسمانها و زمين

 :قولي به . مينها را از ز و رستني  را از آسمان  مانند باران ؛كند آشكار مي ،است

و «  راز است  معني به :خبأ ؛ديگر  قولي به . است  آن  هاي گنجها و رستني ،زمين  هاي پنهاني

  سبحان  خداي :يعني »نماييد مي را آشكار  داريد و آنچه مي  پنهان  را كه  داند آنچه مي

آورد  مي  بيرون  از آن ،خويش  علم با ،است  انساني  در ضمير عالم  را كه  اي امور نهاني

  .آورد مي  بيرون ،بخواهد  را كه  و زمين آسمانها  از امور پنهاني  هر چيز ديگري  كه چنان

  واجب  در آن  تالوت  و سجده  است  تالوت  سجده  محل ،آيه  اين  كه  بايد دانست

  .باشد مي

  

��w��v��u���t��s��r�������q����p��o���n��w��v��u���t��s��r�������q����p��o���n��w��v��u���t��s��r�������q����p��o���n��w��v��u���t��s��r�������q����p��o���n  
  هدهد از عرش » است  عظيم  و نيست، او پروردگار عرشجز ا  خدايي  كه  است  اهللا«

  بزرگترين ـ  است  آمده  شريف  در حديث  كه چنان ـ  ياد كرد زيرا عرش ـ امخصوص ـ

  . است  عزوجل  خداي  مخلوقات

و   يگانگي به أخداوند  دعوتگر خير و عبادت ،هدهد  كه  است  برآن  دليل  آيات  اين

  كه ذيل  شريف  در حديث صخدا   رسول  جهت  بدين  اوست  براي  كردن سجده

  قتل  عن ص  النبي  نهي« :كردند  نهي  آن  از كشتن ،است  كرده  را روايت  آن � ابوهريره

چهار چيز از   از كشتن صخدا   رسول :الصردوالهدهد و  ةالنحلو ةالنمل: الدواب  من  ربعأ

  .« دهد و شير گنجشكه ،زنبورعسل ،مورچه :كردند  نهي  جانداران
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�� �̀�_��~��������}��|��{���z��y��x�� �̀�_��~��������}��|��{���z��y��x�� �̀�_��~��������}��|��{���z��y��x�� �̀�_��~��������}��|��{���z��y��x  
 در اين » اي گفته  آيا راست  ديد كه  خواهيم  زودي به«هدهد   به ÷ سليمان » گفت«

  چنگ در اخبار خود تا خود را از » اي بوده  يا از دروغگويان«  اي ما داده  به  كه  اخباري 

  . ما برهاني  مجازات

  پذيرفتن  و عدم  حقايق  كشف  براي  تالش ،در اخبار  و تحقيق  كاوش  به ما را  آيه  اين

  به  كه صورتي در ،كند ارشاد مي ،آنان  اعتماد به  صرف به  خبر مخبران  تحقيق  بدون

  كه  است  بر آن  دليل  آيه  اين  همچنين .باشد  وجود داشته  تحقيق  امكان  از وجوه  وجهي

  آمده  شريف  در حديث .بپذيرد را  خويش  تا عذر رعيت  است  واجب ) امام(بر زمامدار 

عذر  :الرسل  رسلأو  الكتب  نزلأ  ذلك  جلأ  من اهللا،  العذر من  ليهإ  حبأحد أ  ليس« :است

او   بود كه  جهت  همين  به  تر نيست داشته  دوست  عزوجل  مانند خداي  كس نزد هيچ

  .»را فرستاد  انكرد و پيامبر  كتابها را نازل

  

��l��k��j��i��h��g��f������e��d�����c����b��a��l��k��j��i��h��g��f������e��d�����c����b��a��l��k��j��i��h��g��f������e��d�����c����b��a��l��k��j��i��h��g��f������e��d�����c����b��a  
 :يعني » بيفگن آنها  سوي را به  مرا ببر و آن  نامه  اين« :هدهد گفت  به ÷ سليمان  سپس

  كه  مكاني در  دور از آنان :يعني » برتاب  روي  از آنان  گاه آن«سباء   اهل  سوي به

بنگر   گاه آن«  بازآوري  من  به ،شنوي مي  را كه  تا آنچه  نك  درنگ  را بشنوي  سخنانشان

و   فراده  كنند گوش مي  ردوبدل  خويش  در ميان  كه  سخناني  به :يعني »دهند باز مي  چه

  .ما بياور  را به  خبر آن

  اين  سپس كشيد  كناري  افگند و خود را به  سويشان را به ÷ سليمان  و نامه  هدهد رفت

  :را شنيد  لقيسب  سخن

  

��u�������t����������s����r��q������p��o�������n��m��u�������t����������s����r��q������p��o�������n��m��u�������t����������s����r��q������p��o�������n��m��u�������t����������s����r��q������p��o�������n��m  
 » است شده  افگنده   من  سوي ارجمند به  اي نامه ! بزرگان  اي«سبا   ملكه  بلقيس » گفت«

  :و ارجمند دانست  گرامي  دليل  سه  را به ÷ سليمان  نامه  بلقيس

  .بدارد  را بزرگ ÷ تا سليمان ـ 1



1974  

  .نيكو بود  و كالمي  پيام  دربرگيرنده ÷ سليمان  نامه ـ 2

 : ختمه  الكتاب  ةكرام« :است  آمده  شريف  در حديث  كه چنان .بود  او مهر شده  نامه ـ 3
  براي صخدا   رسول  جهت  از اين .« است  آن  در مهر كردن ،نامه  و بزرگي  كرامت

  .»هللا  محمدرسول هللاالا الاله« :بودند  هكرد  نقش  چنين  آن  و بر نگين  ساخته  خود خاتمي

  

���¥��¤��£��¢��¡�����~��}���|��{�����z��y��x��w��v���¥��¤��£��¢��¡�����~��}���|��{�����z��y��x��w��v���¥��¤��£��¢��¡�����~��}���|��{�����z��y��x��w��v���¥��¤��£��¢��¡�����~��}���|��{�����z��y��x��w��v  
 خداوند بخشاينده  نام به  و آن  است  سليمان  از سوي«  نامه » اين  كه«: افزود  بلقيس

  الرحمن هللا  بسم(و بعد از   آغاز گرديده أخداوند  با نام  نامه  آن :يعني » است  مهربان 

  كه نورزيد چنان تكبر :يعني »نكنيد  گردنكشي  بر من« :است آمده  چنين  در آن ) الرحيم

  دين  فرمانبردار براي:يعني »آييد  و فرمانبردار نزد من«كنند  مي  ستمگر چنين  پادشاهان

  .آييد  نزد من ،ام آورده  حق  با خود از رسالت  من  كه  آنچه  به  مؤمن ،أخدا

 . است  را ننوشته ) الرحيم  الرحمن هللا بسم( ÷ از سليمان  قبل  كس هيچ :اند گفته علما

  سوره ها بجز سوره  همه  در ابتداي  كه ) الرحيم  الرحمن هللا بسم(  كه  شويم يادآور مي

  . است  شده  نازل  از قرآن  اي سوره  بار در ميان يك  همين ،است  آمده « برائه«

  آن و  يابيم را در مي  حكومت  از آداب  ادبي ،÷ سليمان  نامه  نمضمو  از شناخت

  . است  مطلب  با توضيح  همراه  خارجي  اختصار در مراسالت  رعايت

  

��³��²���±��°�� �̄�®��¬��«���ª��©�� �̈�§��¦��³��²���±��°�� �̄�®��¬��«���ª��©�� �̈�§��¦��³��²���±��°�� �̄�®��¬��«���ª��©�� �̈�§��¦��³��²���±��°�� �̄�®��¬��«���ª��©�� �̈�§��¦  
  و اي  قوم  اشراف  اي :يعني »نظر دهيد  من  به  در كارم ! بزرگان  اي«سبا   ملكه » گفت«

  نظري  من به ،بنمايانيد  من  كار به  را در اين  صواب  كنيد و راه  ام راهنمائي !كشور  انسر

  فيصله را  كاري هيچ  من«باشد   و دورانديشي  و حكمت  بر حزم  مبتني  بدهيد كه

  كاري هيچ  حال  تا به  من :يعني »ايد حاضر و ناظر بوده  شما در آن  كه  مگر اين  ام نداده

  . ام نرسانده  نهايي  و فيصله  قطعيت  شما به  حضور و رأي يرا ب

نظر  و  رأي  كار را به ،ملت  شد زيرا بزرگان  كامياب  مشاوره  در اين  بلقيس  سرانجام

  :واگذاشتند  خود وي
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��Á��À��¿��¾�����½��¼����»��º��¹�� �̧�¶��µ��´��Á��À��¿��¾�����½��¼����»��º��¹�� �̧�¶��µ��´��Á��À��¿��¾�����½��¼����»��º��¹�� �̧�¶��µ��´��Á��À��¿��¾�����½��¼����»��º��¹�� �̧�¶��µ��´  
و   قوت  ما داراي« ؛ بلقيس  سخشورا در پا  مجلس  و نمايندگان  ملت  بزرگان »گفتند«

ما  :يعني » هستيم  سهمگيني  آوران و ما رزم«  در عده  و هم  در عده  هم » هستيم  شوكت

از خود و   كه  برخورداريم  و غيرتي  شجاعت  و از چنان  آور هستيم جنگ  سخت

  به  موكول كار :يعني » توست اختيار كار با  ولي«  كنيم  دفاع  خويش  و مملكت  سرزمين

  چه  ما را به  كه  كن  تأمل :يعني » دهي مي فرمان  بنگر چه  پس«  و نظر خود توست  رأي

  . امر تو هستيم  زيرا ما شنوا و مطيع ؟ دهي مي  چيز فرمان

  

Ã��ÂÃ��ÂÃ��ÂÃ��Â����ÄÄÄÄ����ÅÅÅÅ��������Ç��ÆÇ��ÆÇ��ÆÇ��Æ����ÈÈÈÈ����ÉÉÉÉ����ÊÊÊÊ����Î��ÍÌ���ËÎ��ÍÌ���ËÎ��ÍÌ���ËÎ��ÍÌ���Ë�������Ð��Ï���Ð��Ï���Ð��Ï���Ð��Ï  
درآيند،   شهري  به«  با زور و غلبه » چون  پادشاهان«  قومش  سران  سبا به  ملكه » گفت«

  تباهي  رابه  آن  اموال ،كرده  را ويران  آن  ساختمانهاي :يعني »سازند مي  را ويران  آن

را   مردمانش  هاي و عزيزترين«سازند  مي  را پراكنده  آن  اهالي  كشند و جمع مي

كار   اين كشانند و مي  و دوني  حقارت  را به  آن  اشراف :يعني »گردانند ها مي خوارترين

  آنها در آن  پاي  جاي ،شود  آنها پايدار و مسلم  براي  كنند تا فرمانروايي مي  جهت  را بدان

  بلقيس  عزوجل  خداي  گاه آن .گردد پابرجا  مردم  آنها در دلهاي  و هيبت  محكم  سرزمين

  اين :ليقو اما به »كنند مي  عمل  گونه واين« :كرد و فرمود  تصديق  سخنش  را در اين

  . است  بلقيس  سخن  از ادامه  نيز حكايت  جمله

گراييد   صلح  به ،كرد  احساس  مصالحه  را به  آنان  تمايل  بلقيس  چون  شود كه مي  مالحظه

  .دارد  ناميمون  فرجامي ،زيرا جنگ

  

���Ù��Ø��×����Ö�����Õ����Ô���Ó��Ò��Ñ���Ù��Ø��×����Ö�����Õ����Ô���Ó��Ò��Ñ���Ù��Ø��×����Ö�����Õ����Ô���Ó��Ò��Ñ���Ù��Ø��×����Ö�����Õ����Ô���Ó��Ò��Ñ  
  سليمان اگر  پس » فرستم مي  سويشان به  اي هديه  من«  اينك »و« :سبا افزود  ملكه  سپس

  ولي  مانيم مي  در امان  وي  و از تهاجم  گردانيده  راضي  هديه  اين  او را به ،باشد  پادشاه

او   ومقصد اصلي  نهايي  سازد زيرا هدف نمي  او را راضي  هديه  اين ،اگر پيامبر باشد

  گردن ،دعوت  اجابت از ما جز با،  صورت  در آن  است  خويش  دين  سوي به  دعوت



1976  

و « :گفت  روي اين و از شود نمي  راضي ،خويش  و روش  راه  و پيمودن  دين  به  نهادن

  فرستادگان  كه  آنچه  تبع به  گاه آن »آورند بازمي  پاسخي  چه  من  فرستادگان  كه  نگرم مي

  تدبيري  موضوع  اين در ،باز آوردند ÷ سليمان  از سوي  يا رد هديه  از قبول  من

 ،تهادوا تحابوا« :است  آمده  شريف  در حديث . كنم مي  عمل  آن  مقتضاي  و به  انديشم مي

شود و  شما مي  ميان  محبت  سبب  كنيد كه  مبادله  هديه :عنكم  الغل  و تصافحوا يذهب

  .»گرداند شما دور مي را از  و كينه  كدورت  مصافحه  كه ،كنيد  مصافحه

 هديه ÷ سليمان  از طال را به  ظرفي  بلقيس  كه  است  آن  صحيح « :گويد كثير مي ناب

  .»فرستاد 

  توان مي  آن  زيرا از خالل  است  ممتازي  فكر سياسي ،هديه  فكر ارسال  كه  نيست  شكي

  هاي تصميم  در تعديل  هديه  كه  گونه  همان ،كرد  ارزيابي  درستي  را به  طرف  موقعيت

 ÷ سليمان  وضع دنيا باشد اما  به  مندان از عالقه  طرف  چنانچه ،نيز مؤثر است  رفط

  :نبود  چنين اين

  

��Q��P������O���N��M��L���K��J��I��H�����G��F��E��D��C��B��A��Q��P������O���N��M��L���K��J��I��H�����G��F��E��D��C��B��A��Q��P������O���N��M��L���K��J��I��H�����G��F��E��D��C��B��A��Q��P������O���N��M��L���K��J��I��H�����G��F��E��D��C��B��A  
آيا  :او گفت  به  آمد، سليمان  نزد سليمان به«  با هديه  همراه  بلقيس  پيك » چون  پس«

  حاكميت و  بر شرك  آن  شما را در قبال  داريد كه  و توقع »دهيد مي  مكك  مالي  مرا به

و   و مكنت  و مال  سلطه  همه  اين  من  به  عزوجل  خداي  كه  در حالي  واگذارم  ناروايتان

  من  خدا به  آنچه بدانيد كه«؟  است  بخشيده  و طيور و غيره  نسو ا  از جن  حشم و  خدم

  به  از آنچه  بهتراست«بسيار   و اموالي  عظيم  اي فرمانروايي ،نبوت از » است  بخشيده

شما   اين  بلكه«  است  جمله  نيز از آن  هديه  اين  كه  و مكنتي  از مال » است  شما داده

  مال  و به  شوم نمي  دلخوش  آن  به  اما من »شويد مي  خود شادمان  هديه  به  هستيد كه

  و شمشير چيز ديگري يا جنگ ،حق  دين  به  نهادن  لذا از شما جز گردن  ندارم  دنيا نيازي

  . پذيرم را نمي



1977  

در  .بود  رشوه  واقع در ،هديه  آن  بود كه  اين  را نپذيرفت  هديه ÷ سليمان  كه  اين  دليل

 را  پذيرفتند اما صدقه را مي  هديه  ايشان  كه  است  آمده صخدا   رسول  سيرت

  .پذيرفتند نمي

  

��_�� �̂��]�����\���[��Z��Y��X����W��V���������������U������T��S��R��_�� �̂��]�����\���[��Z��Y��X����W��V���������������U������T��S��R��_�� �̂��]�����\���[��Z��Y��X����W��V���������������U������T��S��R��_�� �̂��]�����\���[��Z��Y��X����W��V���������������U������T��S��R  
  وي  قوم و  بلقيس  سوي به :يعني»  آنان  سوي به« :گفت  بلقيس  پيك  به ÷ سليمان  سپس

را   برابر آن در  پايداري  تاب  كه  وريمآ مي  لشكري  بر سر آنان اقطع« :و بگو »بازگرد«

  حراست  خويش  و فرمانروايي  و از ملك  كرده  دفاع  آن  ر مقابلتا از خود د »ندارند

  به«  ازسرزمينشان :يعني »راند  خواهيم  آنها را از آنجا بيرون  گمان و بي«نمايند 

 . است  و زبوني  خواري :صغار .عزتمند و سربلند بودند  كه بعد از آن » و زبوني  خواري

  . است  و بردگي  اسارت  معناي صغار در اينجا به :قولي به

  

���j��i��h��g��f��e���d��c��b��a���`���j��i��h��g��f��e���d��c��b��a���`���j��i��h��g��f��e���d��c��b��a���`���j��i��h��g��f��e���d��c��b��a���`  
 من  او را براي  از شما تخت  يك كدام«  كشورم » سران  اي« ÷ سليمان » گفت«

 از  آنان  كه از آن  پيش«  گذشت  آن  بزرگي  وصف  را كه  بلقيس  تخت :يعني »آورد مي 

 .شوند مي  تسليم  آنان  كه  خبر يافت  الهي  با وحي ÷ سليمان »؟آيند  نزد من  در تسليم

 :قولي  به . داشت  از اوضاع  كه  شناختي  سبب به ،بود  و استنباط وي  برداشت  يا اين

  وي  بياورد تا به  سپاهي لشكر و  فرستادن  را بدون  بلقيس  تا تخت  خواست ÷ سليمان

  بر نبوت  را برهاني  آن ند وبنمايا  است  عزوجل  از نزد خداي  را كه  خويش  قدرت

  .قرار دهد  خويش

  

��|��{��z��y���x��wv��u��t��s��r��q��p��o���n��m��l��k��|��{��z��y���x��wv��u��t��s��r��q��p��o���n��m��l��k��|��{��z��y���x��wv��u��t��s��r��q��p��o���n��m��l��k��|��{��z��y���x��wv��u��t��s��r��q��p��o���n��m��l��k  
 برايت  خود برخيزي  از مجلس  كه از آن  را پيش  آن  من: گفت  از جن  عفريتي«

 در آن  مردم  ميان  كردن  حكومت  براي ÷ سليمان  كه  مجلسي  از آن :يعني » آورم مي 

 خورشيد براي  زوال  از آغاز روز تا هنگام ÷ سليمان« :گويد مي  سدي . نشست مي 



1978  

 » هستم  كار توانا و امين  بر اين  و من« .« نشست مي  مردم  ميان  و حكومت  قضاوت 

بلقيس،   تخت  و برداشتن  كردن  بر حمل  من  يعني« :گويد مي  در تفسير آن ك عباس ابن

  .» اعتماد هستم و مورد  وجود دارد، امين  از جواهر و غيره  در آن  كه  توانا و برآنچه

  

��r���q��p��o��n��m��l��kj����i��h��g��f����e����d��c��b��a������� �̀�_�����~��}��r���q��p��o��n��m��l��kj����i��h��g��f����e����d��c��b��a������� �̀�_�����~��}��r���q��p��o��n��m��l��kj����i��h��g��f����e����d��c��b��a������� �̀�_�����~��}��r���q��p��o��n��m��l��kj����i��h��g��f����e����d��c��b��a������� �̀�_�����~��}
¢��¡���~�������}��|��{�����z��yx����w��v�����u��t��s¢��¡���~�������}��|��{�����z��yx����w��v�����u��t��s¢��¡���~�������}��|��{�����z��yx����w��v�����u��t��s¢��¡���~�������}��|��{�����z��yx����w��v�����u��t��s����������§�������������¦����¥��¤��£��§�������������¦����¥��¤��£��§�������������¦����¥��¤��£��§�������������¦����¥��¤��£  

 اين  اسم  برآنند كه  بيشتر مفسران » بود، گفت  دانشي  الهي  از كتاب  نزدش  كه  كسي«

در   كه ،بود  اسرائيل برخيا از بني بن آصف ،داشت  الهي  كتاب  از علم  اي بهره  كه  كسي 

  اعظمي  اسم ،دانست را مي  الهي  اعظم  و اسم  داشت  وزارت  سمت ÷ سليمان  حكومت

  كثير از زهري ابن .كند مي  اجابت ،قرار گيرد  استمورد درخو  آن  به  تعالي  حق  هرگاه  كه

  نتإال أ  إله ال اًواحد اًلهإء  شي  كل  لهإلهنا وإيا « :گفت ÷برخيا بن آصف  كند كه مي  نقل

تو  جز  معبودي  هيچ  كه اي يگانه  خداي ،چيز  همه  ما و خداي  خداي  اي :بعرشها  ائتني

  حاضر آورده  وي  روي روبه  بلقيس  تخت  در دم  پس .»بياور  او را نزد من  تخت ،نيست

 . است ÷ خود سليمان »بود  دانشي  الهي  از كتاب  نزدش  كه  كسي«مراد از  :قولي به .شد

  خود را برهم  چشم  كه از آن  را پيش  آن من« :گفت  الهي  كتاب  به  عالم  اين ،حال هر  به

  قبل  بلقيس  تخت  را در آوردن  عفريت  سخن ÷ سليمان  گويي » آورم مي  نزدت  زني

شد لذا   سريعتر از آن  در زماني  آن  خواستار آوردن دير شمرد و ،از جايش  از برخاستن

  من :گفت  عفريت  و تحقير توانايي  شمردن  كوچك  براي ÷ يا خود سليمان ،آصف

پلكها   گشودن « طرف«  معناي . آورم مي  نزدت را به  آن ،زني  برهم را  چشمت  كه از آن  قبل

خود   دوست  به  كه چنان  پلكهاست  دوباره  آوردن هم به ،»يرتد«ومراد از   نگريستن  براي

  . دهي  انجام  زدن هم به  چشم  كار را بايد در يك  اين :گويي مي

  داد كه  اجازه  آصف  به ÷ سليمان :يعني » را نزد خود مستقر يافت  آن  چون  پس«

  شد و چون  حاضر آورده  دعا كرد و تخت  آصف  گاه را حاضر گرداند آن  تخت

  است  پروردگار من  از فضل  اين: گفت«حاضر ديد   را نزد خويش  تخت ÷ سليمان

 را در  تعالي  آيا حق » كنم مي  كفران  كه  يا اين  گزارم آيا شكر مي  مرا بيازمايد كه تا



1979  

او   كه  يا اين ،نمايم مي  اعتراف  وي  و نعمت  فضل  و به  مگزار نعمتها شكر مي  برابر اين

 شكر ورزد، جز اين  و هر كس«  گذارم را فرومي  وي  و شكر نعمت  كنم مي  ناسپاسي را

 موجود و صيد  حفظ نعمت  سبب ،زيرا شكر »ورزد شكر مي  سود خويش به  كه  نيست 

 از  است »نياز بي  پروردگارم  كه كند، بداند  كفران  و هر كس«  مفقود است  نعمت

  . ناسپاسان  به  دادن  با نعمت ؛ و بخشنده » است  كريم«  وي  شكرگزاري

  

��µ�� �́����³�����²��±��°����� �̄�®�������¬���«��ª��©��¨��µ�� �́����³�����²��±��°����� �̄�®�������¬���«��ª��©��¨��µ�� �́����³�����²��±��°����� �̄�®�������¬���«��ª��©��¨��µ�� �́����³�����²��±��°����� �̄�®�������¬���«��ª��©��¨  
را   بلقيس  ملكه  تخت :يعني »گردانيد  ناشناس  را در ديدش  تختش: گفت  سليمان«

 :كه  است شده  روايت .بازنشناسد ،بيند را مي  آن  چون  سازيد كه  دگرگون  حالي به  برايش

 ،بر آن ديگر  چيزهايي  و افزودن  از آن  چيزهايي  كردن  را با كم  بلقيس  تخت  آنان

  برايش  وي  مأموران  بود كه  اين ÷ دستور سليمان  اين  علت  قولي به .كردند  دگرگون

  بلقيس ،كار  اين تا با  خواست ÷ سليمان  پس  است  اي نارسايي  بلقيس  در عقل :گفتند

  به» برد مي  آيا پي  كه  تا بنگريم« :گفت  جهت  بيازمايد و بدين  عقلي  را از نظر فراست

شود  مي  يا از آنان« أخدا  به  ايمان  سوي برد به مي  آيا راه :يا ،خويش  تخت  شناخت

  .امر  اين  سوي به »يابند نمي  راه  كه

  

��Ç���Æ��Å��Ä��Ã����Â��Á��À¿���������¾��½��¼»��º������¹�� �̧�¶��Ç���Æ��Å��Ä��Ã����Â��Á��À¿���������¾��½��¼»��º������¹�� �̧�¶��Ç���Æ��Å��Ä��Ã����Â��Á��À¿���������¾��½��¼»��º������¹�� �̧�¶��Ç���Æ��Å��Ä��Ã����Â��Á��À¿���������¾��½��¼»��º������¹�� �̧�¶  
 ÷ سليمان خود  او و گوينده  به »شد  گفته« ÷ نزد سليمان  بلقيس »آمد  چون  پس«

  همان  گويا اين: ؟ گفت است  گونه  تو همين  آيا تخت« :دستور او بود به  يا غير وي

  آن  وناشاختن  شناختن  در ميان  از تردد وي  حاكي  كهكار برد  را به  تعبيري  بلقيس » است

آلود   تشبيه  سؤال زيرا او  است  وي  باالي  و تيزهوشي  ذكاوت  خود نشانه  اين  كه ،بود

  آمد و نه بر مي  كامل  مثبت  جواب ،از آن  نه  داد كه  پاسخ  گونه  تشبيه  را با جوابي  آنان

اگر  :با خود گفت  بود پس  و فرزانه  حكيم  زني  بلقيس« :گويد مي  عكرمه . منفي  جواب

  اين ! نه  و اگر بگويم  شوم دروغگو  كه  ترسم مي ،است  من  تخت  همان  اين ؛ بگويم

هر   براي  را كه  ميانه  لذا راهي  دروغگو شوم  كه  است  آن  بيم  باز هم ،نيست  من  تخت



1980  

از   و پيش« .« است  همان  اين  گويي :فتو گ  گرفت  در پيش ،داشت  محمل  دو معني

  از سخن  جمله  اين :قولي  به » ايم بوده و ما فرمانبردار  شده  داده  ما علم  اين، به

  و براي  شده  داده  علم أخداوند  سوي از  از بلقيس  پيش :يعني . است ÷ سليمان

  شدن  مسلمان  به  از اين  پيش :تاس  اين  معني يا . بوديم  درآمده  از در اطاعت أخداوند

از   سخن  اين :ديگر  قولي به . ايم شده  ساخته  آگاه ،رضا و رغبت  به  وي  و آمدن  بلقيس

  .بود  وي  و پيروان ÷ سليمان  قوم

  

��Õ������������������Ô��Ó��Ò�����������Ñ��Ð��ÏÎ��Í��Ì��Ë������Ê��É��È��Õ������������������Ô��Ó��Ò�����������Ñ��Ð��ÏÎ��Í��Ì��Ë������Ê��É��È��Õ������������������Ô��Ó��Ò�����������Ñ��Ð��ÏÎ��Í��Ì��Ë������Ê��É��È��Õ������������������Ô��Ó��Ò�����������Ñ��Ð��ÏÎ��Í��Ì��Ë������Ê��É��È  
 را  بلقيس :يعني »بود  كرد، او را باز داشته مي  خداوند پرستش  جاي به  كه  و آنچه«

از ،بود  و رشد يافته  تربيت  بر آن  خورشيد كه  پرستش  به  وي  مشغولي خاطر و دل  تعلق

  سخن  نيز از ادامه  آيه  اين »بود  كافران  گروه  و او از جمله«بود   باز داشته  حق  به  ايمان

  . است  انسبح  خداي  يا از كالم ،÷ سليمان

  

��ê��éè��ç���æ��å��������ä��ã��âá���à��ß��Þ��Ý��Ü��Û��ÚÙ�����Ø��×���Ö��ê��éè��ç���æ��å��������ä��ã��âá���à��ß��Þ��Ý��Ü��Û��ÚÙ�����Ø��×���Ö��ê��éè��ç���æ��å��������ä��ã��âá���à��ß��Þ��Ý��Ü��Û��ÚÙ�����Ø��×���Ö��ê��éè��ç���æ��å��������ä��ã��âá���à��ß��Þ��Ý��Ü��Û��ÚÙ�����Ø��×���Ö
���õ��ô��ó��ò��ñ��ð��ï��î��í���������ì��ë���õ��ô��ó��ò��ñ��ð��ï��î��í���������ì��ë���õ��ô��ó��ò��ñ��ð��ï��î��í���������ì��ë���õ��ô��ó��ò��ñ��ð��ï��î��í���������ì��ë  

زيرا او  نبود  كافي  وي  آوردن  ايمان  فقط براي  بلقيس  شده  دگرگون  تخت  ديدن  گويي

در  او را ÷ سليمان  جهت  بدين  خاطر داشت  تعلق  خورشيد سخت  پرستش  به

  كاخ :صرح »وارد شو  صرح  به: شد  گفته  زن  آن  به« :قرار داد  ديگري  رواني  وضعيت

سپيد   آبگينه از  بلقيس  براي  بود كه  هايي تخته  صرح :گويد مي  قتيبه ابن . است  پادشاهي

  بركه  كه  پنداشت را ديد،  آن  و چون«كردند   را روان  و ماهي  آب  ساختند و در زير آن

  تا به »را باال زد  لباس  از ساقهايش«  جهت  بدين »و«  بسيار است  آب :لجه » است  آبي

و   صاف  قصري  اين«  سليمان » گفت« :كرد  او چنين  فرو رود و وقتي  آب  پندار خود به

در  .اال بلندو ب  شده  داده  صيقل ،تراشيده :ممرد . نيست  و آب » هاست از آبگينه  صيقلي

بر خود   من !پروردگارا: گفت« :شد  تسليم كرد و  اذعان  حق  به  بلقيس  اينجا بود كه



1981  

در «  حق  دين  به  نهادن  در گردن » سليمان با  و اينك«غير تو   با پرستش » ردمك  ستم

  .» شدم  برابر خدا پروردگار عالميان، تسليم

  داراي  كرد كه مي  فرمانروايي  ملتي  او در ميان  آيد كه بر مي  چنين  بلقيس  از داستان

دارتر و  ريشه  مدنيتي  دادن  با نشان ÷ سليمان  بودند پس  دار و بزرگ ريشه  مدنيتي

نهاد و   گردن  بلقيس  بود كه  روي  از اين  هم ،كرد  زده او را متحير و بهت ،وي  بزرگتر به

  مدنيت  آنچنان  اسالمي  راستين  مدنيت  وزد كهآم ما مي  امر به  اين  البته .شد  تسليم

  .گرداند  و فرومانده  منفعل  ديگر را از نظر رواني  تمدنهاي  كه  است  و با ابهتي  پرهيمنه

 :فرمود  اند كه كرده  نقل  طوالني  در روايتي ك عباس از ابن  حاتم ابي و ابن  شيبه ابي ابن

جدا منكر  را  روايت  كثير اين اما ابن .»كرد  واجازد  با بلقيس  بعد از آن ÷ سليمان«

  كه  است  نيز اين  راجح  قول . است  رد كرده ك عباس ابن  را به  و استناد آن  دانسته

  شود و نه مي  تصديق  نه  باشد كه مي  كتاب  از اخبار اهل ،با بلقيس ÷ سليمان  ازدواج

  . تكذيب

  

K���J��I��H��G��F��E��D���C��B��AK���J��I��H��G��F��E��D���C��B��AK���J��I��H��G��F��E��D���C��B��AK���J��I��H��G��F��E��D���C��B��A����������N��M��L��N��M��L��N��M��L��N��M��L  
را   صالح  ثمود برادرشان  قوم  سوي  به  راستي  و به« :شود مي  بيان  ديگري  داستان  اينك

 أخداوند  پرستش  و پيام  او را با دعوت :يعني »خداوند را بپرستيد: كه  فرستاديم

دو   آن  كه »شدند  تقسيم  گر و متخاصم ستيزه  دو گروه  به  آنان  بناگاه  پس«  فرستاديم

ديگر   با گروه ،خود  و روش  بر راه  با تكيه  بودند و هر گروهي  و كافران  مؤمنان ،گروه

دو   ميان  و ستيزه  خصومت :قولي به . است  با وي  حق  كرد كه و ادعا مي  كرده  ستيزه

  .؟يا خير  است  آيا او پيامبر مرسل  بود كه ÷ صالح  درباره ،گروه

  

��T��S���R��Q���P��O��T��S���R��Q���P��O��T��S���R��Q���P��O��T��S���R��Q���P��O��\��[����Z��Y��X��W��VU��\��[����Z��Y��X��W��VU��\��[����Z��Y��X��W��VU��\��[����Z��Y��X��W��VU  
 از  را پيش  عذاب :يعني » از حسنه  را پيش  من، چرا سيئه  قوم  اي: گفت  صالح«

  است  و نيكي  پاداش  كننده جلب  را كه  چرا ايماني :يعني »طلبيد مي  شتاب  به«  رحمت

از   زيرا آنان ؟افگنيد ، جلو مياست  عذاب  كننده جلب  را كه  اندازيد و كفري تأخير مي  به
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  براي  دهي مي  وعده را كه  ؟ عذابي هستي  منتظر چه ! صالح  اي :گفتند فرط كفر و عناد مي

كار  توبه  شرك او از  سوي و به »خواهيد نمي  چرا از خداوند آمرزش«ما بياور 

 »قرار گيريد  رحمت مورد  باشد كه« ؟آيد بر شما فرود  عذابش  كه از آن  قبل ،شويد نمي

  .نشويد  و گرفتار عذاب

  

��l��k��j���i��h��gf��e���d��c��ba�� �̀�_�� �̂�]��l��k��j���i��h��gf��e���d��c��ba�� �̀�_�� �̂�]��l��k��j���i��h��gf��e���d��c��ba�� �̀�_�� �̂�]��l��k��j���i��h��gf��e���d��c��ba�� �̀�_�� �̂�]  
 دينت  و به  گفته  را اجابت  دعوتت  كه  از كساني » تو و همراهانت  ما به: گفتند«

  آنان  به  كه  است  نقل . دانيم مي  و ناميمون  و شما را شوم » ايم بد زده  شگون«اند  درآمده 

 » گفت«  توست  از شومي  اين :و گفتند  بد زده  شگون ÷ صالح  به  سرسيد پ  اي قحطي

  فال  سبب به  قحطي  اين :يعني » نزد خداوند است  بدتان  شگون« :آنان  به ÷ صالح

زيرا خير و   است أنزد خداوند  آن  سبب  بلكه  پنداريد نيست مي  را شوم  آن  كه  بدي

رسد  شما مي  به  كه اوست  قدر و قسمت  آيد و اين شما مي  سوي  از نزد او به  شر همه

  دهد و پرندگان مي  انجام بخواهد  هر چه ،اوست  بال كيف  دست به  امورتان  تمام  كه چرا

ندارند   اي و آگاهي  شما علم خير و شر  به ،پنداريد بد خود مي  فال  آنها را وسيله  كه

قرار  أخداوند  امتحان و مورد »شويد مي  آزموده  هستيد كه  شما مردمي  بلكه«

  كه  آنچه  يا به ،بد زدنتان  فال  شما را با اين  شيطان :است  معني اين  قولي به .ايد گرفته

  ظاهرا مراد از اين« :گويد مي كثير ابن .افگند مي  در فتنه ،زنيد بد مي  فال  خاطر آن به

افتيد و روند  مي  استدراج  خود به  اهيگمر شما در :است  اين ) تفتنون( :خداوند  فرموده

  .»پيماييد انحطاط را مي

  

��w��v��u��t��s��r��q������p���o��n��m��w��v��u��t��s��r��q������p���o��n��m��w��v��u��t��s��r��q������p���o��n��m��w��v��u��t��s��r��q������p���o��n��m  
 »بودند رهط  نه«  زيست مي  در آن ÷ بود و صالح »حجر«شهر   كه» شهر  و در آن«

شتر   كه »قدار«  نام  به  با شخصي  بودند كه  قوم  و اشراف  سران  مرد از فرزندان  نه :يعني

 . است »مرد«در اينجا  »رهط«مراد از  .بودند  شده  يار و همدست ،كرد  را پي ÷ صالح

و   و شيوه  شأن :يعني »كردند نمي  اي كار شايسته  كردند و هيچ فساد مي  در زمين  كه«
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  با آن  و اصالحي  صالح  هيچ  كه بود  در زمين  اي فسادافگني  مرد چنان  نه  كردار آن

  . ر نيستمتصو

  

��e��d��c��b����a��`��_��~��}��|��{��z��y���x��e��d��c��b����a��`��_��~��}��|��{��z��y���x��e��d��c��b����a��`��_��~��}��|��{��z��y���x��e��d��c��b����a��`��_��~��}��|��{��z��y���x
��f��f��f��f  

  بياييد كه ؛همديگر گفتند  مرد جفاجو به  نه  آن :يعني »شويد  قسم  خدا هم  به: گفتند«

 :يعني » بزنيم  شبيخون  اش بر او و خانواده  كه«  سوگند بخوريم  از ما با ديگري  هريك

  گاه آن«  رسانيم  قتل  را به  اش و او و خانواده  وريمآ  يورش ÷ بر سر صالح  هنگام شب

باشد  مي  وارثانش و  خونخواه  او كه  نزديك  و قبيله  سرپرست  به :يعني »او  ولي  به

  بيفگنيم  را در آنان  گمان  تا اين » ايم حاضر نبوده  اش ما در كشتار خانواده: كه  بگوييم«

 » راستگوييم اما قطع و«  ايم حاضر بوده  كشتار وي  ر هنگامد  و نه  ايم او را كشته  نه  كه

زيرا اگر او را در  . يما نبوده حاضر  اش كشتار خانواده  هنگام به  كه  سخنمان  در اين

راستگو   سخنشان  در اين اظاهر ديدند لذا نمي  حال  او را در آن ،كشتند مي  شب  تاريكي

  .بودند

  

�n��m��l��k��j��i����h��g�n��m��l��k��j��i����h��g�n��m��l��k��j��i����h��g�n��m��l��k��j��i����h��g����  
  اين سنجيدند و با  كه  اي توطئه  با اين »ورزيدند«  بزرگ  و نيرنگي  سخت » و مكري«

 برابر را در  آنان :يعني » آورديم  در ميان  و ما نيز مكري«ديدند   تدارك  كه  طرحي

مكر  »يافتند درنمي  آنان  كه درحالي«  رسانيديم  هالكتشان  و به  كرده  مجازات  مكرشان

  .بردند نمي  پي  آن  و بهرا  أخدا

  به ،كردند  شتر را پي  كه بعد از آن  تن  نه  آن« :گويد مي  در تفسير آيه  اسحاق  محمدبن

راستگو   دعوتش زيرا اگر او در  برسانيم  قتل  را نيز به  صالح  كه  بياييم :ديگر گفتند يك

  او را به ،دروغگو باشد  عوتشدر د  و اگر هم  ايم رسانيده  هالكتش  از خود به  قبل ،باشد

زنند اما   شبيخون  اش آمدند تا بر او وخانواده  هنگام شب  پس . ايم كرده  ملحق  شترش

  قتل را به  تو آنان :گفتند ÷ صالح  به  اوليايشان  گاه آن .كردند  آنها را سنگباران  فرشتگان
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از او   در دفاع ÷ صالح  يشانو خو  نزديكان  كردند ولي  وي  لذا قصد جان ! اي رسانيده

  او را درحالي  دهيم نمي  هرگز اجازه  سوگند كه خدا  به :گفتند  آنان  پوشيدند و به  سالح

فرود   روز بر شما عذاب  سه  مدت  ظرف  است  داده  شما وعده  به  برسانيد كه  قتل به

خود   عليه  رتانپروردگا  شما ديگر بر خشم ،باشد  صادق  اگر در سخنش  آيد پس مي

در   مهاجمان  بود كه  همان .روز شما دانيد و او  از سه بعد ،نيفزاييد و اگر دروغگو باشد

  .»خود بازگشتند  هاي خانه  برداشتند و به  از صالح  دست  شب  آن

  

�p��o�p��o�p��o�p��o��������������x�����w��v��u��t��s��r��q��x�����w��v��u��t��s��r��q��x�����w��v��u��t��s��r��q��x�����w��v��u��t��s��r��q  
 » كرديم نابود  را همگي  انو قومش  ما آنان: بود  چگونه  مكرشان  فرجام  بنگر كه  پس«

  شتر با آنان  كشتن  هنگام  هرچند به  را كه  و نيز قومشان  سران  تن  نه  آن  خداوند متعال

  از عذاب  از آنان  را نابود كرد و كسي  همگي ،بودند  موافق  با جرمشان  ولي  نبوده  همراه

  .نرهيد  سالمت به

  

���¢��¡���������~}���|��{�����z��y���¢��¡���������~}���|��{�����z��y���¢��¡���������~}���|��{�����z��y���¢��¡���������~}���|��{�����z��y��¦��¥�����¤��£��¦��¥�����¤��£��¦��¥�����¤��£��¦��¥�����¤��£  
  هيچ  كه طوري به ،خود  از كسان » است مانده  خالي  كه  است  هايشان خانه  هم  اين  پس«

  براي« ماجرا»  در اين  گمان بي. كردند  كه  ستمي  سزاي به«  نيست  در آنها ساكن  كس

دانند  يو م دانند مي  را در خلقش أخداوند  سنت  كه  كساني  براي :يعني»  معرفت  اهل

  اما جاهالن  است  و پندي  عبرت :يعني » است  اي نشانه«  است  وابسته  اسباب  به  نتايج  كه

  .گيرند پند مي  هم  دانند و نه مي  نه

  

��¬��«��ª�����©�� �̈�§��¬��«��ª�����©�� �̈�§��¬��«��ª�����©�� �̈�§��¬��«��ª�����©�� �̈�§  
  و از عذاب أاز خدا :يعني »كردند مي  آوردند و پرهيزگاري  ايمان  را كه  و كساني«

  عذاب  از آن » داديم  نجات«بودند   همراهش  و مؤمنان ÷ صالح  كه ،ترسيدند مي  وي

  .رسواگر
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��¶��µ��� �́�³��²������±��°�� �̄�®��¶��µ��� �́�³��²������±��°�� �̄�®��¶��µ��� �́�³��²������±��°�� �̄�®��¶��µ��� �́�³��²������±��°�� �̄�®  
  فرستاديم و :يعني »و لوط را« :است ÷لوط  داستان ،سوره  ديگر در اين  داستان

  مرتكب آيا«بودند   شهر سدوم  اهالي  آنان » خود گفت  قوم  به  كه  گاه آن«را  ÷لوط

  است  و وقيح  بسيار زشت  شويد كه مي  كاري  آيا مرتكب :يعني» شويد مي  فاحشه

در  ،بودند متمرد و سبكسر ،گردنكش  از بس  زيرا آنان »شويد مي  ديده  كه درحالي«

در حضور و   بلكه كردند نمي  پنهان  خود را از ديد ديگران ،لواط  عمل  ارتكاب  هنگام

  .دادند مي  را انجام  نيعش  فعل  اين  ديد ديگران

  . گذشت « اعراف«  در سوره  طور مفصل به  داستان  اين  بيان  كه  شويم يادآور مي

  

���Ä��Ã���Â��Á��À��¿¾��½��¼��»��º����¹��¸���Ä��Ã���Â��Á��À��¿¾��½��¼��»��º����¹��¸���Ä��Ã���Â��Á��À��¿¾��½��¼��»��º����¹��¸���Ä��Ã���Â��Á��À��¿¾��½��¼��»��º����¹��¸  
 ،÷لوط  سخن  اين »آميزيد؟ درمي  با مردان  شهوت  از روي  زنان  جاي آيا شما به«

  وجايگاه  محل  آنان  پوشيد كه مي  چشم  از زنان  درحالي :يعني . است  تكرار توبيخشان

را   مردان  نه ،است  آفريده  مردان  را براي  آنان أهستند و خداوند  و آميزش  شهوت

در تضاد با  شما  فعل  اين  پس  با زنان  مقاربت  را براي  زنان  و نه  با مردان  مقاربت  براي

و   بزرگي »دانيد نمي  هستيد كه  شما قومي  بلكه«دارد  قرار أخداوند  و حكمت  حكم

  .را  معصيت اين  در برابر ارتكاب  الهي  و عقوبت  مجازات  سهمگيني

  

��Q� � P� � O� � NM� � L� � K� � � J� � I� � H� � G� � F� � E� � D� � C� � B� � A��Q� � P� � O� � NM� � L� � K� � � J� � I� � H� � G� � F� � E� � D� � C� � B� � A��Q� � P� � O� � NM� � L� � K� � � J� � I� � H� � G� � F� � E� � D� � C� � B� � A��Q� � P� � O� � NM� � L� � K� � � J� � I� � H� � G� � F� � E� � D� � C� � B� � A
��R��R��R��R  

از  را«  و پيروانش ÷لوط :يعني »لوط  آل: گفتند  نبود كه  جز اين  قومش  پاسخ  ولي«

  مردان با  آنها از مقاربت :يعني »جو هستند پاكيزه  مردمي  آنان  كنيد، كه  بيرون  شهرتان

  .استهزا و تمسخر گفتند  را از روي  سخن  اين .كنند مي  پاكيزگي  طلب
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��Z����Y��X��W����V��U��T���S��Z����Y��X��W����V��U��T���S��Z����Y��X��W����V��U��T���S��Z����Y��X��W����V��U��T���S  
  بودن » كرديم مقدر  را كه  جز زنش«  از عذاب » داديم  را نجات  اش او و خانواده  پس«

  وي  زيرا زن« :گويد مي كثير ابن . در عذاب  ماندگان از باقي :يعني » را از بازماندگاناو «

  .»كرد مي  لوط آگاه  را از وجود ميهمانان  بود و آنان  راضي  قومش  افعال  به

  

��b��a��� �̀�_��^]��\���[��b��a��� �̀�_��^]��\���[��b��a��� �̀�_��^]��\���[��b��a��� �̀�_��^]��\���[  
مراد از  » استبد  چه  هشداريافتگان  باران  پس  بارانديم«  از سنگ » باراني  و بر آنان«

  خداي  نكردند پس  هشدار اعتنايي  اين  به  شدند ولي  هشدار داده  اند كه كساني :منذرين

  .فروبارانيد تا نابود شدند  سنگ  باران  آنان بر  سبحان

  

���p��o��n��m��l��kj��i��h��g�����f��e�����d��c���p��o��n��m��l��kj��i��h��g�����f��e�����d��c���p��o��n��m��l��kj��i��h��g�����f��e�����d��c���p��o��n��m��l��kj��i��h��g�����f��e�����d��c  
  را كه  خداوند متعال  ستايش !صمحمد   بگو اي :يعني » خداست  براي  ستايش: بگو«

سرازير   بندگانش شمار خود را بر بي  هاي كرد و نعمت  را هالك  گذشته  سركش  امتهاي

  بر آن  و سالم«  حسنايش  عليا و اسماي  در برابر صفات  او راست  نمود و ستايش

  أمت  نييع ،بشريت  و برگزيدگان  نخبگان  آنان  كه » است  را برگزيده  آنان  كه  بندگاني

  مراد از اين« :گويند مي ك عباس وابن  سدي ،ثوري .ايشانند  و انبيا و پيروان صمحمد 

 »آورند مي  شرك  يا آنچه  خدا بهتر است آيا« .»اند صمحمد   ياران ،برگزيده  بندگان

  يا عذاب  بهتر است أخداوند  پاداش آيا :است  اين  معني  قولي به ؟اند  بتان  با او كه

  ؟ او تعالي  به  ورزيدنتان  كشر

 ،خواندند را مي  آيه  اين  چون صخدا   رسول  كه  است  آمده  شريف  در حديث

بزرگتر و  ،تر پاينده ،خداوند بهتر  بلكه :وأكرم  وأجل  خير وأبقي  اهللا  بل« :فرمودند مي

  .« ارجمندتر است
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تدبير امور  و  دهي روزي ،خود در آفرينش  انفراد و يگانگي  بيان  به  خداوند متعال  سپس

تقدير  »؟ است آفريده را  آسمانها و زمين  كه  يا كيست« :فرمايد مي  پرداخته  خلقش

را   آسمانها و زمين  كه  كسي  يا آن ،ندشما بهتر  پنداري  آيا خدايان :شود مي  چنين  سخن

  شما از آسمان  و براي« ؟ تواناست آنها  آفريد و بر آفرينش  و عظمت  استواري  اين  به

  آب » بدان  پس«  است  باران  آب همانا  را كه  از آب  نوعي :يعني »فرو فرستاد  آبي

  ديوار كشيده  دور آن  كه  ستا  باغي :حديقه » ايم رويانده  و باطراوت  خرم  باغهاي«

شما را «شود  مي  شاد و شكفته  آن  بيننده  كه  زيبا و بارونق :بهجه  ذات . است  شده

  كه  و نيست  نبوده  آن  يارا و تواناي بشر را :يعني »را برويانيد  درختانش  رسيد كه نمي

وجود   عرصه  به  عدم  كتم را از  چيزي  كه  است  را بروياند زيرا بشر عاجز از آن  درختان

 :است  گفته  شود كه مي  مجاهد مستدل  قول ،آيه  با اين« :گويد مي  قرطبي .آورد  بيرون

جايز  ـ  روح  ذي يا غير  روح ذي  موجودات از  اعم ـچيز   و تصوير هيچ  نگارگري

  در جنب آيا«  جايز است  روح تصوير غيرذي  كشيدن اما جمهور علما برآنند كه .« نيست

  انجام أخداوند  در جنب  كارها را خدايي  اين  آيا همه :يعني » هست  خداوند خدايي

  قولي به ؟ است  يگانه  ها خداي اين  صانع  كه  يا اين ،پرستيد مي شما او را  كه  است  داده

ديگر   معبودي ،ذكر شد  وي  و اوصاف  از افعال  بعضي  كه  با خدايي آيا :است  اين  معني

  حق » بلكه  نه« ؟شود  قرار داده  وي  شريك  و در عبادت  شده  ساخته  همراه او  تا به  است

 .اند گراييده  باطل  كژراهه  به  حق  از شاهراه  كه »كجرو هستند  قومي  آنان«  كه  است اين

 قراراو را نظير و همانند  غير  سبحان  آنها با خداي :است  اين ) يعدلون(  معناي يا

  .اند داده
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 ،گردانيد  و آرام  را هموار و مسطح  آن :يعني »كرد  را قرارگاه  زمين  كه  يا كيست«

 و گوارا  شيرين  ي»جويبارها  آن  و در ميان«باشد   ممكن  استقرار بر آن  كه  اي گونه به

  داشته  را نگه  زمين  مانند لنگرگاهي  كه »استوار آفريد  كوههاي  آن  پديد آورد و براي«

  حال آشفته را  خود ساكنانش  دارند تا با اضطراب بازمي  و جنبش  را از اضطراب  و آن

  شور و شيرين  دو درياي :مراد از بحران »قرار داد؟  دو دريا برزخي  و ميان«نگرداند 

  آميخته  ديگري به  يكي ،است  آنها قرار داده  ميان أخداوند  كه  با برزخي  كه  است

وجود   البته .شود مي  داخل  در اين ،آن  سازد و نه مي  را دگرگون  آن ،اين  نه  شود پس نمي

تفسير  . است  هايي و حكمت  بركات ،آثار ،فوايد  داراي ،شور و شيرين  هر دو درياي

 :يعني »؟ ديگر است  با خداوند معبودي آيا« . گذشت « فرقان«  سوره در  آيه  نظير اين

آيا در  ،ندارد  كارها توانايي  ديگر بر اين  كسي  سبحان  جز خداي  شد كه  ثابت  چون

  جواب  هرگاه ؟بيافريند  وي  و آفرينش  مانند صنع  كه  است  ديگري  وجود خداي  عرصه

  آوريد كه مي  را شريك  چيزي  عزوجل  خداي  به  گونهچ ديگر ،است  منفي  طور قطع  به

  يگانگي »دانند نمي  بيشترشان  بلكه ! نه« ؟را ندارند  و زياني سود  هيچ  رساندن  قدرت

  .را  وي  چون بي  و سلطه  وقدرت  پروردگارشان
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 :مضطر »كند مي  او را بخواند ـ اجابت  مضطر را ـ چون  دعاي  كه  يا كيست«

  رهايي  او براي  كه  است  اي و دشواري  بزرگ  اندوه ،سختي  در چنگال  فروافتاده  درمانده

بر   اي بيماري مانند فقر يا  آسيبي  كه  مانند كسي ،ندارد  و تدبيري  نيرو و توان  هيچ ،از آن

يا  . است  ناچار كرده  سبحان  خداي  بارگاه  به  و زاري  تضرع  او را به  كه  افگنده  او پنجه

  حق  بارگاه  به  چون  است  يا مظلوم ،بخواهد  آمرزش  كه  گاه آن  كار است گنه :مضطر

  اخالص  به  چون ـرا   درمانده  دعاي  كه  و مهرباني  منان  خداي  همان ،دعا كند  تعالي
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  آن  كيست »و«كند  مي  اجابت ـگرداند   خالص  را برايش  خويش  دينو   بخواندش  تمام

  و درماندگي  و گرفتاري  سختي  موجب  را كه  هرآنچه :يعني »گرداند؟ را مي  بدي«  كه

  شريف  در حديث .گرداند برمي  و فقر را از وي  بيماري و  زيان  جمله  و از آن  است  بنده

  دعاي ،مظلوم  دعاي :نيست  در آن  شكي  هيچ  كه  است  بمستجا دعا  سه« :است  آمده

  جابربن  روايت  به  شريف  در حديث  همچنين .« فرزندش  پدر در حق  مسافر و دعاي

  چيز دعوت  چه  سوي شما به !هللا رسول يا ؛ گفتم :فرمود  كه  است  آمده �هجيمي  سليم

تو برسد   به  اگر باليي  كه  ذاتي ،كنم مي  تدعو  يگانه  خداي  سوي به« :فرمودند؟ كنيد مي

 و او  كني  را گم  چيزي  اگر در بياباني  كه  كند و ذاتي را از تو دور مي  آن ،را بخواني وو ا

برسد و   اي  و خشكسالي  تو قحطي  اگر به  كه  گرداند و ذاتي تو برمي  را به  آن ،را بخواني

  .»...روياند تو مي  براي ،او را بخواني

  نسلي و  را ميرانده  نسلي :يعني »سازد؟ مي  زمين  شما را جانشينان«  كه  كيست »و«

  ديگري از پي  ها يكي نسل  كه  است  گونه  آورد و بدين آنها پديد مي  جاي ديگر را به

كفار   را جانشين  مسلمانان :است  اين  معني  قولي  به .شوند ديگر مي يك  جانشين

 :گويد مي  كثير در تفسير آن ابن .شوند  آنان  ها و قلمروهاي سرزمين  مالك گرداند تا مي

آورد  پديد مي  از قومي  را پس  و قومي  از نسلي  را پس  نسلي ،را بعد از امتي  امتي  يعني«

را   آفريند و بعضي مي ،بيافريند  زمان  را در يك  امتها و نسلها و اقوام  و اگر بخواهد همه

و اگر  ـآفريد   را ازخاك ÷ ابتدائا آدم  كه چنان ـگرداند  ديگر نمي بعضي  از نسل

  نميراند تا درگذشت را  احدي  ديگر گرداند ولي  بعضي  را از نسل  بعضي ،بخواهد

اقتضا   چنين  وي  و قدرت  حكمت  ليكن ،كند  تواند چنين مي ،باشد  زمان  در يك  همگي

  خود تنگ  بر ساكنان  زمين  آن در غير ،باشد  شيوه  اينو آفرينش بشر بر   كرد تا خلقت

ويرانگر   و انفجاري  كشمكش به ،زندگي  هاي ها و داشته بر سر نعمت  شد و رقابت مي

را بر شما   بزرگ  نعمتهاي  اين  كه » است  آيا با خداوند معبود ديگري« .»انجاميد مي

پند   اندك  چه« ؟ يكتاست  خداي نعمتها  اين  همه  متولي  يا كه ؟ است  داشته  ارزاني

  به  اعتراف :از  است  عبارت  كه  حقي ،گرديد باز مي  حق  به  كم  و چه »گيريد مي
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ساير   و ترك  وي  براي  نيايش و  عبادت  ساختن  مخصوص ،أخداوند  هاي نعمت

  . معبودات

عساكر  از حافظ ابن  قلن  به »مضطر  دعاي  اجابت«  در باب  كثير در تفسير خويش ابن

  كش كرايه  شخصي من :گفت  اند كه كرده  حكايت  صوفي  دقي  نام به  از مردي« :گويد مي

از   در يكي . كردم مي  كشي كرايه  بر آن  تا شهر زبداني  از دمشق  كه  داشتم  و قاطري  بودم

  به  در مسير راه ،افتاديم  هرا  به  باهم و  كرده  را اجاره  قاطرم  مردي ،داشتم  كه  سفرهايي

را در   راه  اين :گفت  من  مرد به  آن ،نداشت  رهرو بسياري  كه  رسيديم  راهي كوره

 :اما او گفت . ندارم  آشنايي  راه  كوره  اين  به  من :او گفتم  به . نزديكتر است  گير كه پيش

  روان  راه  آن  به  پس .برو  اهر  اين  به ،نزديكتر  است  راهي  اين ،آشنا هستم  بدان  من

بسيار   كشتگاني  در آن  كه  رسيديم  عميق  واديي و  هولناك  جايي  به  سرانجام . شديم

از قاطر فرود  ،پس . فرودآيم  دار تا من  قاطر را نگه سر :گفت  من  مرد به  آن .بود  افتاده

  وقتي  من .كرد  من  د جانو قص  آورده  را بيرون  كشيد وكاردي  هم در  آمد و جامه

او   حال  در اين .كرد مي  اما او مرا دنبال  فرار كردم  رويش  پيش از  ديدم  را چنين  اوضاع

تو   مال ،است  بر آن  قاطر و آنچه :و گفتم  دادم  محكم  سوگندي  عزوجل  خداي  نام  را به

 تو را  كشتن  من  ولي  است  من  آنها از آن  نخواهي  بخواهي :گفت .بدار  از من  دست  ولي

تا   بده  اجازه  من  به ،است  چنين  حاال كه :و گفتم  شده  وي  لذا ناگزير تسليم . خواهم مي

  نماز بگزارم كه  برخاستم  پس . كن  شتاب ،بسيار خوب :گفت . نماز بگزارم  دو ركعت

  يك  و حتي پريد  از ذهنم  قرآن  آيات  كه  بودم  حال خاطر و آشفته  پريشان  اما چنان

هال  :گفت مي  سرهم پشت و او  ايستادم  متحير و وامانده .نيامد  خاطرم به  هم  از آن  حرف

¨��©��¨��©��¨��©��¨��©��+: كرد  جاري  بر زبانم  عزوجل  خداي  بود كه  هنگام  در اين . كن  تمام.. .زودتر

� ª� ª� ª� ª� �� �� �� ��̄ � ®� � � � � ¬� � «�̄ � ®� � � � � ¬� � «�̄ � ®� � � � � ¬� � «�̄ � ®� � � � � ¬� � «_� �� �� �� در   اي نيزه  هك درحالي  سواري  اسب  كه  ديدم  بناگاه. �

  رأسا بر قلب  نيزه ،مرد افگند  را بر آن  نيزه  آورد و آن  روي  وادي  داشت، از دهانه  دست

  خداي  تو را به :و گفتم  سوار درآويخته  در آن  پس .افتاد  بر زمين  و كشته  فرورفت  وي

  شخص  كه  هستم  كسي  فرستاده  من :گفت ؟ كيستي بگو  كه  دهم سوگند مي  عزوجل
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دور   كند و بال را از وي مي  اجابت ـاو را بخواند   كه  گاه آن ـرا   مضطر و درمانده

  .« بازگشتم  سالمت  به  با قاطر وبارش  سپس .گرداند مي
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  كه  كيست :يعني »نمايد مي  و دريا راه  خشكي  هاي شما را در تاريكي  كه  يا كيست«

درياها   و در اعماق  نشان و بي  آب بي  در بيابانهاي  كه  گاه آن ـ  تاريك  شما را در شبهاي

بيابانها و  ؟نمايد مي  راه ،آفريده  و زمين  در آسمان  كه  راهنمايي  با عالئم ـكنيد  سفر مي

در آنها   راهيابي  براي  اي نشانه  هيچ  كه  جهت انبد ،شدند  وصف  تاريكي  درياها به

و جز   است  قرار داده  طبيعي  هاي در آنها از نشانه  خداوند متعال  كه  جز آنچه ؛ نيست

  آنها راهياب  وسيله و به  ساخته آنها توانا  كشف  بشر را به  تعالي  حق  كه  و ابزاري  آالت

 :يعني »فرستد؟ مي  بخش مژده  رحمتش  يشاپيشبادها را پ  كه  و كيست«گردند  مي

  آن  الوقوع  قريب  آمدن فرود  بخش مژده  كه ،فرستد مي  رحمتش  از باران  بادها را پيش

  را به  و شگفت  شگرف  هاي پديده  اين  كه » است  آيا با خداوند معبود ديگري«هستند 

  حق :يعني »گردانند مي  شريك  چهاز آن  خدا برتر است« ؟درآورد و ايجاد نمايد  فعليت

  .باشد  شريكي  برايش  كه  آن از  است  و مقدس  منزه  تعالي

  

��T��S��R��Q��P�� ON��M��L��� KJ��I��H�� �G��F��E��D��C��B��A��T��S��R��Q��P�� ON��M��L��� KJ��I��H�� �G��F��E��D��C��B��A��T��S��R��Q��P�� ON��M��L��� KJ��I��H�� �G��F��E��D��C��B��A��T��S��R��Q��P�� ON��M��L��� KJ��I��H�� �G��F��E��D��C��B��A����
���V��U���V��U���V��U���V��U  

 اين  به  مشركان »آورد؟ را باز مي  آن  كند و سپس را آغاز مي  آفرينش  كه  يا كيست«

  آفرينندگي  اصل  به  اقرار داشتند لذا اعترافشان ،است  آفريننده  انسبح  خداي  امر كه 

 ناپذير  را نيز بر آنها اجتناب  بر بازآفريني  وي  قدرت  به  الزاما اعتراف ،أخداوند

 ،باران  با فرود آوردن» دهد مي  روزي  و زمين  شما از آسمان  به  كسي و چه« كند مي

  كه » است  آيا با خدا معبود ديگري« ؟ چهارپايان  ردنو پديد آو  سبزيجات  روياندن
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اگر  :بگو« ؟قرار دهيد  شريك  را برايش  دهد تا آن  از اينها را بيافريند و سامان  چيزي

 ،دارد  شريكي  سبحان  خداي  كه  بر اين :يعني »را بياوريد  گوييد، برهانتان مي  راست

  است  ديگري  و آفريننده  صانع  هستي  گردونه در  كه  يا بر اين .خود را بياوريد  حجت

  ادعا كه  در اين خود را بياوريد زيرا اگر شما  حجت ،آفريند او مي  صنع  همچون  كه

  هم  امكان  يقينا اين راستگو باشيد ،آفريند او مي  مانند صنع  دارد كه  شريكي أخداوند

  .كنيد  امهاق  و برهان  دليل  شما وجود دارد تا بر آن  براي

  

��f��e��d������c��b��a �̀��_�� �̂�]��\��[��Z����Y���X��W��f��e��d������c��b��a �̀��_�� �̂�]��\��[��Z����Y���X��W��f��e��d������c��b��a �̀��_�� �̂�]��\��[��Z����Y���X��W��f��e��d������c��b��a �̀��_�� �̂�]��\��[��Z����Y���X��W  
از   احدي :يعني »داند را نمي  غيب ـجز خدا  ـ  است  در آسمانها و زمين  هركه :بگو«

  اختصاص  را در حوزه  آن  علم أخداوند  را كه  غيبي ،و آسمان  در زمين  مخلوقات

از  »شوند مي  برانگيخته  هنگامي  چه  دانند كه نميو «داند  نمي ،است  خود قرار داده

  رسول  پندارد كه مي هر كس« :فرمود  كه  است  شده  عنها روايت هللا رضي  از عائشه .قبرها

  بسته  بزرگ  خدا بهتاني بر  گمان بي ،داند مي ،خواهد داد  فردا رخ  را كه  آنچه صخدا 

  .« است

  

�p��o����n��m��lk��j��i��h��g�p��o����n��m��lk��j��i��h��g�p��o����n��m��lk��j��i��h��g�p��o����n��m��lk��j��i��h��g������w��v��u��t��s��rq��w��v��u��t��s��rq��w��v��u��t��s��rq��w��v��u��t��s��rq  
زيرا  يابد مي  تكامل  در آخرت  علمشان :يعني »آمد  درپي پي  در آخرت  آنان  علم  بلكه«

  مشاهده بينند و سر مي  چشم  به  در آخرت ،اند شده  داده  در دنيا وعده  آن  به  را كه  آنچه

زيرا آنها در  ندارد  انحالش  به  سودي  هيچ ،در آخرت  شان علمي  كمال  كنند اما اين مي

از   علمشان :است  اين  يا معني .اند بوده  آن  انگارنده و دروغ  آخرت  كننده دنيا تكذيب

  علمشان  تكامل  اسباب :است  اين  يا معني . است  نارسا و درمانده  قيامت  وقت  شناخت

  بلكه«آورند  نمي  ايمان  آن  به  باز هم  ولي  است  آمده  فراهم ،قيامت  حتمي  تحقق  درباره

و   در شك  دنيا از وجود آخرت در  آنان  بلكه :يعني »هستند  در شك  آن  در باره  آنان

گردد  بر مي  تر از آن سخت  لحني  به  تعبير هم  از اين  تعالي  حق  سپس .دارند ترديد قرار

  را درك  آخرت  لاز دالي  چيزي و »كوردلند  در مورد آن  آنان  بلكه« :فرمايد و مي
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  صورت  آن  وسيله  به  حقايق  ادراك  كه  شان باطني  هاي بينايي  كه  جهت بدان ،كنند نمي

  . است  گرديده  مختل ،گيرد مي

  

���������z��y��x���������z��y��x���������z��y��x���������z��y��x����������a�� �̀�_��~��}�������|��{��a�� �̀�_��~��}�������|��{��a�� �̀�_��~��}�������|��{��a�� �̀�_��~��}�������|��{  
 » مشوي مي  آورده  شديم، آيا بيرون  خاك  ما و پدرانمان  آيا وقتي: گفتند  و كافران«

را   مجدد از قبرهايشان  شدن  برانگيخته  آنان  كه  است  گونه بدين ؟ شده  زنده  ازقبرهايمان

  .كنند مي  پندارند و نفي بعد از فنا بعيد مي

  

���n��m��l��������k��j����i��h��g��f��e��d����c��b���n��m��l��������k��j����i��h��g��f��e��d����c��b���n��m��l��������k��j����i��h��g��f��e��d����c��b���n��m��l��������k��j����i��h��g��f��e��d����c��b  
 وعده  از اين  پيش  ما و پدرانمان  به«را   شدن  برانگيخته :يعني »را  اين  در حقيقت«

ما   رابه  آن  پدرانمان ،ما بدهد  را به  آن  وعده صمحمد   كه  از اين  پيش :يعني »اند داده 

 » اين« باشد  بازگشته  بعد از مرگش  از پدرانمان  كسي  كه  بينيم اند اما نمي داده  وعده

رستاخيز و  از  سخن :يعني » نيست  پيشينيان  هاي جز افسانه«از قبرها   برانگيختن  وعده

  نه ،است  پيشينيان  كتابهاي  برساخته  پردازيهاي از داستانها و دروغ ،مجدد  شدن برانگيخته

  . از نزد خداوند سبحان  وحيي

  

��x������w��v�����������u��t��s��r��q��p��o��x������w��v�����������u��t��s��r��q��p��o��x������w��v�����������u��t��s��r��q��p��o��x������w��v�����������u��t��s��r��q��p��o  
 پس«نماييد   را مشاهده  از پيشينيان  مانده  و آثار برجاي »سير كنيد  بگو در زمين«

  بوده  چگونه  مجرمان  فرجام«  خود تا ببينيد كه  ظاهر و باطن  هاي با بينايي »بنگريد 

  از بعث  دادن در خبر ‡انبيا  هشدارهاي  كه  كار كساني  پايان  بنگريد كه :يعني » است

پند آموز و  ،آثار  اين  زيرا مشاهده  است  بوده  چگونه ،انگاشتند  و حشرونشر را دروغ

  . است  آفرين  عبرت
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���£��¢��¡������~��}������|��{��z��y���£��¢��¡������~��}������|��{��z��y���£��¢��¡������~��}������|��{��z��y���£��¢��¡������~��}������|��{��z��y  
 »مخور  اندوه  و بر آنان« :فرمايد و مي  كرده  را دلجويي  پيامبرش  خداوند متعال  سپس

 :يعني » نباش  ورزند در تنگي مكر مي  و از آنچه«بر كفر   شان در اصرار و پافشاري

تو   عليه  مشرك  گروه  اين  كه  اييه خاطر مكرها و نيرنگ به أخدا  از دعوت  دلت

  خويش  دين  كننده  غالب تو و  دهنده  مؤيد و ياري أنشود زيرا خداوند  تنگ ،كنند مي

  . است  آن  بر مخالفان

  

��©���� �̈��§��¦��¥��¤��©���� �̈��§��¦��¥��¤��©���� �̈��§��¦��¥��¤��©���� �̈��§��¦��¥��¤����������«��ª��«��ª��«��ª��«��ª  
رسد اگر  فرامي  كي«  روز آخرت  يا وعده ،عذاب  وعده :يعني » وعده  اين: گويند و مي«

  .خود  وعده  در اين »ستگوييد؟شما را

  

��¶��µ�� �́��³��²��±��°��¯�����®��¬��¶��µ�� �́��³��²��±��°��¯�����®��¬��¶��µ�� �́��³��²��±��°��¯�����®��¬��¶��µ�� �́��³��²��±��°��¯�����®��¬  
  شده  شما نزديك  به«  از عذاب »طلبيد مي  شتاب به  را كه  از آنچه  بسا بخشي چه: بگو«

مراد  :قولي به .كنيد نمي  يابيد و درك را درنمي  آن  بودن  شما نزديك  كه  درحالي »باشد

  . است قبر  مراد عذاب :ديگر  قولي به . در استدر روز ب  كردنشان عذاب

  بر توقع  دليل ،پروردگار  در كالم « سوف«و  « لعل« ،« عسي« :كلمات  كه  بايد دانست

  .كند مي  داللت  آن  وقوع  بر حتميت  بلكه  امر مورد نظر نبوده  احتمالي

  

��Â��Á��À��¿��¾���½��¼��»����º������¹��¸��Â��Á��À��¿��¾���½��¼��»����º������¹��¸��Â��Á��À��¿��¾���½��¼��»����º������¹��¸��Â��Á��À��¿��¾���½��¼��»����º������¹��¸  
 را از آنان  عذاب  كه  در اين » است  فضل  داراي  بر مردم  ارتپروردگ  گمان و بي«

 شكر  بيشترشان  ولي«  خويش  ها و انعامهاي از فضل  اندازد و در غير آن تأخير مي به 

و   كفر ورزيده  را پس  وي  احسان  شناسند حق را و نمي  وي  و انعام  فضل »گزارند نمي

  .طلبند مي  شتاب  را به  عذاب
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�Ã�Ã�Ã�Ã����������Ë��Ê��É��È���Ç��Æ��Å��Ä��Ë��Ê��É��È���Ç��Æ��Å��Ä��Ë��Ê��É��È���Ç��Æ��Å��Ä��Ë��Ê��É��È���Ç��Æ��Å��Ä  
 آشكار  را كه  دارد و آنچه مي  نهان  را دلهايشان  آنچه  پروردگارت  گمان و بي«

 از  عذاب  تأخير افگندن  به  پس »داند مي  نيك«  خويش  و افعال  از سخنان »دارند مي

 و  معين  وقت  وي  عذاب  بلكه  است  پنهان  وي بر  حالشان  كه  نيست  دليل  اين  به ،آنان

  .دارد  مقدري

  

��Ö��Õ������Ô��Ó���Ò��Ñ��Ð��Ï�������Î�����Í��Ì��Ö��Õ������Ô��Ó���Ò��Ñ��Ð��Ï�������Î�����Í��Ì��Ö��Õ������Ô��Ó���Ò��Ñ��Ð��Ï�������Î�����Í��Ì��Ö��Õ������Ô��Ó���Ò��Ñ��Ð��Ï�������Î�����Í��Ì  
 :غائبه » است  مبين  در كتابي  كه  مگر اين  نيست  و زمين  در آسمان  اي نهفته  و هيچ«

 ديد و  و از ميدان  داشته  نهان  خويش  از خلق أخداوند  كه  است  چيزهايي  تمام

محفوظ   در لوح ،و پنهان ناپيدا  اشياي  همه اين ! آري . است  گردانيده  آنها غايب  دريافت

  عذابي ،ماند و ازجمله نمي  پنهان  تعالي  از آنها بر حق  چيزي  پس  است  آشكار و روشن

  به  و مؤجل  معين  وقتي  به  موقت ،چيز هر  لذا بايد بدانند كه .طلبند مي  شتاب به  آنان  كه

  از ميعادي  را قبل  آن  چگونه پس  است أدر نزد خداوند  آن  علم  كه  ر استمقر  ميعادي

  .؟طلبند مي  شتاب  به ،است  مقرر شده  آن  براي  كه

  

���ã��â��á��à��ß����Þ���Ý��Ü��Û������Ú�������Ù��Ø��×���ã��â��á��à��ß����Þ���Ý��Ü��Û������Ú�������Ù��Ø��×���ã��â��á��à��ß����Þ���Ý��Ü��Û������Ú�������Ù��Ø��×���ã��â��á��à��ß����Þ���Ý��Ü��Û������Ú�������Ù��Ø��×  
 دارند،  فاختال  اش در باره  آنان  را كه  بيشتر آنچه  اسرائيل بر بني  قرآن  اين  گمان بي«

 پس . و در ديگر امور حق إعزير ،عيسي  درباره  مانند اختالفشان »كند مي  حكايت

  به  دادن  اختالفها و پايان  حل  راه  گمان بي ،جويند  تمسك  قرآن  به  اسرائيل اگر بني 

 از نزد  قرآن  كه  است  بر آن  خود دليل  يابند و اين مي  را در قرآن  هايشان تفرقه

  . است أوندخدا
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��E��D��C��B��A��E��D��C��B��A��E��D��C��B��A��E��D��C��B��A  
  براي  يقينا قرآن :يعني » است  مؤمنان  براي  و رحمتي  آن، هدايت  كه  راستي  و به«

 و  هدايت ،كنند مي  پيروي ص  و از پيامبرش  آورده  ايمان أخداوند  به  كه  كساني

  . است  رحمتي

  

��O��N�����M��L��KJ�������I��H��G��F��O��N�����M��L��KJ�������I��H��G��F��O��N�����M��L��KJ�������I��H��G��F��O��N�����M��L��KJ�������I��H��G��F  
 در«  خويش  عادالنه  قضاوت  به :يعني » خويش  حكم  به  رتپروردگا  گمان بي«

  داوري«  آن  و منكران  قرآن  به  مؤمنان  يا در ميان ،اسرائيل بني  در ميان :يعني » ميانشان

  قولي  به .كند مي  را مجازات  و مبطل  داده  را پاداش  محق  پس  در روز قيامت »كند مي

  تحريف  به  را كه و آنچه  كرده  در دنيا داوري  ميانشان  پروردگارت :است  اين  معني

گردد  نمي  زيرا مغلوب  عزيز است » است  و او عزيز عليم«گرداند  آشكار مي ،اند كشيده

  .كند مي  حكم  بدان  كه  بر آنچه  و داناست  شود و عليم نمي  برگردانده  و قضايش

  

��X��W��V���U���T��SR��Q��P��X��W��V���U���T��SR��Q��P��X��W��V���U���T��SR��Q��P��X��W��V���U���T��SR��Q��P  
  اعتماد كن او بسپار و بر او  را به  كار خويش !پيامبر  اي :يعني » كن  توكلبر خدا   پس«

  باش  نداشته  باكي ،ورزند با تو عناد مي  كه  از كساني ،پس  توست  دهنده زيرا او ياري

لذا سزاوار   تو آشكار است  بودن  بر حق :يعني » آشكار هستي  تو بر حق  گمان بي«

  .آيد  ميان  به  و ترديدي  شك  در آن ،ز وجوها  وجهي  به  كه  يستن

  

��d��c��b��a������ �̀�_�� �̂�]��\��[��Z��Y��d��c��b��a������ �̀�_�� �̂�]��\��[��Z��Y��d��c��b��a������ �̀�_�� �̂�]��\��[��Z��Y��d��c��b��a������ �̀�_�� �̂�]��\��[��Z��Y  
  صدا را بشنواني  كران  به  تواني و نمي  را شنوا گرداني  مردگان  تواني تو نمي  البته«

  روي  كنند زيرا اگر هم  تماما اعراض  و از حق »بگردانند  روي  كنان پشت  كه  هنگامي

  به  كه  اين  رسد به  چه ،شنود صدا را نمي ،باشد  ندا كننده  جانب ناشنوا به  شخص

  .باشد  كرده  پشت  ندادهنده
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  شنوايي و شعور و  و فاقد عقل  احساس بي  مردگاني  كفار را به أخداوند  آيه  در اين

  را اجابت أدخداون  سوي به  شنوند و دعوت اندرزها را نمي  زيرا آنان  است  كرده  تشبيه

  .كنند نمي

  

��t��s��r��q��p��o����n��m������l��kj��i�����h����g��f��e��t��s��r��q��p��o����n��m������l��kj��i�����h����g��f��e��t��s��r��q��p��o����n��m������l��kj��i�����h����g��f��e��t��s��r��q��p��o����n��m������l��kj��i�����h����g��f��e  
  كه  تو راهبر كساني :يعني » بنمايي  راه  آنان  را از گمراهي  نابينايان  تواني و تو نمي«

در  كار هرگز  و اين  نيستي  ايمان  سوي  به ،كور كرده  حق  را از ديدن  آنان أخداوند

 »آورند مي  ما ايمان  آيات  به  كه  بشنواني  كساني  جز به  تواني تو نمي«  تو نيست  توان

 »مسلمانند  اينان  پس«ورزند  كفر مي  آن  به  كه  كساني  نه ،كنند مي  را تصديق  و قرآن

  .اند مخلص ما منقاد و  براي  ما هستند كه  آيات  به  مؤمنان  اين :يعني

  

�z��y��x��w���v��u�z��y��x��w���v��u�z��y��x��w���v��u�z��y��x��w���v��u������f��e��d��c����������b��a����� �̀�_��~��}��|��{��f��e��d��c����������b��a����� �̀�_��~��}��|��{��f��e��d��c����������b��a����� �̀�_��~��}��|��{��f��e��d��c����������b��a����� �̀�_��~��}��|��{  
گيرد   شود و تعلق  ثابت  آنان بر  عذاب  چون :يعني »يابد  وقوع  آنان بر  قول  و چون«

  شدن  نزديك  در هنگام  واقعه  و اين » آوريم مي  بيرون  آنان  براي  را از زمين  اي دابه«

  شتاب به را  آن  كه  و هراسي  هول  و الوان  اعكفار با انو  كه  گاه آن ؛ است  قيامت

و  )جانور(  دابه  اين  اوصاف  خود به  سبحان  خداي  البته .گردند رو مي طلبيدند روبه مي

از   االرض دابه  زيرا خروج  داناتر است ،است  و هيأتي  شكل  چه  به  امر كه  بر اين

  سخن  با مردم   رضال بة دا آن :يعني »ويدگ  سخن  با آنان  كه«باشد  مي  قيامت  عالمات

  عدم  سبب  به  رضال بة دا  خروج :يعني »نداشتند  ما يقين  آيات  به  مردم  كه« :گويد مي

و   مؤمن ،شخص  فالن  دهد كه مي خبر  مردم  و او به  است  قرآن  به  مردم  داشتن باور

  .باشد كافر مي ،شخص  فالن

 صخدا   رسول  كه  است  آمده �عمر از ابن  مسلم  روايت  به  مرفوع  شريف  در حديث

  خورشيد از جهت  طلوع ،كند ظهور مي  كه  قيامت  هاي نشانه  اولين  گمان بي« :فرمودند

  آمده  شريف  در حديث  همچنين .« روز است  نيم  هنگام  به  بر مردم  دابه  و خروج  مغرب

سر كشيدند در   برما از اطاقي صخدا   رسول :مودفر � اسيدانصاري بن حذيفه  كه  است
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  ذيل  نشانه  تا شما ده« :فرمودند پس . وگو بوديم گفت  مشغول  قيامت  ما درباره  كه  حالي

  :شود برپا نمي  را نبينيد قيامت

  . آن  خورشيد از غروبگاه  طلوع ـ 1

  .) معروف(  ظهور دود و دخان ـ 2

  . االرض دابه  خروج ـ 3

  . و مأجوج  هور يأجوجظ ـ 4

  .إ مريم بن عيسي  خروج ـ 5

  . دجال  خروج ـ 6

 درجزيره  و خسوفي ـ 9 ،در مشرق  خسوفي ـ 8 ،در مغرب  خسوفي :خسوف  سه ـ7

  . العرب 

  آنان با ،آورد رماند يا گرد مي را مي  آيد و مردم مي  بيرون  عدن  از عمق  كه  آتشي ـ 10

  با آنان ،بياسايند روز در نيم  گذراند و هر جا كه مي  شب ،دبگذرانن  شب  كه  در هرجايي

  .« است  همراه

 صخدا  از رسول  كه  است  آمده  شريف  در حديث :االرض دابه  خروج  اما محل

از نظر  مساجد  از بزرگترين« :فرمودند  ايشان ؟آيد مي  از كجا بيرون  االرض دابه :پرسيدند

را از   ذيل  شريف  كثير حديث ابن .« الحرام از مسجد  يعني ـ أنزد خداوند  بودن  محترم

  بيرون  چون  چيز اندكه  سه« :فرمودند صخدا   رسول  كه  است  كرده  نقل  مسلم  صحيح

و   اعمال  خويش  يا در ايمان ،باشد  نياورده  ايمان  از قبل  كه  كسي  هيچ  براي ،آيند

خورشيد از   طلوع :بخشد نمي  سودي  آوردنش  ايمان ،باشد  نداشته  دستاورد خيري

  .« االرض  دابه  و خروج  دجال  خروج ،آن  غروبگاه
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 انگاشتند، مي  ما را دروغ  آيات  را كه  از كساني  از هر امتي، گروهي  روز كه  و آن«

 :يعني »بپيوندند  هم به  شوند تا همه مي  تهداش  نگاه  آنان  گاه آن  گردانيم محشور مي

 كننده تكذيب  را كه  گروهي از امتها  از هر امتي  كه  را ياد كن  روزي !صمحمد  اي
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و   اول و  شده  پيوند داده  هم به  هنگام  در اين  آنان  پس  آوريم گرد مي ،اند ما بوده  آيات 

  آنها همه :است  معني  اين  به ) يوزعون(يا  .شوند مي  گرد آورده  باهم  همه  آخرشان

  .شوند مي  محشر رانده  سوي به
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  برايشانأ خداوند »گويد آمدند، مي«  حساب  موقف  سوي به » چون  كه  تا هنگامي«

را   ايشان و  بودم  خود فروفرستاده  نآنها را بر پيامبرا  كه »مرا  آيا آيات« :تهديدكنان

از نظر  آنها  به  كه آن  انگاشتيد و حال  دروغ«  بودم  شما گردانيده  براي  آن  مأمور ابالغ

از آنها   كه آن از  آنها پرداختيد قبل  تكذيب  به  كنان شتاب :يعني »نداشتيد؟  احاطه  علم

  چنين  هر كس  پس آنها را بشناسيد  لتهايو دال  و معاني  داشته  درست  تصور و دريافتي

 »كرديد مي  يا چه«آيد  فرود  كوبنده  بر او عذابي  كه  است  سزاوار آن اقطع ،باشد  كرده

در   و انديشيدن  آيات  در اين  شما را از نگريستن ،كار  آن  خود كه  يزندگ  در طول

  نشده  آفريده  و بيهوده  عبث ا شمازير ؟گردانيد  خود مشغول  و به  آنها باز داشت  معاني

  .بوديد
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  ستم  سبب به :يعني » يافت  وقوع  برآنان  بودند، قول  ورزيده  كه  ستمي  سبب و به«

  حكم ،است  آن  انواع  از بزرگترين أخداوند  به  آوردن  شرك  كه  ورزيدنشان

  درهنگام »نگويند  سخن  آنان  در نتيجه«شد   و واجب  مالز  بر آنان  عذاب  فرودآوردن

  .را بازگو نمايند  تا آن  نيست  برايشان  عذري :يعني . عذاب  وقوع
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 گيرند و روز را روشنگر  آرام  تا در آن  ايم را آفريده  ما شب  اند كه آيا نديده«

و  تاريكي  سبب به  كه  آنها آفريديم  و خواب  آسايش  را براي  شب :يعني » گردانيديم

روشنگر  كنند اما روز را نمي  تالش  خويش  معاش  آسايند و براي مي  در آن ،اش سردي
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 ،نيست  گريزي  آنهارا از آن  كه  اي توشه  و اندوختن  معاش  كسب  تا براي  آفريديم

  ايمان كه  مردمي  امر براي  ر ايند اقطع«خود را ببينند   و تكاپوي  تالش  ميدانهاي

  آفريده  و بيهوده  و روز عبث  شب  كه  گونه همان  پس » است  هايي آورند نشانه مي

در كار   وعقابي  البد ثوابو   نيست  و بيهوده  شما نيز عبث  آفرينش  بدانيد كه ،اند نشده

و   است  در راه  آخرت  سرايناگزير  ،نيست  در دنيا كامل  و عقاب  ثواب  و اگر اين  است

  .كنيد مي  دريافت  و كمال  تمام  به ،سزاوار شماست  را كه  آنچه  همه  آن در
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 ÷ اسرافيل  كه  است  شاخي :صور »شود  در صور دميده  كه«را  » روزي«  ياد كن »و«

  :كند بار تكرار مي  را سه  دميدن  د و ايندم مي  در آن

  .كند ايجاد مي  سختي  و هراس  هول  كه ،فزع  براي  بار اول ـ 1

  .ميرند مي  در آن  همه  كه ،صعق  براي  بار دوم ـ 2

  .شوند مي  زنده امجدد  در آن  همه  كه ،بعث  براي  بار سوم ـ 3

و   فزع  شود و نفخه مي  ور دوبار دميدهص  كه  است  اين  صحيح« :گويد مي  قرطبي  ولي

 و ملزوم  الزم  اثر آن بر  مرگ  و سپس  و هراس  زيرا هول  است  دو يكي هر  صعق

  نفخه  شود كه مي  دميده  دوم  نفخه ،از آن  آيند پس پديد مي  اول  با نفخه  يكديگرند كه 

  .»باشد مجدد مي  برانگيختن  يعني ،بعث

 از شدت  همه :يعني »شود  است، هراسان  در زمين  نها و هركهدر آسما  هركه  پس«

 خدا  كه  كس  مگر آن«شوند  مي  و برآشفته  سراسيمه ،ترسان ،اند شنيده  كه  آنچه 

از   كه  كساني  اين :قولي  به .نشود  هراسان ،نفخه  اين  دميدن  او در هنگام  كه »بخواهد

خداوند  كه  اين  دليل به ،باشند مي  مؤمنان  يا و كافهانب ،از شهدا  عبارت ،اند ايمن  هراس

بهتر   را پاداشي او ،آورد  در ميان  نيكي  كه  هر كس( :فرمايد مي ،بعد از اين  دو آيه  متعال

نزد او   به  خاكسارانه  و همگان« ).هستند  روز ايمن  آن  از هراس  و آنان  است  از آن

  .هستند  خوار و خرد شده  كه  در حالي ،حساب  در موقف »آيند
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 خود  بر جاي  كه  پنداري مي :يعني » پنداري مي  و آنها را ساكن  بيني و كوهها را مي«

 در  پديده  اين :قولي  به »اند آنها ابرآسا در حركت  كه آن  و حال«اند  ايستاده  حركت بي

  به ،حركت اين  البته  كه  ها در دنياست كوه  مراد حركت :ديگر قولي به . است  روز قيامت

  پندارند ساكن مي  مردم  كه  گونه آن  زمين  دارد پس  نيز اشاره  زمين  و حركت  دوران

  آفرينش  اين« :فرمايد مي  پروردگار بعد از آن  كه  اين  دليل  به ،است  متحرك  بلكه  نيست

و   زيرا پديدآوردن » است  پديدآورده  استواري  چيز را در كمال همه  كه  است  الهي

در   عزوجل  خداي  و از آنجا كه  است  كردن  و ويران  كوفتن  از درهم غير  استوار آفريدن

كند بر  مي  تخود دالل  اين  كند پس مي  كوبد و ويران مي  كوهها را درهم  روز قيامت

از   و اين  در آخرت  نه  آنها در دنياست  حركت ،آيه  كوهها در اين  مراد از حركت  كه اين

  حق  پس » كنيد، باخبر است مي  او از آنچه  گمان بي«  است  كريم  قرآن  معجزات علمي

 .دهد مي  مناسب  را در برابر خير و شر جزايي  بندگان ،دارد  كه  اي آگاهي  جهت به  تعالي

چيز را   و همه  بخشيده  را سامان  آفرينش ،است  او خبير و آگاه  كه  جهت  بدان  همچنين

  بر ظواهر و ضماير همگي  كه  است  كسي :خبير . است  پديد آورده  و استحكام  اتقان  به

  . است  آگاه

  

���L��K��J��I��H��G��F��E��D���C��B��A���L��K��J��I��H��G��F��E��D���C��B��A���L��K��J��I��H��G��F��E��D���C��B��A���L��K��J��I��H��G��F��E��D���C��B��A  
 در  هر كس :يعني » را خواهد داشت  آورد، بهتر از آن  ميان  به  حسنه  كه  هر كس«

نزد   برايش ،آورد  ميان  را به هللاالا الاله  طيبه  و كلمه  شايسته  و عمل  ايمان  روز قيامت

 »روز  آن  از هراس  و آنان«و برتر   عظيم  است  پاداشي  برين  در بهشت  پروردگارش

 »اكبر  فزع« از  ايمني ،مراد از آن :قولي به »اند مناي«  روز قيامت  تمام  از هراس :يعني

}� :است  شده ذكر  تعالي  حق  فرموده  در اين  كه  است  بزرگتري  و پريشاني  هراس  يعني

���O��N��M��Lz: )103/انبياء« )سازد نمي  اندوهگين ،بزرگتر  را هراس  آنان«.  
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 ،عباس ابن ،مسعود ابن  قول  در اينجا به  مراد از سيئه »آورد  ميان  به  سيئه  و هر كس«

  و در اين »شوند  سرنگون  جهنم  رو در آتش  به«  است  شرك �و حسن  قتاده ،ضحاك

  هبرابر آنچ آيا جز در« :گويند آنها مي  و تهديد به  سرزنش  از روي  جهنم  مأموران  هنگام

  جزاي  جز همان  اكنون :يعني »يابيد؟ جزا مي«  و معاصي  در دنيا از شرك »كرديد مي

  .يابيد بد خود را نمي  عمل
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 و  است  قرار داده  را حرم  آن  را كه  شهري  پروردگار اين  كه  ام يافته  فقط فرمان  من«

 :يعني » كنم پرستش«  و تصرف  مالكيت ،فرمانروايي ،در آفرينش » اوست  چيز از آن همه

  پرستش را به أخداوند  كه  ام فقط مأمور شده  من :بگو  آنان  به !صمحمد   اي

 ،است  مكه پروردگار شهر  او كه  هم ،او قرار ندهم  براي  و شريكي  گردانم  مخصوص

  در آن  كه  است  داده قرار  امني  را حرم  قرار دارد و او آن  در آن  امالحر بيت  كه  اي مكه

 .شود شكار نمي  آن رود و صيد نمي  ستمي  در آن  بر كسي ،شود نمي  ريخته  خوني

در  صخدا   رسول  كه  است  آمده � عباس ابن  روايت  به  شريف  در حديث  كه چنان

  رض، فهو حرامألوا  السموات  خلق  يوم  اهللا  بلد حرمههذا ال  نإ« :فرمودند  مكه  روز فتح

ال عرفها و  ال منإ  وال يلتقط لقطته  وال ينفر صيده  كةال يعضد شو ،ةالقيام  يوم  إلى  اهللا ة بحرم

آسمانها و   كه  را در روزي  آن  متعال خداوند  كه  است  شهري  اين  گمان بي :خالها  يختلي

  حرام  تا روز قيامت  عزوجل  خداي  فرمان شهر به  اين  گردانيد پس  حرام ،را آفريد  زمين

شود  نمي  برداشته  آن  شده شود و گم نمي  رمانده  آن شكار ،شود نمي  بريده  خار آن ،است

چيز   اين  من  بگويد كه(نمايد   را معرفي  آن  تواند كه مي  برداشته را  آن  شده گم  مگر كسي

از   كه  ام يافته  و فرمان« .»شود نمي  قطع  آن  تازه  و گياهان )؟ كيست  ازآن  ناي ،ام را يافته
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با  ؛ باشم  وي  براي  شدگان و تسليم أامر خدا  از پذيرندگان :يعني » باشم  مسلمانان

  . از نهيش  و اجتناب  امرش  اجراي

  

s��r��qp��o��ns��r��qp��o��ns��r��qp��o��ns��r��qp��o��n����u��tu��tu��tu��t����x��wvx��wvx��wvx��wv����yyyy����zzzz����{{{{����||||������_��~��}��_��~��}��_��~��}��_��~��}  
  مردم  منظور دعوت به ،آن  مراد خواندن » را بخوانم  قرآن  كه  اين«  ما يافته  فرمان »و«

  طاعت  سوي به شما را  آن  وسيله  تا به  بخوانم  بر شما قرآن :يعني . است  ايمان  سوي به

و   از من  پيروي با »يابد  راه  هر كس  پس«  دهم  و هشدارتان  فراخوانده أخداوند

  به  راهيابي  اين و بهره  زيرا نفع » است  يافته  سود خود راه ا بهتنه«  دعوت  اين  پذيرش

  از هدايت  برتافتن  و روي  با كفرورزي »شود  گمراه  و هركه«گردد  باز مي  خودش

شما   به  را هم هشدار  اين  الهي  پيام  و با ابالغ » دهندگانم فقط از هشدار  من: بگو«

گريبانگير   تان بدگمراهي  لذا فرجام  نيست  من  عهده بر  چيز ديگري  و جز اين  ام داده

  .خواهد بود  خودتان
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  وغيره  علم ،نبوت  مانند نعمت ؛ در برابر نعمتهايش » خداست  ازآن  ستايش: و بگو«

  خودتان را در وجود  خويش  انفسي  آيات »شما خواهد نماياند  را به  آياتش  زودي  به«

  پس«  بزرگ  كائنات  در اين  يعني ؛ تان از وجود و هستي  خود را در بيرون  آفاقي  و آيات

  و وحدانيت  قدرت  و داليل أخداوند  آيات  گاه آن :يعني » آنها را خواهيد شناخت

  خشد زيرا آنها اينب نمي  كفار سودي  حال  به  شناخت  اما اين  را خوهيد شناخت  وي

  شود و آن نمي  آنها پذيرفته از  ايمان  هنگام  در آن  شناسند كه مي  هنگامي  را به  آيات

  و پيشرفت  علمي  با انكشافات شما :است  اين  يا معني . است  مرگشان  فرارسيدن  وقت

ا ر  وي  و عظمت  وحدانيت ،وجود  هاي پروردگار و نشانه  آيات ،تجربي  دانش

و پروردگار تو از «  است  شناخت  اين  گاه تجلي  عصر حاضر بهترين  كه .شناسيد مي

  خود تهديد و هشداري  و اين . است چيز گواه  بر همه  بلكه » نيست  كنيد غافل مي  آنچه

  . انسانها است  براي
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غافال   لو كان  اهللا  نفإ  باهللا  حدكمأ  يها الناس، ال يغترنأيا « :است  آمده  شريف  در حديث

  فريفته أخدا  بارهاز شما در  كسي!  مردم  اي  هان :الذرةو  والخردلة  البعوضة  الغفل اشيئ

غبار   ذره  و يك  ارزن  دانه  يك ،پشه  بايد يك ،بود  غافل  از چيزي أنشود زيرا اگر خدا

  :شاعر  قول زيرا به  نيست  اما چنين « گذاشت ميوا  غفلت  را به

   بيني  در ميان  آفتابش  بشكافي  را كه  ر ذرهه  دل
  




